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Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi beszámolója a 
vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a könyvelési adatokra alapozva 
elkészült. A jóváhagyott költségvetési rendelet és mellékleteiben részletezett 
elõirányzatokhoz viszonyított teljesítési adatokat, valamint a beszámolási idõszak 
gazdálkodásának tapasztalatait összegezve az alábbiakról számolok be: 
 

Általános értékelés 
 

Az általános gazdasági környezet változása, a feltételek évrõl-évre történõ 
szigorodása és a lehetõségek szûkülése az önkormányzat gazdálkodását az év eltelt 
idõszakában minden korábbiaknál érzékenyebben érintette. A megszorító 
intézkedések által kikényszerített helyi feladatátrendezés hatása, a megtakarítások az 
elsõ félévben nem voltak érzékelhetõk, ezért a 2006. évrõl visszamaradt és a 2007. 
évi költségvetésben jelentkezõ forráshiány miatt az év eltelt idõszakában 
hiánygazdálkodás folyt.    
  
A 2007. évi költségvetés szûkös kereteket szabott a mûködési körbe tartozó 
feladatok végrehajtásához, a fejlesztések tekintetében pedig csak többnyire a 
pályázatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása lehetett a fõ cél. 
 
A tervezett mûködési forráshiány összege a tett intézkedések ellenére nem csökkent, 
így a zavartalan mûködés, a pályázati források megelõlegezése, a feladatok 
tervezettnek megfelelõ végrehajtása az engedélyezett hitelkeret igénybevételével 
volt biztosítható. Az állandósult likviditási problémák kezeléséhez igénybe vett 
folyószámlahitel alakulását az alábbiak szemléltetik:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása

-  

100 000 000,00 

200 000 000,00 

300 000 000,00 

400 000 000,00 

500 000 000,00 

600 000 000,00 

700 000 000,00 

800 000 000,00 

900 000 000,00 

1 000 000 000,00 

január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1.

Idõszak

Ö
ss

ze
g 

(F
t)

2005. I. félév
2006. I. félév
2007. I. félév

 



 3

 
 
 
A folyószámlahitel igénybevételével a vállalt fizetési kötelezettségek határidõben 
történõ teljesítése, az önkormányzati gazdaság minden területén mûködõképesség 
megtartása, a fizetõképesség megõrzése biztosított volt.  
 
A mûködési költségvetés  tervadataiból következõ feszültségek az év folyamán nem 
csökkentek, így a pótlólagos források hiányában többlet feladat felvállalására nem 
volt lehetõség. 
Az intézmények a jóváhagyott szûkös költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A 
feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a 
feladattal összefüggõ többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére volt 
lehetõség. 
 
A fejlesztési feladatok teljesítését a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési 
határidõk határozták meg. A legtöbb feladat végrehajtása a tervezett ütemnek 
megfelelõen haladt, így a számlák kifizetését követõen a pályázati pénzek lehívására 
azonnal sor kerülhetett és ez által a támogatási, illetve a finanszírozási 
szerzõdésekben foglaltak szerint a megítélt támogatások kiutalásra kerültek. 
 
 

Bevételek teljesítése 
 
 
Az önkormányzat 2007. évre tervezett bevételeinek teljesítése – az elõzõ év hasonló 
idõszakához viszonyítva- összességében mintegy 10 %-os lemaradást mutat, és 
némiképp alatta marad az idõarányosnak. 
 
A mûködési célú bevételek 44,6 %-os, a fejlesztési feladatokat finanszírozó 
bevételek 33,74 %-os teljesítésnek felelnek meg.  
 
 

I. Mûködési bevételek 
 
Az önkormányzat mûködési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott 
elõirányzatokon belül az intézményi mûködési bevételek teljesítése megfelel az 
idõarányosnak annak ellenére, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódó 
bevételeknél az idényszerûség lényeges befolyásoló tényezõ. Az egyes intézmények 
esetében megállapítható, hogy a bevételi tervszám teljesítése jóval meghaladja az 
idõarányost, némely esetben az éves elõirányzatot is.  
Ennek oka lehet, hogy az intézményi tervek nem voltak kellõen megalapozottak, 
illetve reálisan nem mérték fel a bevételi lehetõségek teljes körét, de elõfordulhat az 
is, hogy év közben feladathoz kapcsolódóan került sor külsõ forrás bevonására 
(pályázathoz, rendezvényhez stb.). Amennyiben az elemzések a bevételek alul 
tervezését támasztják alá, úgy a többletbevételek elvonásával a forráshiány 
csökkentése javasolt.  
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Az önkormányzat sajátos mûködési bevételein belül a helyi adók, illetve a helyi 
adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Adónem 2006.06.30. 
teljesítés 

2007.06.30.  
teljesítés 

Építményadó 36.364 34.889 
Magánszemélyek kommunális adója 12.015 11.824 
Idegenforgalmi adó 694 741 
Helyi iparûzési adó 279.231 324.377 
Földbérbeadás utáni jövedelemadó 139 102 
Gépjármûadó 90.227 100.966 
Késedelmi pótlék és bírság 4.478 3.300 
Talajterhelési díj 586 1.753 
Luxusadó 0 0 
Összesen 423.734 477.952 

    
A helyi adó bevételek alakulását tendenciájában vizsgálva megállapítható, hogy a 
tervezett és ténylegesen teljesített adatok arányaikban lényegesen nem változtak, a 
forintális adatokat figyelembe véve kismértékû, de folyamatos növekedés 
mutatkozik.    
 
 
        

Az eredeti elõirányzat és a teljesítés alakulása 06.30-i állapot szerint 
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Az adóbevételek alakulása (2004-2007)
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A helyi adókból származó bevételek tekintetében meghatározó, hogy a teljesítés 
határidõkhöz igazodó (az általános befizetési határidõk március 15. és szeptember 
15.). A beszámolási idõszak végéig (június 30.) befolyt adóbevétel összességében a 
befizetési határidõket figyelembe véve megfelel az idõarányosnak, a nagyságrendet 
alapul véve az iparûzési adó, és a gépjármûadó - részint a vállalkozások 
eredményessége, részint a megváltozott adóztatás miatt - az elõzõ évinél magasabb 
összegben realizálódott. 
  
A helyi adókon belül az egyes adónemek teljesítése az összes bevételen belül 
szóródást mutat, és az átlagostól némiképp eltérõ.  
 
A kivetéses adónemek esetében (gépjármûadó, magánszemélyek kommunálisadója, 
építményadó) a teljesítés az idõarányosnak megfelel. 
Az önadózáson alapuló adónemeknél (idegenforgalmi adó, helyi iparûzési adó, 
talajterhelési díj, termõföld bérbeadás jövedelem adója) idõarányos teljesítés nem 
várható, egyrészt az idényjelleg, másrészt a fizetendõ összeg egyenetlen eloszlása 
miatt a határidõk között, valamint az általánostól eltérõ befizetési határidõk okán. 
 
Az építményadóból tervezett éves bevétel az év végéig várhatóan realizálódik, ezt 
támasztja alá a beszámolási idõszakban befolyt 49,84 %-os teljesítés is.  
 
A magánszemélyek kommunálisadója a csatornahálózatra való rákötésekkel 
összefüggõ adómentességek miatt az elõzõ évhez hasonlóan alakul, többletbevétel 
az éves elõirányzat 65,69 %-os teljesítése ellenére sem várható. 
 
Az idegenforgalmi adó beszámolási idõszak alatt teljesített összege a vendéglátók 
által május hónapig beszedett és az adóhatósághoz június végéig befizetett adó 
összegét tartalmazza. Az adónem sajátossága, hogy nagyobb bevétel az 
idegenforgalmi idõszakban (július, augusztus hónapokban) várható, így a 
vendégéjszakák számának alakulása függvényében a III. negyedévben lehet 
számítani a tervezett bevételbõl a jelentõsebb összeg befizetésére.  
 
A helyi iparûzési adó -figyelembe véve bevallási, befizetési határidõket is- tervezett 
elõirányzata az év végéig teljesíthetõ, mivel jelen idõszakban nem ismert olyan 
tényezõ, ami a 2007. évi tervezett bevételt befolyásolná.   
 
A pótlékok, bírságok között tervezett helyi adókhoz kapcsolódó bevételek 
teljesítése nem éri el az idõarányost, melynek meghatározója az adófizetési morál. 
 
A városban az adófizetési hajlandóság igen eltérõ és vegyes képet mutat. A 
hátralékosok között mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek megtalálhatók. 
Az adófizetõk között vannak, akik határidõben teljesítik adófizetési 
kötelezettségüket, vannak akik a határidõket feledékenységbõl nem tartják be, és 
vannak akik nem tudnak fizetni, de jelentõs azoknak a száma is akik nem akarnak 
fizetni.    

 
Építményadóban félévkor fennálló tartozás közel 4,5 millió Ft-ot tett ki, ami a folyó 
évi helyesbített elõírás 5,7 %-ának felel meg. A hátralékos összegbõl  89,2 % jogi 
személyek, 10,8 % egyéni vállalkozók és magánszemélyek számláit terheli. 
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A magánszemélyek kommunális adójában a folyó évi hátralék összege 1.040 eFt 
volt, ami az éves elõírás 5,9 %-a, és ez teljes egészében magánszemélyek tartozását 
jelenti. 
 
A helyi iparûzési adóban 47.959 eFt tárgyévi már lejárt esedékességû és még be 
nem fizetett (a folyó évi elõírás 5,9 % -a) hátralék  82 % -a jogi személyek, 18 %-a 
egyéni vállalkozók és õstermelõk   tartozása. 
 
Az arányokat tekintve gépjármûadóban a legjelentõsebb a kintlévõség, ami 11.496 
eFt és a folyó évi elõírás 6,11%-a.  A hátralék megoszlása az adózók között (jogi 
személyek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók) közel azonos, a lejárt 
esedékességû tartozás 42,9 %-a a jogi személyeket, míg 57,1 %-a a természetes 
személyeket  és egyéni vállalkozókat terheli. 
 
A hátralékok behajtására tett intézkedések, a végrehajtási cselekmények 
folyamatosak. Az év elején -a befizetési határidõt megelõzõen- minden adózó 
egyenlegértesítõt kap (kb. 10-12 ezer) ami tartalmazza az I. félévi fizetési 
kötelezettség adónemenkénti tételes kimutatását, és a befizetéshez szükséges 
csekket is.  Az esedékesség lejártával (kis türelmi idõ után) megkezdõdik a fizetési 
felszólítások postázása, ami már az egyik része az éves behajtási munkának. Az 
adózó nemfizetése esetén, az adóhatóság felderíti az adózó munkahelyét és 
intézkedik a jövedelem letiltásáról, vagy követelés lefoglalással, a hátralékos 
jármûvének forgalomból történõ kivonásával, azonnali inkasszó kibocsátásával, 
helyszíni megkereséssel, illetve egyéb kényszerítõ cselekmény lefolytatásával 
próbálkozik a hátralékos összeget beszedni, a tervezett adóbevétel teljesítése 
érdekében az intézkedéseket megtenni. 
2007. I. félévben mintegy 1300 db fizetési felszólítás került postázásra, 234 fõ 
részére 455 hátralékos tételre irányuló jövedelem letiltás, 267 tételre azonnali 
inkasszó, 78 db gépjármû esetében forgalomból történõ kivonás kezdeményezése, 
44 esetben pedig jelzálogjog bejegyzésre került sor. Bírósági végrehajtóhoz 38 adós 
tartozása került átadásra, helyszíni eljárás során 35 esetben sikerült a hátralékot 
beszedni. Az APEH-hez bejelentett köztartozásként visszatartással 113 esetben 
részben vagy egészben rendezõdött a be nem fizetett adó.    
 
A 2007. évi költségvetés 1,4 millió Ft összegû környezetvédelmi bírság 
beszedésével számol, mely összeg tervezésének alapja az elõzõ évek tapasztalatai 
adata volt. Az önkormányzatnak e tételekbõl származó bevételekre nincs közvetlen 
ráhatása, mivel a ténylegesen befizetett birságból közvetetten részesedik, így a terv 
teljesítése bizonytalan még akkor is, ha az elõzõ idõszak kimutatott hátraléka 
1.537.909,- Ft.  
 
Az egyéb bírságok között a közterület felügyelet által kiszabott, valamint a 
különféle szabálysértési bírságokból befolyt összegek szerepelnek a beszámolóban. 
 
A talajterhelési díj tervezett összege az I. félév folyamán közel háromszorosára 
teljesült, mivel a tervezés idõszakában a 2006. évi bevallások alapján kevesebb 
mértékû díjfizetõi létszámmal, illetve fogyasztás csökkenésével lehetett számolni. 
Amellett, hogy a tervezettnél kisebb mértékû díjfizetõi létszám csökkenés 
következett be, emelkedett az egy fogyasztási helyre jutó átlagos éves vízfogyasztás 
(59 m3/ingatlanról, 64 m3/ ingatlanra), továbbá a m3-enkénti egységdíj, illetve a 
település érzékenységi besorolása, ami tovább emelte a fizetendõ díjak mértékét. 
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A teljesített többletbevétel és az év végéig várhatóan befolyó bevétel a forráshiány 
csökkentése szempontjából nem igazán jelentõs, viszont mindenképpen a 
költségvetés egyensúlyának javítását kell, hogy szolgálja.       
  
Az átengedett központi adók, illetve a költségvetési támogatások körében a 
Magyar Államkincstár (MÁK) részére határidõre megküldött beszámolóban és 
a Képviselõ-testület részére elkészített beszámoló adataiban eltérés mutatkozik. 
Az eltérés oka, hogy a (MÁK) a központi költségvetéssel való egyezõség 
biztosításához szükséges egyeztetõ táblázatokat, kimutatásokat a MÁK-hoz 
benyújtandó beszámoló határideje elõtti héten küldte meg, így a 
rendeletmódosításra irányuló javaslat megtételére már nem volt lehetõség. Ez 
azt jelenti, hogy egyes tételek között az elõirányzatok változtak (I. sz. táblázat 
szerinti változások), a teljesítési adatok pedig összességében egyezõek, tehát a 
soron következõ rendelet módosítás kapcsán lesz lehetõség az elõirányzatok 
átvezetésére.  
 
A költségvetésben megtervezett, a fenti körbe tartozó bevételek kiutalása a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen történt. A jóváhagyott elõirányzatok 
idõarányos része rendelkezésre állt, viszont az egyre fokozódó finanszírozási 
gondok enyhítésében nem nyújtott segítséget, mivel a jóváírt állami támogatás már 
az illetmények kiutalásához sem volt elegendõ. 
 
A személyi jövedelemadóból jövedelemkülönbség mérséklés címén átengedett 
bevétel tervezett összege a számadatoknak megfelelõen alakult, azonban a július 
havi felülvizsgálat alapján - az adózók jövedelem változása miatt - az év végéig 
módosulhat az egy lakosra vetített adóerõ képesség ezért a jogszabályok alapján 
meghatározott, az elõzõ évi adatokra alapozott tervszám változhat, ami azt jelenti, 
hogy forráscsökkenéssel kell számolni. A normatív támogatás szabályaival azonos 
módon történõ elszámolás során várhatóan az elõzõek miatt az önkormányzatnak 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Mivel a költségvetési törvény évközi 
változása is hatással volt a jövedelem különbség mérséklés címén juttatott támogatás 
összegére, továbbá az egy fõre jutó összeg változása is befolyásolja e jogcímen 
megállapított összeg nagyságát, így az elkövetkezendõ idõszakban e tételen 
összességében elõreláthatólag bevétel kieséssel kell számolni.    
 
Az átengedett bevételek között tervezett gépjármûadó, valamint a termõföld 
bérbeadásából származó személyi jövedelemadó bevétel teljesítése megfelelõ, az év 
végéig kieséssel elõreláthatólag nem kell számolni. 
 
Az egyéb sajátos bevételek között kimutatott, a Szentesi Beruházó és 
Vagyonhasznosító Kft tevékenységével összefüggésben a lakbérek esetében a május 
havi lakbéremelés mintegy 2 millió Ft többletbevételt eredményezett, viszont a 
lakbéremelés miatti hátralék 22 %-kal növekedett, így a záró kintlévõség 
7.066.921Ft. Az egyéb bérleti díjak hátraléka (nem lakás céljára hasznosított 
ingatlanok) az év elejei nyitó hátraléknál 30 %-kal magasabb, mely tarozásokat 
bírósági úton igyekszik a szolgáltató behajtani, de bérleti szerzõdés felmondására is 
sor kerülhet.  
A lakbéremelésbõl származó többletbevétel terére a Képviselõ-testület döntésének 
megfelelõen megtörtént egy család hátralékénak (lakbér, közüzemi díj) rendezése. 
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II. Támogatások 
 

Az önkormányzat költségvetési támogatása tételen belül a normatív 
hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelõen folyamatos volt, a 
jogszabályokban foglalt felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat 
határidõben eleget tett. Az eltelt idõszak tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az 
intézmények nem fordítanak kellõ figyelmet a mutatószámok alapján igényelhetõ 
támogatások alapdokumentációjára, a szolgáltatott információk valóságtartalmára 
így a felülvizsgálatok, illetve a külsõ vizsgálatok kapcsán eltérések mutatkoznak, 
illetve a normatív támogatás igénybe vételét alátámasztó dokumentációk hiányosak. 
Ez azt eredményezi, hogy az önkormányzatot a jogtalanul igénybevett támogatás 
mértékéig, illetve annak kamatáig visszafizetési kötelezettség terheli, vagy a 
figyelmetlenségbõl le nem igényelt támogatás összegét a forráshiányos 
költségvetésben likvidhitel igénybe vételével kell pótolni. 
 
A központosított elõirányzatok között a költségvetésben eredeti elõirányzatként 
tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának idõarányos 
része kiutalásra került. A nem tervezhetõ, évközi elszámoláshoz, igényléshez kötött 
támogatások között az elsõ félévben a Helyi közlekedés támogatása címén 2.500 
eFt, Könyvtári, közmûvelõdés érdekeltségnövelõ támogatás jogcímen 3.448 eFt, az 
önkormányzati Tûzoltóság I. félévi túlszolgálati díjaival kapcsolatos költségek 
fedezésére 4.009 eFt került leutalásra. 
 
A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok 
ellátásához nyújtott támogatás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a 
pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának idõarányos részét tartalmazza. 
Szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik az egyes szociális 
feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez a szociális 
intézmények szakdolgozói részére, valamint e körbe tartozik a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében megtervezett önkormányzati részhez az egyes szociális ellátások 
központi forrásból történõ kiegészítés, aminek alapja az évközi elszámolás és a 
folyamatos igénylés. 
 
A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások 
készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási idõszakban csak azok 
a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerzõdés üteméhez 
igazodóan elkészültek.  
 
Címzett támogatásból az Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 
beruházás 2007. évi elõirányzata terhére a szerzõdés szerint elvégzett munkákra 
benyújtott elszámolás alapján leutalt összeg jelenik meg a beszámolóban.    
 
A szennyvíz beruházáshoz nyújtott céltámogatás lehívására a munkák elkészülte 
után, illetve a vállalkozói szerzõdés szerinti fizetési határidõben a Somogyi B.u. 
környéke, illetve Nagyhegy széli út  szennyvíz beruházáshoz  kerülhet sor a 
támogatás lehívására. 
 
A TERKI, valamint a CÉDE támogatások teljesítése a támogatott feladatok 
megvalósítása ütemének megfelelõen történik. A tervezett feladatok végrehajtása a 
beszámolási idõszak alatt folyamatos volt, így a támogatások lehívására is ennek 
megfelelõn volt lehetõség. 
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A fejlesztési feladatok megvalósításához kiutalt 119.093 eFt központosított 
elõirányzat a település hulladékkezelés, a Városközpont rehabilitációja, a 
belterületi utak felújítása munkák elvégzését finanszírozta. 
 

III. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 

 
A felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata összességében 30,72 %-os 
teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, egyrészt az, hogy a tervezett 
önkormányzati ingatlanokat több érdeklõdés ellenére sem sikerült értékesíteni, 
illetve a beszámolási idõszakban nem került sor a költségvetésben tervezett 
gázvezeték értékesítés lebonyolítására. Osztalék bevétel a Szentes Terv Mûszaki 
Tervezõ és Szolgáltató Kft 2006. évi eredményébõl az önkormányzat tulajdoni 
hányada alapján keletkezett. 
Az üzemeltetésbõl származó bevétel a Szentes Víz Kft által – a csatornahálózat 
bõvülésével növelt – bérleti díj címén befizetett összeget tartalmazza. 
 

IV. Támogatásértékû bevételek 

 
A támogatásértékû mûködési bevételek között a Központi Orvosi Ügyelethez, 
illetve az egészségügyi feladatokhoz (védõnõi stb.) nyújtott OEP támogatás került 
betervezésre. Az év folyamán a feladatellátásban változások következtek be, 2007. 
április 01-tõl a Szentes Kistérség Többcélú Társulása, mint szolgáltató kötött 
szerzõdést az OEP-el az orvosi ügyelet finanszírozására, ezért a költségvetésben 
(bevétel és kiadási oldalon egyezõen) a változás forintális hatása rendezésre kerül. 
  
Az önkormányzati intézmények köré szervezõdött térségi feladatok ellátásához a 
hozzájárulások bruttó módon megtervezésre kerültek. A települések (többségükben) 
a jóváhagyott hozzájárulások összegének I. félévre jutó részét július hónapban 
teljesítették, így a Társulás a megállapított támogatás átutalásáról az elkövetkezendõ 
idõszakban intézkedhet.  
 
A támogatásértékû felhalmozási bevételek teljesítése 5,15%-os, ami annak a 
következménye, hogy e tételen kerültek megtervezésre a késõbbiekben benyújtandó 
pályázatokhoz igényelhetõ források, és mivel a pályázatok egy része elbírálás alatt 
van, más része még nem került kiírásra, illetve nyertes pályázat esetén még a 
támogatási szerzõdés nem került aláírásra és így bevétel az I. félévben nem 
realizálódhatott. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a feladatok áttekintése 
szükséges és a soron következendõ költségvetési rendelet módosítás kapcsán a 
döntések, illetve a pályázati lehetõségek ismeretében az elõirányzatok rendezése 
indokolt. 

 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

 
A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a folyamatban lévõ 
beruházásokhoz a lakosság, non profit szervezet és pályázat által biztosított 
bevételek szerepelnek a beszámolóban, mely források az iparosított technológiával 
épült házak energiatakarékos felújításához, szennyvízcsatorna hálózat, kerékpárút 
építéshez nyújtanak fedezetet.  
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VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 
 
Az elsõ félévben a korábbi években nyújtott lakástámogatási hiteltörlesztés tervezett 
elõirányzatának teljesítése eléri az idõarányost, azonban mivel egyre inkább nõ a 
hátralékosok száma, így az év végéig többletbevétel nem várható.   

 
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 

 
A 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az évvégéig történik meg, az 
intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése 
folyamatos. 
 

VIII. Hitelek 
 
Az I. félévben a pénzforgalomban megjelenõ hitelfelvételre az iparosított 
technológiával épült lakóházak felújításához került sor. A hitelállomány alakulását 
több tényezõ befolyásolta. 
A pénzforgalmi adatok alapján az Önkormányzat likviditási helyzete csak részben 
értékelhetõ. A félévi teljesítési adatok azt mutatják, hogy mûködési hitel igénybe 
vételére nem került sor. Amennyiben azonban a 2006. évi mérleg adatokat is 
figyelembe vesszük, akkor megállapítható, hogy a mûködési költségvetést érintõen 
- a 2006. év végén fennálló likvid hitel (amit a számviteli 

szabályok szerint rövid lejáratú hitelként kell a mérlegben 
szerepeltetni) összege 

520.934.159 Ft 

- a 2007. I. félévben igénybe vett összes likvid hitel halmozott 
bevételi forgalma 

1.261.157.219 Ft 

- a 2007. I. félévben törlesztett összes likvid hitel halmozott 
kiadási forgalma 

1.280.826.844 Ft 

2007. 06. 30-án fennálló hitelállomány 501.264.534 Ft 
 
A pénzforgalomban 19.669.625 Ft jelenik meg és a 2006. évi záró állományból 
törlesztett részt mutatja. 
A fejlesztési hitel igénybevétel 20.595 eFt-tal érinti a 2007. I. félévi pénzforgalmat. 
A hitelállomány, ami pénzforgalmi adatokból nem tûnhet ki. az alábbi: 
- 2006. év végén a mérleg adatok szerint hosszú lejáratú hitel  

o Panel Plusz hitelprogram 22.981 eFt 
o Felsõpárti szennyvízcsatornához 63.000 eFt 
o Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatornához 169.000 eFt 

- 2006. évi záró/2007. évi nyitó állomány összesen: 254.981 eFt 
- 2007. évben igénybe vett – iparosított technológiával épült 

házak felújítása 
20.595 eFt 

- 2007. 06. 30-án fennálló hitelállomány  275.576 eFt 
 
A szabályoknak megfelelõen korrekciós tételként került kimutatásra a 
beszámolóban az intézmény finanszírozás összege (1.242.080 eFt), a kiegyenlítõ, 
függõ, átfutó bevételek bruttó forgalma (-122.313 eFt), a nyitó pénzkészlet (1.597 
eFt), valamint a 2006. évi beszámolóban jóváhagyott szabad pénzmaradvány 
összege (5.302 eFt). 
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Kiadások alakulása 
 
 
Az önkormányzat a kötelezõ feladatai ellátásáról nagyobb részben a költségvetési 
intézmények mûködtetésének biztosításával gondoskodik. Az önkormányzati 
intézmények mûködéséhez biztosított, a költségvetésben jóváhagyott 
pénzeszközökkel való gazdálkodására összességében a nagyfokú takarékosság, 
visszafogottság és a prioritások szem elõtt tartása volt a jellemzõ. A gazdálkodók a 
mûködés alapvetõ feltételeit biztosító kiadásokat teljesítették, a pályázati pénzek 
bevonásával igyekeztek a szakmai munka színvonalának javítását szolgáló 
eszközbeszerzésekhez a feltételeket megteremteni. 
  

A költségvetési intézmények feladatellátásának  
 értékelése  

 
A Városüzemeltetéssel kapcsolatos faladatokat ellátó Városellátó Intézmény 
tervezett bevételi többségükben idõarányosan teljesültek, a mûködési célú 
pénzeszköz átvétel azonban - közmunkás foglalkoztatás elhúzódása miatt - csak a 
második félévben valósul meg. 
A kiadási elõirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok fedezete 
rendelkezésre állt, a teljesítés idõarányos.  
A dologi kiadások között a közüzemi szolgáltatások teljesítése összességében 42 %-
os.  A víz- és csatornadíj szolgáltatás elõirányzatának felhasználása azonban már 
meghaladja az idõarányost, melynek oka a szokatlanul meleg idõjárás miatt a parkok 
zöldfelületének locsolásával összefüggésben jelentkezõ többletköltség.   
Mindezek ellenére várhatóan összességében a közüzemi díjak tervezett elõirányzata 
fedezi az éves kiadásokat. 
A céljellegû feladatok elõirányzatának felhasználása a meghatározott feladatokra 
folyamatosan történik, a költségek nagyobb része a második félévben jelentkezik. 
 
Út- járda és híd fenntartási és üzemeltetési feladatok: 
A 2007. évi tervezéskor elsõdleges szempont - a rendelkezésre álló költségvetési 
források függvényében - a közlekedésbiztonság fenntartásának, az út és 
járdafelületek állagmegóvásának biztosítása volt. 
 
Az enyhe télnek köszönhetõen a város útjait a fagyok nem károsították, azonban 
ennek ellenére az elsõ félévben 2140 m2 úthibát kellett kátyúzással megszüntetni. A 
süllyesztett szegélyû utak mellett 34.500 m 2 padkarendezés, a külterületi dûlõ 
utakon 38.000 m2 tereprendezés történt meg. A gyalogos közlekedés biztonságát 
veszélyeztetõ járdajavítás valósult meg a Munkácsy, Vörösmarty, Új, Vásárhelyi, 
Béke, Rozgonyi, Dózsa Gy, Klauzál, Jókai, Arany J., Batthyány utcák 
aszfaltburkolatú járdáin, illetve a Vecseri, Árpád, Mátéffy, Bercsényi, Zrínyi, 
Nádasdi, Németh L., Gergely utcák és az Apponyi tér beton járdalapos járdáin. 
Felfestésre került 4.135 m2 burkolatjel. Továbbra is jelentõs (32 esetben) a 
szándékos rongálás illetve gépjármûvel okozott káresemény miatti közúti jelzõtábla 
csere.  
Ez évben is folyamatos volt a rálátást és kilátást akadályozó növényzet 
visszavágása, a meghibásodott aknafedlapok és víznyelõrácsok javítása és cseréje. A 
gázos kövesút mellett 1840 fm hosszú szakaszon került sor a veszélyes útpadka 
stabilizációjára. A Budai N.A.u. 31-37 sz. házak elõtt szórt útalapos út, a Hékédi 
temetõ elõtt szórt útalapos padka készült. Új aszfaltburkolat készült a Kossuth 15. 
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elõtti, a Szent Imre herceg utcai és a Széchenyi ligeti strandfürdõ elõtti parkolókban. 
Megtörtént a 2006. évi árvíz védekezés során károsodott Magyartési utak felújítása 
is. 
 
Parkfenntartási munkák 
Az igen enyhe és csapadékmentes téli idõjárás miatt folyamatosan lehetett végezni 
az évszaknak megfelelõ parkfenntartási munkákat. Rügyfakadás elõtt 
befejezõdhetett a fák koronaalakító és egészségügyi metszése, valamint a cserjék 
ifjítása. Az egynyári virágágyak talaját ültetés elõtt saját elõállítású komposzttal 
dúsította az intézmény.  Április-május hónapban kiültetésre került 25000 db 
egynyári virágpalánta, és folyamatos volt a növények gondozása, bár a nagy 
melegben igen nehéz volt jó minõségben megtartani a növényeket. A 
kandeláberekre és a Polgármesteri Hivatal ablakaiba május elseje elõtt kihelyezésre 
kerültek a muskátlik. Az automata öntözõrendszerrel ellátott parkterületeken – 
Széchenyi-liget, Erzsébet tér, Kossuth tér, Millenniumi park, Városi Könyvtár 
parkja, Koszta tér – a fûnyírás folyamatosan történik 7-10 napos rendszerességgel. 
A többi területen a csapadékhiány miatt a fû kiégett, így a fûnyírás nem lehetett túl 
gyakori. A város parkjaiban sövénynyírás elvégzésére két alkalommal került sor. Az 
intézmény ez évben is folyamatosan végezte a kórház területén a parkfenntartási 
munkákat. A játszóterek szabvány szerinti átalakítása folyamatban van, megtörtént a 
szabványos hintaülések felszerelése, ezután következik az ütéscsillapító felület 
kialakítása. Az elmúlt félévben 3 alkalommal volt kullancsirtás a közparkokban, 
játszótereken, és a lakótelepek környékén. 
Lakossági bejelentések alapján több ízben kellet patkányirtást végezni. 
A jelenlegi legfontosabb parkfenntartási feladat a folyamatos öntözés, ami minden 
nap a hajnali óráktól kezdve a virágok, fák, és a város parkjainak öntözését jelenti. 
Nagy feladat a város tisztaságának biztosítása, ezért egy fõt az intézmény a 
városközpont folyamatos - Erzsébet tér, Kossuth tér, Szent Miklós tér - takarítási 
munkáinak elvégzésére alkalmaz. 

 
Települési szilárd hulladék gazdálkodás 
 
2007. I. félévében a Városellátó Intézmény hulladékgazdálkodási csoportja fõ 
feladataként végezte a települési szilárd hulladék begyûjtését, szállítását, lerakását, a 
Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetését. A feladatat ellátásában 
komolyabb fennakadás nem volt. 2006. évben növekvõ mértékben okozott 
problémát az, hogy a lakosság egyre több hulladékot helyezett ki a heti rendszeres 
szemétszállítás során anélkül, hogy kérte volna a szemétszállítási szerzõdése ennek 
megfelelõ módosítását. 2007. év elejétõl az eseti többlethulladék elszállítására kék 
„Városellátó Intézmény” feliratos zsák vehetõ igénybe és így a szerzõdésben 
szereplõ kuka mellé kék zsákban kihelyezett hulladék elszállítása megtörténhet. A 
Szentes – Berki hulladéklerakó Telep üzemelése folyamatos, telítettsége a 
2007.07.18-i mérések alapján 81%-os. A beérkezõ hulladékmennyiség figyelembe 
vételével a szabad kapacitás mintegy 1,5 legfeljebb 2 évre, azaz 2009. év elejéig - 
közepéig elegendõ. A hulladéklerakásra jelenleg 2009. január1-ig van engedély, 
melynek határidõ meghosszabbítására irányuló engedélymódosítási kérelem 
elbírálása alatt van.  Megoldatlan ugyanakkor a fenti 2009. év elejét – közepét 
követõ idõszak hulladék elhelyezése. A megfelelõ megoldás kiválasztása 
rendkívül sürgõs feladat, ennek érdekében Intézmény 2007. július 3-án döntés 
elõkészítõ anyagot nyújtott be a Városrendezési, fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsághoz.  
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2007. év tavaszán módosításra került a lakossági zöldhulladék gyûjtés rendje, a 
város 5 körzetre került felosztásra, mely körzeteket a hét öt munkanapján, azonos 
napokon járja végig egy kistraktor. Amennyiben a lakosság a zöldhulladékot az 
intézmény által meghatározott formában helyezi ki (zsákolva vagy kévébe 
kötegelve) úgy a mennyiség elszállítására a kapacitás megfelelõ. A feldolgozható 
zöldhulladék fogadása a komposztáló telepen folyamatos. 2007. év elején beszerzett 
rakodó-aprítógép beüzemelésével a beszállított gally kezelése is folyamatossá vált. 
2007. elsõ félévében 130 t komposzt került kiszállításra és a városi zöldterületeken 
(Kis Bálint u., Kisér u.-Áchim u sarok, tavaszi virágágy feltöltés) felhasználásra. 
 
A beszámolási idõszakban a szelektív hulladékkezelési tevékenység során 61 tonna 
papírhulladék, 113 tonna üveghulladék, 12 tonna mûanyaghulladék, 10.5 tonna 
veszélyes hulladék került továbbadásra-hasznosításra, illetve ártalmatlanításra. A 
szelektív hulladékkezelési tevékenység bevétele 2.969 e Ft, a veszélyes hulladék 
ártalmatlanítási költsége pedig 487 e Ft volt.  
 
2007. év tavaszán jelentõsebb mennyiségû illegális hulladék elszállítása történt meg 
a Lavotta u. és a Nagypatéi u. végérõl, illetve a Rákóczi utcai régi szemétteleprõl. 
Ez utóbbi területen rendezésre került a felsõpárti csatornaépítés után maradt áldatlan 
állapotú földtároló terület. A munkákat követõen lehetõvé vált a felhagyott telep 
szinte teljes területének kaszálása, és körül árkolással, a Sárgapart felöli 
sorompólétesítéssel minimális mértékûre csökkent az illegális hulladéklerakás. 
 
Köztisztaság 
 
A köztisztasági feladaton belül jelentõs fejlesztés eredményeként a forgalomból 
kivont IFA típusú utcaseprõ gép helyett a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen már az 
év elején megtörtént az új MFH-5000 típusú utcaseprõ célgép üzembe állítása. Az új 
munkagép segítségével javult az úttisztítás feltételrendszere, nõtt a hatékonyság. A 
járdák gépi tisztításában fennakadást okozott a K-2000 típusú járdaseprõ gép tavaszi 
mintegy 3 hetes mûszaki hiba miatti leállása. 
A közterületre kihelyezett kézi szemétgyûjtõk megrongálása, eltulajdonítása 
következtében az elsõ félévben 15 db edényt kellett pótolni. 
 
Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése 
 
A csapadékvíz mentes téli idõjárásnak köszönhetõen a csatornarendszer 
üzemeltetésében különösebb probléma nem jelentkezett. A kora tavaszi hónapokban 
elkezdõdött a Mentõ sori fõgyûjtõ takarítása. Rendkívül nehéz körülmények között 
folytatódik az évek óta komoly problémákat okozó Sáfrán M. u.- Kisér utca közötti 
mirhó Nyíri Köz és Báthory utcák közötti szakaszának takarítása. A szinte teljesen 
feltöltõdött mirhó szakaszból a szemetet, aljnövényzetet, iszapot csak kézi erõvel, 
80-100 m talicskás szállítással lehet kitermelni. Az ingatlan tulajdonosokkal történt 
hosszú egyeztetések után sikerült  a Szent Anna utca és Áchim A. u. közötti 
szakaszának takarítását is elvégezni. 
A piacok üzemeltetése problémamentes volt, és nem volt fennakadás a ravatalozók 
üzemeltetésében sem. Az állategészségügyi feladatok keretében folyamatos a 
gyepmesteri telep mûködése. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen történik az 
állati hullák és a kóbor ebek kezelése. 
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A  S Z O C I Á L I S   F E L A D A T O K   E L L Á T Á S A 
 

A szociális ellátás területét érintõen folyamatosan, különbözõ idõpontokban léptek 
hatályba azok a törvényi változások, amelyek a feladatellátásra hatást gyakoroltak.  
 
2007. január 1-jétõl a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett az ellátásokat 
felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelõen megállapítani, majd ugyanezt meg 
kellett tenni 2007. február 15-tõl is, mivel ismét változott a nyugdíjminimum 
összege. 
 
Új feladatot jelentett a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) rendelet módosítása, 
melynek értelmében 2007. február 15-tõl a nem emelt összegû vizitdíj visszatérítése 
az önkormányzat feladata. A visszatérítést a 21. befizetett vizitdíj után lehet 
igényelni. Az igénylõk közül sokan nem tudták, hogy a 21 alkalom tekintetében 
külön-külön lehet figyelembe venni a háziorvosi, valamint a járóbeteg-
szakellátásokat. A kórházi ápolás esetén pedig nincs visszatérítési kötelezettség, 
mivel a kórházi ellátás esetében a 21. napon már nem kell fizetni. 
 
2007. április 1-je után a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. LXXX. törvény 
módosítása miatt megnövekedett az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 
kérelmezõk száma. 
A törvény értelmében nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a 
polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális 
rászorultság tényérõl hatósági bizonyítványt állít ki. 
 
Szintén 2007. április 1-jétõl hatályos a járulékfizetés alapjának igazolása, amely 
összefügg a fenti rendelkezésekkel. A törvényi szabályozás értelmében a nem 
biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult 
személyek a minimálbér alapulvételével számított 9 %-os mértékû egészségügyi 
szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. 
Abban az esetben, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum és a 
minimálbér között van, akkor a járulékfizetés alapja az egy fõre esõ jövedelem, amit 
a polgármester kérelemre hatósági bizonyítvány kiadásával igazol. 
 
 
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról hetente kell 
jelentést küldeni a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, míg a járulékfizetés 
alapjának igazolásáról kiadott hatósági bizonyítványok esetében az APEH által 
kiadott jelentés-nyomtatványon kell ezt megtenni minden hónap 12. napjáig. 
 
 
Furcsa helyzetet teremt, hogy míg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
esetében vizsgálni kell a vagyoni helyzetet is, ezt a járulékfizetés alapjának 
igazolásakor nem kell megtenni. 
 
 
Vélhetõen a fenti változások következményeként soha nem tapasztalt mértékben 
növekedett meg az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyt 
igénylõk száma, ami valószínûleg összefügg a biztosítási jogviszonnyal. Eddig 
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sokan azért nem kérték a segély megállapítását, mert folyamatos alkalmi munkákat 
végeztek, ami biztosította megélhetésüket, és nem terhelte õket együttmûködési 
kötelezettség. Jelenleg viszont ezek a munkavállalók nem rendelkeznek 
biztosítással, ezért olyan segélyezési formában kell, hogy részesüljenek, amely 
alanyi jogon biztosítja egészségügyi ellátásra való jogosultságukat. 
 
Törvényi szabályozás folytán változott az aktív korú rendszeres szociális segély 
összege. Ennek oka, hogy a 2006. július 1-jén hatályba lépett rendelkezések alapján 
akár 60-70 eFt-os segélyösszegeket is meg lehetett állapítani, amely nem ösztönözte 
a munkanélkülieket, hogy munkát vállaljanak. 2007. január 1-jétõl a rendszeres 
szociális segély összege maximum 53.915,-Ft lehet. Az alkalmi munkavállalói 
könyvvel dolgozók esetében pedig le kell vonni a segély összegébõl az alkalmi 
munkából származó jövedelmet. 
 
Az új közgyógyellátási rendszerben 2007. június 30-a a fordulópont, hiszen addig 
voltak érvényesek a régi szabályozás szerint kiadott igazolványok. Idõközben 
kihirdetésre került az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2007. évi LXXI. törvény, amely úgy rendelkezett, hogy aki 2007. június 30-ig 
beadta kérelmét új igazolvány kiadására, annak az érvényességi idõpont 
meghosszabbításra kerül, amelyrõl a jegyzõnek igazolást kellett kiállítani. 
Ugyancsak meghosszabbodott a 2007. július 1. és 2007. október 31-e között lejáró 
igazolványok felhasználhatósága is oly módon, hogy érvényesek az új igazolvány 
kiadásáig, de legkésõbb a lejáratot követõ 3 hónapig. Ezekrõl is folyamatos 
jelentéseket kell küldeni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé, valamint a 
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának. 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevõk számának alakulása 
2007. elsõ félévében: 
 
Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét igénylõk száma 
jelentõsen megnõtt, míg 2006. év elsõ 6 hónapjában 103 fõ kapott ilyen támogatást, 
2007. elsõ félévében már 320 fõ részére került megállapításra (összesen 31.385 eFt, 
ebbõl 90 % állami támogatás 28.247 eFt). 
 
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 36 fõ részesült (összesen 
5.056 eFt, ebbõl 90 % állami támogatás 4.588 eFt), ami az elõzõ év hasonló 
idõszakához képest szintén emelkedést mutat.  
 
Az eltelt idõszakban idõskorúak járadékát 41 fõ részére folyósította az 
önkormányzat (összesen 7.925 eFt, ebbõl 90% állami támogatás 7.133 eFt). 
 
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiadására 77 esetben 
került sor, ez a szám 2006. évben 2 db volt (természetbeni támogatás, az 
önkormányzat költségvetését nem terheli). 
 
Járulékfizetés alapjának igazolására 55 fõnek adott ki hatósági bizonyítványt az 
önkormányzat (természetbeni támogatás, az önkormányzat költségvetését nem 
terheli). 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1154 gyermek 
esetében került megállapításra, amellyel a különbözõ kedvezmények igénybe 



 16

vételére váltak jogosulttá a rászorultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, 
alanyi jogon járó pénzbeli támogatások összesen 5.315 e Ft, állami támogatás 100 
%, melynek kifizetésére a szabályoknak megfelelõen a II. félévben kerül sor).  
 
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az elsõ félévben 29 gyermek volt 
jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik 
gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi 
nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 5.969,Ft (összesen 979 eFt került 
kifizetésre, melynek 90 %-át, 881 eFt az állami támogatás fedezte).  
 
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1194 gyermek kapott ruhanemû, 
élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítését segítve. Emellett ugyancsak a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 523 
gyermek napközbeni ellátásának költségét. Az adatokban átfedések lehetnek, mivel 
az étkeztetés költségének átvállalásán túl, további segítségként még pld. ruhanemû 
vásárlásra is megállapításra került támogatás ( összesen 17.820 eFt). 
 
Felnõttek esetében átmeneti segélyt 547-en igényeltek, sok esetben lakással 
kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve 
fûtési támogatásra (összesen 4.513 eFt). 
 
Fûtési támogatásban részesülõk száma 608 fõ volt, lakásfenntartási támogatást 
452 fõ kapott (összesen 10.555 eFt) . 
 
Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási 
támogatásban az elsõ félévben 25, illetve 17 fõ  részesült( összesen 1.000 eFt ebbõl  
90 % állami támogatás 900 eFt). 
 
Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 96 fõ kapott, amely 
növekedést mutat a tavalyi év hasonló idõszakához képest, amikor is 81 fõ kapott 
ilyen támogatást . 
  
Temetési segélyben a beszámolási idõszakban 120 fõ részesült (összesen 3.296 
eFt), a köztemetések száma pedig 16 volt (összesen 679 eFt).  
 
A mozgáskorlátozottak támogatását 200 fõ kérelmezte, ennek teljes összegét a 
központi költségvetés fedezte, ami 1.757 eFt-ot tett ki az I. félévben. 
 
Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2007. június 30-án 1062 fõ rendelkezett, 
ebbõl megújításra 601 esetben került sor az év elsõ felében. Alanyi jogon 320 fõ, 
normatív alapon 111 fõ, méltányosságból pedig 170 fõ esetében (összesen 4.403 
eFt).   
 
Vizitdíj visszatérítésére 1 esetben volt lehetõség (összesen 600,-Ft, állami 
támogatás 100%). 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekvédelmi intézmények elsõ 
félévi munkájának összegzése 

 
Ø Bölcsõde 

 
Az intézmény napos bölcsõdeként üzemel, és 2007. január 1-jétõl 70 férõhellyel 
mûködik. A bölcsõdei ellátást igénybevevõ gyermekek ellátására 7 gyermekszoba 
szolgál, ahol a 0-3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését látja el az intézmény. 
Az elmúlt években az intézményi kapacitás kihasználtság nem mindig volt 
megfelelõ, jelenleg viszont egyre nagyobb igény mutatkozik erre az ellátási formára. 
A bölcsõdébe való felvétel során elõnyt élveznek azok, akiknek szülei 
munkaviszonnyal rendelkeznek, továbbá azok, akik szociálisan rászorultak.  
Az intézmény az alaptevékenységen túl – a kapacitás kihasználtság javítása 
érdekében – többletszolgáltatásokat nyújtott az ételallergiás óvodás és kisiskolás 
gyermekek étkeztetése, továbbá idõszakos, valamint házi gyermekfelügyelet 
igénybe vétele formájában. A bölcsõdei ellátásra való igény növekedés kapcsán 
azonban felül kell vizsgálni ezen tevékenységeket és elsõ sorban az alap feladatok 
ellátása keretében az igények teljes kielégítését kell biztosítani. 
A feladatellátás feltételrendszere a költségvetési keretek szûkössége miatt 
lényegesen nem változott, a rendelkezésre álló források a folyamatos üzemelést 
biztosították, viszont jelentõsebb karbantartási munkák elvégzésére nem volt 
lehetõség. 
 
Ø Szentesi Családsegítõ Központ  

Az intézmény feladatkörébe tartozó gyermekjóléti szolgálatnál 2007. év elsõ 
felében 372 fõ, 218 család gondozotti létszámot regisztráltak. A gondozási 
tevékenység során 84 fõ esetében kellett hatósági intézkedést kérni. Szakmai 
szempontból a gondozási tevékenységben továbbra is a komplex családi problémák 
a jellemzõek, melyekben az anyagi szegénységen túl a gyermeknevelési nehézségek, 
a családon belüli konfliktusok, a gyermek teljesítmény-, és magatartás zavarai, 
valamint az egészségügyi problémák vannak túlsúlyban.  
Az elsõ félévben közel 1200 fõ kereste fel a szolgálatot az intézményben, és hasonló 
számban történt családlátogatás is a családgondozók részérõl. 
 
Jelentõs változás, hogy az Országos Addiktológiai Intézet pályázata keretében 
elindult projektnek köszönhetõen nagymértékben javult a kommunikáció az 
alkoholproblémával küzdõket segítõk között.  
 
Nagy jelentõségû volt a 2007. március 22-én megrendezett Gyermekvédelmi 
Tanácskozás, ahol a városi szakemberek több, igen jelentõs kérdésben foglaltak 
állást, és amelyek következményeként további feladatok fogalmazódtak meg.  
 
A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai 
ellenõrzése alkalmával megállapította, hogy kimagasló szakmai munka folyik annak 
ellenére, hogy a családgondozók száma a gondozott esetekhez képest nagyon 
alacsony, és javasolta legalább egy fõvel történõ megemelését. 
 
Az intézmény jelenleg két futó prevenciós programban vesz részt, az egyik a 
Szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek táboroztatása (40 fõ, Szigligeten), illetve 
a VII. Élõ Történelmi Tábor, ami várhatóan közel 30 gyermeket fog érinteni. 
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A családsegítõ szolgálatot az I. félévben 1458 alkalommal keresték fel a 
rászorulók. Ebbõl az új esetek száma 216 volt, amibõl 132 az aktív korú rendszeres 
szociális segélyben részesülõk körébõl kerület ki. 
A hozott problémák elsõsorban anyagi jellegûek és foglalkoztatással kapcsolatosak 
voltak, a két probléma csoport az összeshez viszonyítva több mint 50%. 
Az adósságkezelésben összesen 35 család vesz részt, ami nagy arányú növekedést 
mutat a tavalyi évhez képest, tekintve, hogy az elmúlt évben összesen 30 
adósságkezelt család jelentkezett a szolgálatnál.  
Havi rendszerességgel mûködik a baba-mama klub, mely alkalmanként 15-20 
gyermeket és édesanyát lát vendégül. 
Pályázati forrásból megrendezésre kerültek különbözõ foglalkozások, amelyeken 
alkalmanként átlagosan 25-30 gyerek vett részt. 
A tanyagondnoki szolgálat a statisztikai adatok szerint az elmúlt félévben 124 
családot látott el, ami 294 fõt és 1437 találkozási alkalmat jelent. 
A szolgáltatást igénybevevõk zömében az idõs, egyedülálló, illetve a 
nagycsaládosok körébõl kerülnek ki. A szolgáltatások nagyobb része az 
egészségügyi ellátás hozzájutásának biztosításához, az alapvetõ élelmiszerek, 
gyógyszerek beszerzéséhez, illetve a közlekedés nehézségébõl adódó problémákhoz 
kapcsolódik. 
 
A szolgálatnál jelentkezõ családok, egyének száma az elmúlt idõszakhoz képest nem 
mutat lényegi változást, az igénybevett szolgáltatások száma viszont megnõtt, egy 
adott család egyre több problémával keresi fel a tanyagondnokát. 
Az idei évben havi két alkalommal a rendõrséggel együttmûködve keresik fel az 
ellátottakat a tanyagondnokok, segítve a terület közbiztonságának növelését is. 
Június hónapban képviselõi jelzés és kérés alapján a Berekben élõ idõsek számára 
bevásárló utat szervezett a tanyagondnoki szolgálat, de az érdeklõdés hiánya miatt 
ezt a szolgáltatást meg kellett szüntetni. 
 
A Szigligeti Városi Üdülõtábor 2007. évben is az elõzõ évek gyakorlatának 
megfelelõen, fõként a gyermek-, és ifjúsági korosztálynak nyújt erdei iskolai 
programok, osztálykirándulások, nyári táborok lebonyolítására lehetõséget.  
A programok összeállításánál figyelembe veszik az igényeket, elvárásokat, ennek 
kapcsán több tábori turnust tematikus programmal töltöttek meg: Vass Lajos 
Népzenei Szövetség, Hagyományok Háza, a Musical Varázs Színtársulat 
közremûködésével létrehoztak egy Kárpát-medencei Népzenei Találkozót, egy 
kézmûves és egy musicaltábort. Elmondható, hogy az üdülõtábor kulturális 
programjai szerves részét képezik Szigliget kulturális életének.  
A fentiek mellett a nyári hónapokban továbbra is biztosítják a családok számára a 
rekreációs lehetõséget is. 
Az elõ- és utószezonban erdei iskolai csoportokat és osztálykiránduláson résztvevõ 
diákokat fogad az Üdülõtábor. 
Az elsõ félévi forgalmi adatok szerint az üdülõházban 239, a faházakban 733 
vendég kapott szállást, akik 2347 vendégéjszakát töltöttek el.  A forgalmi adatokat 
összehasonlítva az elõzõ év hasonló idõszakának adataival, közel 100 %-os 
forgalomemelkedés tapasztalható, amely elsõsorban a kedvezõ idõjárásnak 
köszönhetõ. 
 
Jelentõs szolgáltatási színvonal növekedést jelentett, hogy 2007. év elsõ felében 
befejezõdött az üdülõház földszinti szobáinak és faházainak pályázati támogatással 
történõ felújítása. A pályázat lehetõséget biztosított 4 lakószobában fürdõszoba 
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kialakítására, az ebédlõ épületén és a faházakon nyílászárók cseréjére, a lakóterek 
szigetelésére, valamint a konyha épületébe bevezetésre kerülhetett a földgáz, és 
megvalósulhatott a vizesblokk teljes felújítása is. 
 
A Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum az év elsõ felében is folytatta prevenciós 
tevékenységét, pályázati támogatásból megrendezésre került a III. Bûnmegelõzési 
nap, folyamatosan mûködött a Pepita Macska, és tájékoztató kiadvány 
megjelentetésére is sor került. 
A további mûködtetés feltételeinek megteremtése érdekében az elsõ félévben három 
pályázatot nyújtott be az intézmény, ami médiatár megalkotását, valamint 
kortárssegítõ képzés megvalósítását tenné lehetõvé. 

 
A kistérségi feladatokat is ellátó Gyermekek Átmeneti Otthonában 2007. év 
elsõ felében 1 családot, 11 anyát gyermekeikkel, és anya nélkül 1 gyermeket láttak 
el. Az ellátottak intézményben tartózkodása átlagosan fél év volt, egy család 
esetében haladta meg az egy évet.  
Az I. félévben a Fábiánsebestyéni Gyermekjóléti Szolgálat jelezte két gyermek 
elhelyezésének szükségességét, azonban a gyermekek helyzete megoldódott az 
apánál történt elhelyezéssel. Derekegyházról lakhatási probléma miatt egy anya és 3 
gyermeke érkezését jelezte az önkormányzat, akiknek végül megoldódott a 
lakásproblémájuk, így az intézményi elhelyezésre nem szükség. Egyéni kérelemmel 
2 szentesi család és a Gyermekjóléti Szolgálat jelzése alapján egy gyermek kért 
segítséget, akik közül az anya egy gyermekével helyhiány miatt a Családok 
Átmeneti Otthonába került elhelyezésre, a másik két esetben családon belüli 
megoldást találtak a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek segítségével. 
A férõhelyek kihasználtsága 100,47 %-os, míg a szobák kihasználtsága 97,77 %-os 
volt. A Gyermekek Átmeneti Otthonában lakhatási probléma miatt 1 gyermek és 10 
anya gyermekeikkel, családon belüli erõszak miatt 2 anya gyermekeikkel került 
elhelyezésre. A kigondozott családok száma 6 volt, melybõl lakáshelyzetén 
családgondozói segítséggel 5 család tudott változtatni (családhoz vagy albérletbe 
költöztek), az önkormányzat segítségével 1 család helyzete oldódott meg. 
 
A Családok Átmeneti Otthonában, amely szintén kistérségi feladatokat is ellát, 
2007. év elsõ hat hónapjában 12 család, összesen 36 fõ (21 felnõtt, 15 gyermek) 
kapott elhelyezést, melybõl 6 új jelentkezõ család (18 fõ) gondozásba vételére került 
sor. A jelentkezõk döntõ többsége szentesi lakos, a kistérség községeibõl egy család 
felvételére került sor, akik Derekegyház községbõl kérték elhelyezésüket. 
Az új felvételek tekintetében két esetben családi konfliktus, egy esetben családon 
belüli erõszak (kiskorú bántalmazása), három esetben szociális krízis volt az 
elhelyezés elsõdleges oka. 
Az elsõ félévben 4 családnak szûnt meg a lakhatása, két esetben albérlet, egy 
esetben segítõ családtaghoz, illetve más elhelyezést nyújtó intézménybe kerültek. 
A beszámolási idõszakban az egy gondozási napra jutó ellátottak száma 23 fõ volt, a 
lakószobák 92%-os, a férõhelyek 70%-os kihasználtsága mellett. 
 
A Helyettes Szülõi Hálózat szolgáltatásaira a beszámolási idõszakban nem érkezett 
igény, így e területen elhelyezés nem történt. A helyettes szülõk készenlétben 
vannak, de ez idõ alatt a szolgáltatás tekintetében költség nem jelentkezik. 
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Ø Gondozási Központ 
 
A 2006. évrõl áthúzódó pályázati forrásból megvalósuló felújítás eredményeként a 
központi épületben megoldódott az akadálymentesítés, valamint 20 fõre emelkedett 
a fogyatékkal élõk nappali ellátásáról való gondoskodás lehetõsége.  

Több külföldi partner szervezettel vette fel az intézmény a kapcsolatot, 
adományozás és cserekapcsolat céljából. Mindennek eredménye, hogy a 
közeljövõben személyes szakmai találkozókra is sor kerül, és adományok várhatóak 
a rászorulók számára. Partner szervezetként belépett az intézmény a „SZEM” 
(Szomszédok Egymásért) mozgalomba, mely a lakosok önkéntes bûnmegelõzését 
segíti, különösen fontos az áldozatvédelem, mivel az intézményben ellátott 
célcsoportok különösen veszélyeztetettek. 

A térségi feladatok még hatékonyabb ellátása érdekében az elmúlt félévben 
módszertani találkozó megszervezésére került sor, amelyen a szentesi kistérség 
településeinek szakemberei a szakmai jövõkép, valamint a finanszírozás 
lehetõségeinek kiaknázása témakörökben hallgathattak elõadásokat, fejthették ki 
véleményüket. A szakmai feladatok naturális adataiból látható, hogy az ellátottak 
száma magas. Egyre többen igényelnének szociális étkeztetést, és bentlakásos 
férõhelyet. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra is egyre nagyobb az igény, 
többen várakozó listán szerepelnek. 

Idõsek, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 
A városban mûködõ három idõsek klubja a mûködési engedélyben meghatározott 
létszámon (150 fõ) felül is biztosított ellátást az év elsõ felében. Az értelmi 
fogyatékosok nappali ellátása férõhelybõvítés pályázati forrásból valósult meg, így 
már 20 fõnek nyílik lehetõsége arra, hogy ezt az ellátási formát igénybe vegye. A 
pszichiátriai betegek nappali ellátását 30 fõ ilyen típusú betegségben szenvedõnek 
tudták biztosítani. 
Szociális étkeztetést 249 fõ részére biztosított az intézmény, az idõsek átmeneti 
elhelyezését biztosító klubban átlagosan 13 fõ került elhelyezésre, ami 100 % feletti 
kihasználtságnak felel meg.  
Házi segítségnyújtás keretében 33 fõ rászoruló kapott segítséget, kiegészítõ 
formájával a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással pedig 47 fõ saját otthonában 
élõ, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló idõs, valamint 
fogyatékkal élõ személyeknek nyújtottak biztonságot. E két ellátási forma esetében 
kistérségi szintû feladatellátás  folyik, az elsõ „tanulóév” után kiegyensúlyozott, 
biztonságos munkamódszer alakult ki. A gondozónõkkel havi rendszerességgel 
találkoznak, a felmerülõ és aktuális problémákat megbeszélik. Esetmegbeszélések 
keretében segítik a szakmai munkát, az intézmény rendezvényeibe is bevonják 
nemcsak a gondozónõket, hanem az ellátottakat is. 
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a jelentkezõk közül mindig az 
elõgondozás során tapasztalt szociális helyzet és rászorultság alapján születik 
döntés. Sajnálatos, hogy jelenleg csak haláleset miatt van lehetõség új igénylõ 
szükségleteinek kielégítésére. 
Az ugyancsak kistérségi szintû közösségi pszichiátriai ellátás 25 fõhöz jutott el 
2007. év elsõ felében is. A közösségi élet erõsítésére számtalan kiállítást, programot, 
szabadidõs tevékenységet, kirándulást szerveztek a szakemberek az ellátottakkal 
közösen. 
A közösségi koordinátor az összes településen felkereste a szakembereket 
tájékoztatás céljából, és a tapasztalatok a települések nyitottságát igazolják, de 
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problémákat jelent a térség településeirõl jelentkezõk esetében az utazás és annak 
költségei. 
 
Ø Hajléktalan Segítõ Központ 

 
Az intézmény 2007. év elsõ felében is folyamatosan 20 adag népkonyhai ellátást 
(étkeztetést) biztosított azoknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem voltak képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésrõl gondoskodni. A 
népkonyha kihasználtsága 100 %-os volt. 
A hajléktalanok nappali ellátása keretében lehetõséget biztosított a hajléktalan 
személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a 
személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A 
30 fõs nappali melegedõ kihasználtsága ugyancsak 100 %-os volt az év elsõ felében. 
Az éjjeli menedék és átmeneti szállás a nappali ellátáson túl biztosította az 
éjszakai pihenésre, a betegek elkülönítésére szolgáló lehetõségeket. Az éjjeli 
menedék 20 férõhelyén 95 %-os, míg az átmeneti szállás 30 férõhelyén 90 %-os volt 
a kihasználtság. 

O K T A T Á S 
 
A közoktatási rendszerben az önkormányzatok felelõsek az oktatás irányításáért, a 
feladat- ellátási kötelezettség teljesítéséért. 
A közoktatás területén az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete célként 
jelölte meg az óvodák, az általános iskolák, a kollégiumok, az alapfokú mûvészeti 
iskola és a pedagógiai szakszolgálat mûködtetéséhez az alapvetõ feltételek 
biztosítását, a feladatellátás zavartalan teljesítését, az ellátási színvonal megõrzését 
és ezeknek a lehetõségeken belüli javítását a rendelkezésre álló anyagi források 
függvényében. 
A tervezett célok megvalósítása, valamint a közoktatást érintõ gazdaságossági és 
szakmai követelmények teljesítése, továbbá a csökkenõ tendenciát mutató 
demográfiai adatok azonban szükségessé tették és indokolták a közoktatási 
intézményrendszer felülvizsgálatát, a 2007/2008. nevelési és tanévtõl az 
intézménystruktúra megváltoztatását, és ezzel a racionálisabb mûködés biztosítását. 
Fentiek alapján az elsõ félévben kettõs volt a feladat: 
Ø egyrészt a változatlan intézményrendszer biztonságos mûködtetése,  
Ø másrészt az átalakításra kerülõ közoktatási intézményrendszer zavartalan és 

folyamatos mûködtetésének elõkészítése, a pénzügyi, szakmai, személyi, 
tárgyi feltételek biztosítása a jogszabályi követelmények alapján. 

 
Az intézmények mûködéséhez a költségvetés a fentiek figyelembevételével 
tartalmazta a szükséges elõirányzatokat. Ennek megfelelõen az elsõ félévben a 
feladatok ellátása annak ellenére zökkenõmentes volt, hogy az önkormányzat 
folyamatosan likviditási problémákkal küzdött. Az intézmények pénzellátása 
folyamatos volt, a jóváhagyott költségvetés terhére a kötelezettségvállalást külsõ 
körülmény nem akadályozta. A forráshiányos önkormányzati költségvetésbõl a 
szorosan vett intézménymûködés költségeinek finanszírozásával biztonsággal 
számolhattak az intézmények, viszont ezen túli kiadásaikat csak az esetben 
teljesíthették amennyiben ahhoz a fedezet külsõ forrásból rendelkezésre állt.   
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Az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat a 2006/2007. nevelési évben még 
négy óvodai munkáltatói körzetben, összesen (ide számítva az eperjesi tagóvodát is) 
15 tagóvodában látta el. 
A 2007. évi költségvetési rendeletben meghatározottak alapján kijelenthetõ, hogy a 
takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett az I. félévben az óvodai ellátás alapvetõ 
mûködési feltételei biztosítottak voltak, megvalósult a szakmai tevékenységek 
anyagi lehetõségek függvényében történõ támogatása, az ellátási színvonal 
megõrzése, rendelkezésre álltak a mûködéshez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek. 
 
E területen a nevelési év végével átszervezésre került sor, így lényeges változást 
jelent, hogy a 2007/2008–as nevelési évben a Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) 
Kt. sz. határozatának és a 4/2007.(III.10.) rendeletének megfelelõen a négy óvodai 
munkáltatói körzet helyett jogutód intézményként csak két óvodai munkáltatói körzet 
- a Központi ÓMK és a Kertvárosi ÓMK – mûködik, 12 tagóvodában látva el a 
feladatokat. 
 
A gyermeklétszám csökkenés miatt döntött a Képviselõ- testület a Kajánújfalui, a 
Szarvasi úti, valamint a Rákóczi F utcai (volt Ruhagyári) óvodák bezárásáról is és a 
72/2007.(IV.27.) Kt. sz. határozatával - a márciusi óvodai felvételek alapján 
kialakuló gyermeklétszámokra is  tekintettel- meghatározta az óvodákban indítható 
csoportok számát (a Központi Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 23+1(SNI 
gyermekek) óvodai csoport, a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzetben összesen 
18,5 óvodai csoport).  
 
Az óvodai munkáltatói körzetek átszervezésébõl adódóan 2 magasabb vezetõi 
álláshely megszüntetésre került az érintett munkavállalók nyugdíjazásával. 
A Kajáni Tagóvodában 2 alkalmazott volt, és az óvoda megszüntetésével 1 
dolgozó nyugdíjba ment, 1 dajka az óvodai körzeten belül került elhelyezésre. 
A Szarvasi Úti Tagóvodában 6 fõ dolgozott. 2 óvónõ a Kossuth utcai Óvodába 
került át az óvodai csoporttal együtt. 1 dajka a Köztársaság utcai óvodába lett 
áthelyezve megüresedõ álláshelyre, míg 1 dajkának saját kérésére felmentéssel szünt 
meg a munkaviszonya. A Köztársaság utcai Tagóvodában 1 óvodai csoporttal több 
indult ebben a nevelési évben, melynek következményeként a Szarvasi úti 
tagóvodából 2 óvónõ továbbfoglalkoztatását ebben az óvodában sikerült biztosítani. 
A Kossuth utcai Óvodában a Képviselõ - testület vonatkozó határozatának 
megfelelõen már nem indulhatott új csoport ebben a nevelési évben. A óvodai 
ellátást igénylõ gyermekek száma indokolta a Klauzál utcai Óvodában a meglévõ 
helyiségek átalakítását, és így 1 csoportszoba kialakításával lehetõvé vált a 
gyermekek fogadása, és a Kossuth utcai Óvodából 2 óvónõ és 1 dajka 
átirányításával a személyi feltételek biztosítása. 
A Rákóczi F. u. 153. sz alatti tagóvoda (volt Ruhagyári Óvoda) megszüntetésével 
2 óvodai csoport áthelyezésre kerül a Rákóczi F. Utcai Óvodába (Rákóczi F. u. 46-
48. sz.) a 4 óvónõvel és a 2 dajkával együtt. Az átszervezés kapcsán 1 dajkai 
álláshely leépítésre kerül nyugdíjazással. Mivel a Rákóczi F. utcai Óvodában a 
gyermek létszám 8 óvodai csoport indítását indokolta, ezért 1 óvónõi álláshely 
fejlesztés  vált szükségessé. 
 
Az átszervezésekkel összhangban kerültek az óvodákban meghatározásra az 
alkalmazotti létszámok is, így 
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- a Központi Óvodai Munkáltatói Körzetben 
Ø 1 magasabb vezetõ óvónõ,  
Ø 46 óvodapedagógus, 
Ø  24 dajka,  
Ø 1 gyógypedagógiai asszisztens, 
Ø  8 technikai dolgozó, 

- a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzetben 
Ø 1 magasabb vezetõ óvónõ,  
Ø 38 óvónõ, 
Ø 19 dajka  
Ø 7 technikai dolgozó  

foglalkoztatásával – a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen- kezdõdhet meg 
az új nevelési év. 
 
 
A Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet az elsõ félévben is az 
intézményfenntartó társulás keretében gondoskodott az eperjesi tagóvodában az 
eperjesi illetékességû gyermekek óvodai nevelésérõl. 
 
 
Az általános iskolákban a 2006/2007 tanév végéig a nevelési–oktatási feladatok 
ellátása változatlan formában és szervezeti keretek között folyt. Az intézmények 
mûködéséhez a költségvetés a szükséges elõirányzatokat tartalmazta, illetve a 
gazdálkodás feltételeit az I. félévben biztosította. Az új tanévben az átszervezések 
miatti, valamint a beiratkozott gyermekek és az indítandó osztályok által befolyásolt 
költségvetési keretek részben a céltartalékban, részben az intézményi 
költségvetésekben rendelkezésre állnak. 
 
 
A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy az önkormányzati fenntartású 
általános iskolák mûködéséhez az év végéig a 2007. évi költségvetési rendeletben 
meghatározott legfontosabb teendõk, így a feladatellátás biztosítása, az oktatás 
szakmai, tárgyi feltételrendszerének megteremtése, mûködtetése alapvetõen 
megvalósulhat. A rendelkezésre álló erõforrások figyelembevételével az alapfokú 
oktatási rendszer mûködõképes, az intézmények autonómiája biztosított. 
Az önkormányzat figyelembe vette a jogszabályoknak megfelelõ kötelezõ és nem 
kötelezõ tanórák, a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására fordítható 
foglalkozások idõkeretét, megvalósultak - a szülõi igényeknek megfelelõen - az arra 
rászoruló tanulók esetében az iskolai felkészítést, a tanulók napközbeni ellátását 
biztosító napközis, illetve tanulószobai foglalkozások, amelyeket a statisztikai 
adatok szerint 896 tanuló vett igénybe. 
 
 
A jogszabályi követelményeknek eleget téve a Képviselõ-testület döntött az 
általános iskolákban indítható elsõ osztályok számáról. A város általános iskoláiba 
összesen 257 elsõ osztályos gyermeket írattak be, közülük 162 fõt az önkormányzati 
fenntartású általános iskolákba.  
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Az általános iskolai elsõ osztályba történõ beiratkozások alakulása 
(beiratkozási adatok alapján) 

 
Intézmény neve 2004/2005. 

oszt./tan. 
2005/2006. 
oszt./tan. 

2006/2007. 
oszt./tan. 

2007/2008. 
oszt./tan. 

Várható tanulólétszám 
összesen a 2007/2008. 

tanévben 
Koszta József 
Ált. Isk. 

3/68 2,5/66 2,5/63 2/57 643 (derekegyházi 
tanulókkal együtt) 

Deák Ferenc Ált. 
Isk. 
Damjanich J. 
Tagiskola 

3/59 3/65 2/40 2/41 474 

Klauzál Gábor 
Ált. Isk. 

1/26 1,5/32 1,5/32 1/22 367 

Petõfi S. Ált. Isk. 2/52 1/26 1,5/32 2/42 329 
Gróf Széchenyi 
I. Ált. Isk. 

0/0 1/9 1/8 0/0 ---- 

Összesen: 9/205 9/198 8,5/175 7/162 1813 fõ összesen 
(Derekegyháza nélkül 
1730 fõ) 

 
Az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban a 2006/2007. tanévben 
összesen 1811 fõ tanuló nevelésérõl-oktatásáról kellett gondoskodni, 82 általános 
iskolai osztályban. Az általános iskolai tanulmányait befejezõ nyolcadik osztályos 
diákok száma 234 fõ volt. Ez azt jelenti, hogy közel három alsó tagozatos 
osztálynak megfelelõ gyermekkel volna kevesebb az új tanévben az 
intézményfenntartó társulásba belépõ derekegyházi tanulói létszám nélkül. 
 
A gyermeklétszám csökkenés miatt szükségessé vált fenntartói intézkedés leginkább 
a Gróf Széchenyi István Általános Iskolát érintette. 2007. július 1-jétõl 
gyermeklétszámok alakulása és a törvénynek való meg nem felelés miatti jogutód 
nélküli megszûnése a tanulói jogviszonyok megszûnését is maga után vonta. Az 
intézménybe már nem iratkozott be elsõs, illetve alsó tagozatos tanuló, így az iskola 
már telephelyként sem mûködhet tovább. A tankötelezettségük teljesítését folytató 
tanulók más általános iskolákba iratkoztak át, többségük a Klauzál Gábor Általános 
Iskolába és a Petõfi Sándor Általános Iskolába, kevesek a két egyházi iskolába. 
 
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 12 fõ kinevezett dolgozó látta el a 
feladatokat, mely létszámból az intézmény megszûnése miatt a pedagógusok közül 
négy fõ a Petõfi Sándor Általános Iskolába, két fõ a Deák Ferenc Általános 
Iskolába, egy fõ a Terney Béla Kollégiumba, egy  fõ a Koszta József Általános 
Iskolába, egy fõ pedig a Klauzál utcai óvodába folytathatja munkáját. Egy fõ 
pedagógus és egy fõ technikai dolgozó nyugdíjba vonult és további egy fõ technikai 
dolgozó a Petõfi Sándor Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozik tovább a 
nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyen. Az új tanévtõl bekövetkezõ változás 
miatt az intézmény I. félévi gazdálkodásában problémák nem voltak, a nevelõ-
oktató munka zavartalan volt. A jóváhagyott féléves költségvetés teljesítése azonban 
az áthúzódó személyi juttatások miatt alatta maradt a tervezettnek. A maradvány 
terhére az elszámolás a VIGI költségvetésében kerül lerendezésre. 
 
A 2007/2008 tanévben a Klauzál Gábor Általános Iskolában a csökkenõ 
gyermeklétszám miatt két pedagógus álláshely kerül megszüntetésre, ami az 
intézményben foglalkoztatott két fõ nyugdíjba vonulásával megoldható. 
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A két általános iskolai intézményfenntartó társulásban is mûködõ Deák Ferenc 
Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája, valamint a Klauzál Gábor 
Általános Iskola mellett 2007. július 1-jétõl a Képviselõ-testület 45/2007.(III.30.) 
Kt. sz. határozata értelmében a Koszta József Általános Iskola is intézményfenntartó 
társulásban mûködik tovább. A feladatellátás elõkészítése folyamatos volt, az új 
tanév ezért zökkenõmentesen indulhatott. 
 
Az általános iskolák és az érintett önkormányzati fenntartású intézmények az ágazati 
törvény 2006. júliusi módosításából adódó idõarányos feladataikat a fenntartói 
jóváhagyásoknak megfelelõen teljesítették, így a tanítási idõkeret alkalmazása, 
feladat ellátási tervek elkészítése, minõségirányítási programok átdolgozása, 
kiegészítése megtörtént. 
 
Összességében megállapítható, hogy az oktatási ágazathoz tartozó intézményekben 
végrehajtott jelentõs átszervezések az I. félévi gazdálkodásban nem okoztak 
problémákat, a jóváhagyott kereteket az intézmények betartották. Az átszervezés 
összesen 43 fõ dolgozót érintett, ebbõl 5 fõ nyugdíjba vonult, 2 fõ óvodai dajka saját 
kérésére, illetve nyugdíjazással felmentésre került. 36 fõ vagy áthelyezéssel 
megüresedett álláshelyen más önkormányzati intézményben kapott munkát, vagy a 
teljes óvodai csoporttal együtt került át másik épületbe.              
Az átszervezés azonban létszám megtakarítást nem eredményezett, mivel a 
feladatellátás biztosítása érdekében több intézményben álláshely fejlesztés vált 
szükségessé (Petõfi S Ált. Iskola, Családsegítõ Központ, Rákóczi F u-i óvoda, 
Köztársaság ui. óvoda) illetve a túlórakeret terhére 2 álláshely került kialakításra a 
Petõfi S Ált. Iskolában, illetve a Koszta J. Ált. Iskolában. 
 
A tényleges csoport, osztály, óvodás, illetve tanulói és alkalmazotti létszámoknak a 
2007. évi költségvetési adatokhoz képest változó tényezõi az intézményi 
költségvetésekben érvényesítésre kerülnek, illetve a Képviselõ-testület 
72/2007.(IV.27.) sz. határozatának megfelelõen  a megtakarítások – a fentiek 
alapján - az ágazat költségvetésében maradnak, és segítik az intézményekben 
elindult modernizációs folyamatok eredményességének kibontakozását. 
 
Az önkormányzat nem kötelezõ feladatait ellátó intézményeiben a feladatellátás 
folyamatos volt. 
 
Az általános iskolai és a középiskolai kollégiumok alapvetõ mûködéséhez az 
önkormányzat a feltételeket biztosította, az e területen is végbemenõ 
feladatátrendezések az ellátási kötelezettség teljesítését nem hátráltatták. 
A város a korábbi évekhez hasonlóan 2007. elsõ félévében is a Terney Béla 
Középiskolai Kollégiumban 304, az Általános Iskolai Kollégiumban 30 férõhely 
igénybevételéhez biztosított lehetõséget az ezt igénylõ gyermekek és tanulók 
számára. 
 
Az Általános Iskolai Kollégiumban a kollégiumi év átlagos létszáma 26 fõ volt, ami 
mintegy 85 %-os kihasználtságot jelentett. A kollégium biztosította a Gyermekek 
Átmeneti Otthonában elhelyezett gyermekek folyamatos - a hétvégeken is esedékes 
- étkeztetését is. 
A Terney Béla Középiskolai Kollégium a városból, a térségbõl és az ország 
különbözõ településeibõl fogadta a tanulókat. A kollégiumi elhelyezést igénybe 
vevõk létszáma változó volt, a tanév záró adatait figyelembe véve a kollégisták 
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száma az induló adatokhoz képest mintegy 20 fõvel csökkent, ami összességében 
82-83%-os kihasználtságot jelent. Az intézmény a tanítási szünetekben 
szálláshelyként is szolgált a városba érkezõ vendégek - elsõsorban sportolók, 
kulturális csoportok - részére. 
Az egyre nehezedõ gazdasági körülmények szükségessé tették a kollégiumok 
esetében is a feladatellátás költségtakarékosabb módjának keresését és a 
kihasználtság, a feladatellátás feltételei alapján a Képviselõ-testület a két intézmény 
összevonásáról döntött. 
 
A költségvetés az önálló intézmények esetében a tanév végéig biztosította, majd a 
két intézmény összevonásának idõpontjától kezdve (2007. július 1-jétõl) biztosítja a 
zavartalan mûködés feltételeit. 
 
Az átszervezés kapcsán az általános iskolai kollégium ellátottjai a középiskolai 
kollégiumban megfelelõ körülmények biztosítása mellett nyertek elhelyezést a 
dolgozókkal együtt az intézmény vezetõjének felelõs irányítása mellett. A dolgozók 
átvételének jogszabályok szerinti intézése megfelelõen elõkészített és folyamatos 
volt. Az Általános Iskolai Kollégiumból 1 fõ igazgató (igazgató helyettesként 
dolgozik tovább az intézményben), 2 fõ nevelõtanár, 1 fõ gyermekfelügyelõ, 2 fõ 
technikai dolgozó került áthelyezésre az új munkahelyre. 1 technikai dolgozó a 
Pedagógiai Szakszolgálatnál, 1 fõ technikai dolgozó a Petõfi Sándor Általános 
Iskolában, 1 fõ technikai dolgozó a Koszta József Általános Iskolában, 1 fõ 
technikai dolgozó pedig a Családsegítõ Központban dolgozik a jövõben. 
A Képviselõ-testület 2007. június 29-i döntésének megfelelõen az összevont két 
kollégium, - Terney Béla Kollégium - az összevonás idõpontjától kezdõdõen az 
alapfeladatán túl ellátta a nyári napközis tábor szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat is. 
 
A mûvészetek oktatását a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola fenntartásával 
biztosította és biztosítja az önkormányzat. A 2006/2007. tanévben 616 tanulóval 
foglalkoztak a különbözõ tanszakokon, illetve mûvészeti ágakban. Az intézmény a 
mûvészetek oktatásán kívül a város kulturális és közéleti tevékenységének is 
elismert központja. 
Az iskola a 21/2005.(X.15.) ÖR. rendelet alapján állapítja meg a térítési -, illetve 
tandíjakat, és a beszedetett díjakból a hangszer állomány fejlesztését, pótlását 
biztosítja. A mûködéséhez, az alapvetõ feladatok ellátásához szükséges anyagi 
fedezetet az intézmény költségvetése tartalmazza, melynek felhasználása 
idõarányos, a takarékos gazdálkodással a zavartalan mûködés feltételeit az I. 
félévben biztosította. Ugyancsak rendelkezésre áll az iskola elõminõsítéséhez, majd 
minõsítéséhez szükséges fedezet is. 
 
A Szentes székhellyel mûködõ Pedagógiai Szakszolgálat a 2006/2007. tanévben is 
folyamatosan ellátta városi és kistérségi szintû feladatait, a nevelési tanácsadás és a 
logopédia szakszolgálati, valamint Szentes városban a gyógytestnevelés területén. A 
beszámolási idõszakban elvégezték a városban és a kistérségben az összes 
nagycsoportos óvodás szûrését, valamint 47 városi, kistérségi gyermek esetében az 
iskolaérettségi vizsgálatot. 
Az intézmény zavartalan mûködése a jóváhagyott költségvetésbõl biztosított volt, a 
szakember állomány két fõ utazó gyógypedagógussal bõvült, ami az ellátott 
óraszámok illetve a hatékonyság növeléséhez biztosított kellõ alapot. 
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Az ellátott gyermekek létszámának településenkénti megoszlása 
 

Ellátási helyek és 
intézmények 

Összes gyermek 
az intézményben 

Az összes gyermek 
közül nevelési 
tanácsadásban 

részesül 

Az összes gyermek 
közül logopédiai 

ellátásban részesül 

Szakszolgálati 
ellátásban részesülõ 
összes gyermek, az 
adott ellátási helyen 

Árpádhalom óvoda           13 fõ       ------             7 fõ             7 fõ 
Árpádhalom iskola           40 fõ             2 fõ             2 fõ                4 fõ 
Derekegyház 
óvoda 

          53 fõ            10 fõ           10 fõ           20 fõ 

Derekegyház 
iskola 

          84 fõ            12 fõ             1 fõ           13 fõ 

Eperjes óvoda           15 fõ      -------             3 fõ             3 fõ 
Eperjes iskola (1-
4. évfolyam) 

          10 fõ      -------      ------        ------ 

Fábiánsebestyén 
óvoda 

          78 fõ           10 fõ            13 fõ            23 fõ 

Fábiánsebestyén 
iskola 

         197 fõ           11 fõ              6 fõ           17 fõ 

Nagymágocs 
óvoda 

         102 fõ            18 fõ            24 fõ           42 fõ 

Nagymágocs 
iskola 

         201 fõ           17 fõ          ------           17 fõ 

Nagytõke óvoda           17 fõ      -------              7 fõ             7 fõ 
Szegvár óvoda 
 

         152 fõ      -------             17 fõ           17 fõ 

Szegvár iskola          336 fõ           23 fõ             10 fõ           33 fõ 
Szentes óvodák        1026 fõ          103 fõ           122 fõ         225 fõ 
Szentes iskolák        1811 fõ           72 fõ             81 fõ         153 fõ 
Összes:        4135 fõ         278 fõ           303 fõ          581 fõ 
Szentes 
gyógytestnevelés 

             26 fõ 

Mind összesen:            607 fõ 
 
 
Az egyéb költségvetési támogatást igénylõ feladatok  végrehajtása 2007. év elsõ 
felében biztosított volt, így a 0,5 állású gyermek-és ifjúságvédelmi felelõsök 
alkalmazása az általános iskolákban, a szakértõk díjazásának költségei (igazgatói, 
vezetõi pályázatok, minõsítési eljárás díjai stb.), pályázati „önrészek”, városi 
szakmai munkaközösségek mûködéséhez, tanulmányi versenyek lebonyolításához 
szükséges fedezet, gyógyúszás biztosítása, pedagógusok és tanulók jutalmazása. 
 
A képviselõ-testületi döntéseknek megfelelõen az érintett közoktatási intézmények 
esetében a szervezeti átalakításokkal, intézmények megszüntetésével, a 
tevékenységi körök módosításával, a gazdálkodási jogkörök megváltozásával, a 
fenntartói és az intézményi dokumentumok, szabályzatok aktualizálásával, az 
alkalmazotti létszámváltozásokkal kapcsolatos fenntartói, hivatali és 
intézményvezetõi intézkedések megtörténtek úgy, hogy azok a 2007. évi 
költségvetésben rögzítetteknek megfelelõen biztosították 2007. elsõ félévében a 
közoktatási intézmények zavartalan mûködését. 
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S P O R T 
 
A sportszervezetek támogatására a mûködési költségvetés forráshiánnyal és a 
céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintõ 
tételekkel csökkentett elõirányzatának 1%-át hagyta jóvá a Képviselõ - testület 
42.940 eFt összegben (ami 578 eFt-tal több mint a 2006. évi eredeti elõirányzat), és 
annak felhasználását a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság döntésére bízta. A 
költségvetési rendelet módosítása révén a Képviselõ-testület újabb 6000 eFt-ot 
juttatott a sportszervezetek támogatására, majd a 2006. évi zárszámadás kapcsán az 
elõzõ évi elszámolás eredményeként 2.578 eFt-tal bõvült a bizottság kerete, így 
összességében 51.518 eFt került felosztásra a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság 
határozatai szerint, ami összességében csak 779 eFt-tal kevesebb, mint a 2006. évi 
felhasznált összeg. 
 
Fentieken túl a költségvetés lehetõvé tette a létesítmények kedvezményes 
használatának támogatását, bérlettámogatások biztosítását, a kiemelkedõ 
eredményeket elérõ sportolók és edzõik elismerését, egyedi kiemelt 
sportrendezvények, nemzetközi sportesemények (ISKA, Kick Boksz, LEN Kupa - 
nõi vizilabda) megrendezéséhez való hozzájárulásokat is. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a sportegyesületeket érintõen az 
önkormányzat nem hozott olyan szigorú intézkedéseket, amelyek a sportegyesületek 
tevékenységét érzékenyen érintette volna. A 2007. év lehetõségei értékelhetõk úgy 
is, hogy az önkormányzat túlteljesítette a nem kötelezõ feladatainak ellátását a 
sportegyesületek támogatása terén, a kötelezõ feladatokkal -szabadidõsport és 
diáksport támogatása - szemben, mivel ez utóbbira lényegesen kevesebb pénz jutott. 
Az anyagi lehetõségek és a jogosnak mondható elvárások közötti feszültségek az 
utóbbi években különféle okok miatt (kevesebb a sponzor, a sport teljesítmények 
változnak stb) azonban egyre inkább növekedtek, ami idõszerûvé teszi a 
Sportkoncepció pénzelosztási elveinek felülvizsgálatát. 
 
A sportolással kapcsolatos intézményesített feladatokat a Sportközpont látja el. A 
tevékenységi körében a rendelkezésre álló költségvetési keretekbõl biztosította az 
önkormányzati tulajdonban lévõ létesítmények - futballpályák és öltözõépület, 
teniszpályák, Dózsa-ház, sportszálló, Sportcsarnok üzemeltetését, valamint a 
szolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint a Strandfürdõ (Uszoda) és az 
Üdülõházak mûködését. 
   
Az intézmény szakmai célkitûzései idõarányosan teljesültek, a 2007. évi 
sportprogram elsõ félévi végrehajtása eredményesnek mondható. 
Az egyesületek többsége igazodott a létesítményhasználat módosított támogatási 
rendszeréhez, de néhány esetben egyedi kérelmekkel is foglalkoznia kellett a 
Sportbizottságnak. A labdarúgó egyesületekkel további egyeztetések szükségesek a 
létesítményhasználat új finanszírozási rendszerével összefüggõ csökkenõ 
igénybevétel miatt. 
A szabadtéri létesítményekben (teniszpálya, uszoda) a kedvezõ, korán nyáriasra 
forduló idõjárás eredményeként a teljesítménymutatók (vendégforgalom, látogatók, 
sportolók száma) kedvezõen alakultak. A sportlétesítmények látogatottságát 
kedvezõen befolyásolta az a tény is, miszerint a Magyar Nemzeti üdülési Alapítvány 
bõvítette az üdülési csekkel igénybe vehetõ szolgáltatások körét a szabadidõsport, 
fürdõ -, és egyéb szolgáltatással. 
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A Dr. Papp László Sportcsarnokban az alapfeladatnak minõsülõ iskolai 
testnevelés, diáksport, szabadidõs sport teljesítése folyamatos volt. A Deák Ferenc 
Általános Iskola 300 órát, a középiskolák 95,5 órát vettek igénybe, a diáksport 
rendezvényekre 38 óra, a szabadidõsportra 147 óra került felhasználásra. Az elmúlt 
idõszakban kiemelkedõ sportrendezvények voltak: Karate EK, Kick Boksz EB, 
Teremlabdarúgás Magyar Kupa Döntõ, Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, 
Szentes Expo. 
 
Az év eltelt idõszakában érdeklõdés mutatkozott az uszodai szolgáltatások iránt: 
vidéki és külföldi csapatok jelezték sportszolgáltatás iránti igényüket. Nemzetközi 
úszóversenyek kerültek lebonyolításra, sikeres volt a júniusban megrendezett Strand 
- party. 
Az elõzõ éveknél lényegesen magasabb volt az úszótáborba jelentkezõk száma és a 
vízi mozi feltételei ezen a nyáron is biztosítottak voltak. 
 
Az üdülõházak vendégforgalma - az elõszezon kivételével - tervezettnek 
megfelelõen alakult. Az átadott új vendégházakkal (8 db kétágyas kõház) nõtt a 
magasabb komfortfokozatú szálláshelyek száma. 

K Ö Z M Û V E L Õ D É S 
 
A közmûvelõdési intézmények zavartalan mûködéséhez a 2007. év elsõ félévében is 
biztosította a költségvetés a szükséges fedezetet. 

A könyvtár kht. szakmai munkáját a tõle megszokott igényesség, valamint a 
pályázatokon való aktív részvétel jellemezte. Az intézmény a kistérségi könyvtári 
feladat-ellátásban jelentõs szerepet tölt be. 
A könyvtár a város kulturális és közösségi életének jelentõs színtere, ahol számtalan 
elõadás, kiállítás, könyvbemutató várja az érdeklõdõket. Az elmúlt fél évben a 
Költészet Napjára szervezett zenés, irodalmi est, az EU-s nap tiszteletére szervezett 
elõadás (az uniós pályázati lehetõségekrõl az oktatásban), a helyi alkotók és 
kismesterek részére biztosított rendszeresen bemutatkozási lehetõséget. Az elsõ 
félév kiemelkedõ eseménye volt a dr. Csiky László szobraiból rendezett kiállítás a 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban, illetve a „Teher alatt nõ a 
pálma” címû, a mûvész alkotásait bemutató kiadvány megjelenése. A könyvtár 
dolgozói tevékenyen részt vesznek a városi közmûvelõdés szervezésében is. 
A Városi Gyermekkönyvtár ugyancsak magas színvonalon látta el a 14 éven aluli 
korosztály könyvtári ellátását. Vetélkedõk, elõadások, kiállítások szervezésével és 
az óvodákkal, iskolákkal kialakított jó kapcsolat segítségével szoktatják a 
gyermekeket a könyvekkel, az olvasással való barátkozásra. 

2007. március 31.-i hatállyal jogutódlással megszûnt a városi gyermekkönyvtár és 
2007. április 1-tõl a Városi Könyvtár Kht. keretein belül történik a 
gyermekkönyvtári feladatok ellátása is. Az átszervezésbõl adódóan dolgozók 
elbocsátására nem került sor. Az önkormányzat célja továbbra is a korszerû 
könyvtári szolgáltatás biztosítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a település 
lakói a megfelelõ körülmények között hozzájuthassanak minden õket érdeklõ 
információhoz. 

Az önkormányzat a könyvtárak részére a könyvtári érdekeltségnövelõ pályázatokon 
nyert támogatást, amit könyvbeszerzésre fordíthat az intézmény. 
 



 30

A város közmûvelõdésével kapcsolatos intézményesített feladatait a Szentesi 
Mûvelõdési Központ látja el. Tevékenységében az elmúlt fél évben változást 
jelentett a részben önálló Gyermek Könyvtár Kht-hez való integrálása, az 
elkövetkezendõ idõszakban pedig további feladat csökkenést jelenthet a „Petõfi 
Szálló” rekonstrukciójával összefüggésben a Tóth József Színház mûködésének 
szüneteltetése, illetve további üzemeltetése. 

A személyi feltételekben is változás következett be, az intézményigazgató váltás, 
illetve 1 fõ gazdasági dolgozó tartós betegsége miatt. 

A tevékenység ellátása a jóváhagyott munkaterv szerint folyt, azonban a szakmai 
munka és a költségvetési lehetõségek összhangja nem minden esetben biztosított, 
ami a jóváhagyott kiadási elõirányzatok teljesítésében mutatkozik meg. 

Likviditási problémák fokozódását vetíti elõre az is, hogy a saját bevételek 
teljesítése elmarad a tervezettõl, valamint, hogy a megújult filmszínház mûködtetése 
ismét hiánygazdálkodás mellett folyik. 

Az intézmény bevételeibõl összességében az év végéig 20 %-os kiesés várható. 

A kiadások tekintetében a dologi kiadások teljesítése meghaladja az idõarányost, az 
elõre jelzések szerint az elõadások díjai a jelenlegi gazdálkodás mellett nem 
fedezhetõk. 

A költségvetés 7.779 eFt-tot tartalmaz a Munkatervben foglaltak végrehajtására, 
míg a jóváhagyott Munkaterv megvalósítása 12.337 eFt-ot igényel. 

A kettõség miatti feszültség megszüntetése komoly intézményvezetõi intézkedést 
igényel, annál is inkább mivel a költségvetést terhelõ kötelezettségvállalás 
intézményvezetõi felelõsséggel jár. 

Mivel az önkormányzat pótlólagos forrást csak többlet feladat ellátásához biztosít, 
így saját hatáskörben szükséges intézkedni a feladatellátás folyamatos biztosításáról 
a költségvetési kereteken belül. 

A intézmény rendezvényei közül említést érdemel a Tóth József Színházteremben  
megrendezett Zorán koncert. Ugyancsak sokan voltak kíváncsiak a Dumaszínház 
idei elõadására, melyen Kõhalmi Zoltán és Kovács András Péter mûködött közre. 

A rendezvények közül ki kell emelni a nyári idõszak rendezvénysorozatát a nyári 
színházi estek megrendezését, amely patinás környezetben a volt megyeháza 
udvarán került megrendezésre. Júniusban a Nézõmûvészeti fõiskola címû elõadást 
láthatta a közönség a Jászai Mari Színház vendégjátéka keretében, valamint az 
Aranyszõrû bárány címû mesejátékot adták elõ a HMG-sek. 

A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola az idén is megrendezte a Jazz -  és 
Világzenei Napokat, melynek keretében fellépett többek között a Molnár Dixieland 
Band és a Fabula Rasa. Márciusban Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 
40. évfordulója tiszteletére a városban mûködõ kórusok hangversennyel emlékeztek 
meg a város központjában található Díszkútnál. 
 
A rendezvények között feltétlenül szót érdemel az április végén megrendezett 
Nemzetközi Népzenei Sokadalom. A rendezvényen a szegvári Dobbantó 
Néptáncegyüttes is fellépett, valamint a Szentesen megrendezett országos népzenei 
találkozók alkalmával az elmúlt években nagy sikerrel szereplõ Hortenzia 
Citerazenekar (Hort), valamint a fellépõk között szerepelt a Zöldág MSE és a 
Pengetõ Citerazenekar is.  A városban megrendezésre kerülõ fesztiválok iránt nagy 
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érdeklõdést tanúsítanak az európai testvérvárosok mûvészeti együttesei is. Az idei 
népzenei sokadalomra a városba látogatott a lengyelországi Skierniewice 
WIERCIPIETY tánccsoport, valamint Romániából Végvárról a Csûrdöngölõ 
Néptánccsoport. Emelte az esemény színvonalát, hogy elfogadta a meghívást az 
erdélyi Szászcsávási Zenekar is. 
A költségvetésében szereplõ „Városi rendezvényekhez biztosított” keret 
felhasználása a tervezettek szerinti ütemben történt. A tanulmányi versenyekre, 
rendezvényekre biztosított pénzösszeg felhasználása pedig feladat arányos volt.  
A civil szervezetek jelentõs munkát végeztek az elsõ félévben a rendezvények 
szervezésében. A Szabadidõs Sportklub kirándulások, és táborok szervezése mellett 
megtartotta a szokásos Családi Sportmajálisát május 1-jén, ahol családi és 
sportnapot szerveztek.  A Zenebarátok Egyesületének szervezésében került sor nagy 
érdeklõdés mellett az orgonaavató hangverseny megtartására az Evangélikus 
templomban, ahol a Sankt Augustinból adományozott orgona felavatása történt meg. 
 
 
A Polgármesteri Hivatal hagyományosan kiemelkedõen jó kapcsolatot ápol a civil 
szervezetekkel és rendelkezésükre áll, mint szolgáltató minden téren. 
Fontos feladatának tekinti a civil szervezetek információval való ellátását, a 
tájékoztatást a különféle pályázati lehetõségekrõl stb. 
Az éves költségvetésben elkülönített anyagi támogatással segíti mûködésüket. 
A 2006. évben létrejött Civilpont a városi civil szervezetek részére végez 
szolgáltató tevékenységet. Ez magában foglalja a pénzügyi és jogi tanácsadást, 
képzések szervezését, az információáramlásban való közremûködést, 
kapcsolattartást a megyei, regionális, országos érdekképviseleti és szolgáltató 
szervezetekkel.  
 
 
A 2007. áprilisában a Mûvészetek Házában az önkormányzati, civil és a gazdasági 
szféra összefogásával megrendezett II. Szentes Város és Kistérsége Civil Nap több 
szempontból is jelentõs sikerként értékelhetõ. A mûködéshez, a kitûzött célok 
megvalósításához források, a források megszerzéséhez pályázati tevékenység, ahhoz 
pedig partnerség szükséges. Mindezek megteremtéséhez a kezdõ lehetõséget – teret, 
kellemes körülményeket, jó társaságot, magas színvonalú elõadásokat – a 
rendezvény biztosította. A programokra 35 civil szervezet regisztrált és nagyszámú 
külsõ érdeklõdõ tisztelte meg részvételével rendezvényt. 
 
 
2007. június 17-i Civil tér (Strandnyitó party társrendezvénye) program célja az 
volt, hogy bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetõséget biztosítson a kistérség civil 
szervezetei számára „beszélni, beszéltetni, láttatni, megmutatni”. A szervezõk (a 
Polgármesteri Hivatal és a Sportcsarnok) biztosították a lehetõségeket ahhoz, hogy 
az aktív kisközösségek bemutathassák mások számára hasznos tevékenységüket, és 
ebbe bevonhassák az érdeklõdõ látogatókat is. A rendezvényen 11 civil szervezet 
mutatkozott be. A kezdeményezés során olyan nem formális partnerségek alakultak 
ki, melyek erõsítik az önkormányzati, gazdasági és civil szféra jövõbeni 
együttmûködésének lehetõségét, mely hosszú távon a város fejlõdésének fontos 
tényezõjévé válhat. 
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Az Önkormányzat kiemelt szakterületein túl lényeges és meghatározó 
tevékenységeket ellátó intézmények mûködésének tapasztalatai: 

 
 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata nem változott, továbbra is 2 
telephelyen biztosította az ellátást a város óvodásai, általános és középiskolásai, 
valamint a szociálisan rászoruló lakosság részére. 
Az intézmény bevételi tervét összességében idõarányosan teljesítette, azonban 
általános tapasztalat, hogy az évek óta csökkenõ gyermek létszám miatt, az étkezést 
igénybevevõ gyermekek száma is csökken, így a bevételek volumene is 
alacsonyabb. Az Óvodás gyermekek étkeztetése kapcsán tervezett bevételek 54,66%-
ban teljesültek annak ellenére, hogy a 2006. I. félévéhez képest a kiszolgált 
adagszám csökkent, tízórai 3,91%-kal, ebéd 4,64%-kal,  uzsonna 4,51%-kal. 
A tervezett általános iskolai igénybevételbõl realizált bevétel a ténylegesen 
kiszolgáltatott adagszám lényeges csökkenése ellenére 55,43% -nak felel meg. A 
nagymértékû csökkenés (tízórai 8,07%-kal, ebéd 6,92%-kal, uzsonna 8,62%-kal) 
hatása várhatóan a második félévben jelentkezik, így a bevétel kiesés 
kompenzálására részben az élelmiszer kiadások maradványa nyújthat fedezetet. 
A kollégiumok ellátottai közül a Terney Béla Középiskolai Kollégium diákjainak 
étkeztetésébõl származó bevételek az idõarányosnak megfelelõen teljesültek 
(52,72%), azonban e területen is számottevõ csökkenés mutatható ki a  2006. I. 
félévéhez képest (reggeli 12,28%, ebéd 11,90%, vacsora 11,4%). Az Általános 
Iskolai Kollégium ellátottai részére kiszolgáltatott étel tervezett bevétele az 
idõarányos szint alatt maradt (41,29%). 
 
A középiskolások étkeztetésébõl befolyt bevétel az éves elõirányzat 50,04%-ának 
felel meg. A 2006. I. félévéhez képest a kiszolgált adagszám 7,38%-kal csökkent. 
 

A felnõttek által igénybevett étkezés alakulása 
 
1 . Óvodai, általános iskolai felnõtt étkezés 
A tervezett elõirányzat az idõarányosnak megfelelõen alakult (51,8%), annak 
ellenére, hogy a kiszolgáltatott adagok száma minden területen változott az elõzõ 
évihez képest. 
Ø Óvodában dolgozók által igénybevett étkezés: 

- tízórai 1,17%-kal csökkent, 
- ebéd 12,39%-kal csökkent, 
- uzsonna 60,56%-kal növekedett 

Ø Óvodában kiszolgált nyugdíjasok által igénybevett ebéd 34,46%-kal 
emelkedett 

Ø Általános iskolákban dolgozók által igénybevett étkezés 
- tízórait uzsonnát nem vettek igénybe 
- ebéd 16,40%-kal csökkent 

Ø Általános iskolában nyugdíjasok által igénybevett ebéd 8,2%-kal nõtt. 
 
2. Középiskolai étlap szerint igénybevett vendégétkezés az idõarányos szint alatt 
maradt a teljesítés (45,34%).  

A 2006. I. félévéhez viszonyított kiszolgált adagszám az alábbiak szerint 
alakult: 

 - reggeli  20,40%-kal emelkedett 
 - ebéd  25,29%-kal csökkent 
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 - vacsora 27,64%-kal nõtt. 
 
3. A nyugdíjasok által - a középiskolai étlap szerint - igénybevett ebéd adagszáma 
4,29%-kal csökkent. 
 
4. A konyhai dolgozók által igénybevett étkezésbõl származó bevétel a Jövendõ utcai 
konyhán dolgozók esetében a tervezett szint felett teljesült (57,33%), a kiszolgált 
adagszám a 2006. I. félévivel közel azonos volt (0,78%-kal nõtt). A Szarvasi úti 
konyhán dolgozók által igénybevett étkezésbõl befolyt bevétel a tervezett szint alatt 
maradt (48,62%), mivel a kiszolgált adagszám a múlt év azonos idõszakához 
viszonyítva 3,74%-kal csökkent. 
 
5. Szociális étkeztetés keretében  
Ø A Gondozási Központ ellátottai számára nyújtott étkezés alakulása: 
A tervezett bevételi elõirányzathoz képest a teljesítés megközelítõen idõarányos 
(49,02%), az elõzõ év hasonló idõszakához képest a kiszolgált adagszám 
- reggeli 1,30%-kal csökkent 
- ebéd 2,00 %-kal emelkedett 
- vacsora 7,90%-kal csökkent. 
Ø A Hajléktalan Segítõ Központ által ellátottak étkeztetésébõl származó 
bevétel a tervezett szint felett alakult (55,41%),mivel a kiszolgált adagszám a 
tavalyi év azonos idõszakához viszonyítva 2,82%-kal emelkedett. 
Ø A Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátottak által igénybevett étkezésbõl 
származó bevétel tervezetthez képest az idõarányoson felül teljesült (94,36%), 
mivel a kiszolgált mennyiség a 2006. I. félévéhez képest is többszörösére 
emelkedett 
- reggeli     219,29%-kal 
- tízórai   1117,02%-kal 
- ebéd     185,83%-kal 
- uzsonna   1019,15%-kal 
- vacsora     250,50%- kal növekedett 

 
6. A rendezvényekkel összefüggésben realizált étkezési díj bevételek teljesítésétnél – 
annak ellenére, hogy a Képviselõ-testület az intézmény költségvetését változatlan 
üzemelési feltételek közötti mûködésre hagyta jóvá - bizonytalansági tényezõként 
jelentkezett a konyha felújításával kapcsolatos döntési folyamat elhúzódása. Az 
intézmény emiatt a tervben nem számolt a nyári rendezvények bevételeivel, így e 
tételen a tervezett bevételek teljesítése már félévkor 122,36%-ra teljesült. A 
szabályok szerint a többletbevétel egy része a forráshiány csökkentését kell hogy 
szolgálja, más része, ami nem tervezési hibára vezethetõ vissza saját hatáskörben 
való felhasználásra kerülhetnek engedélyezésre.   
  
7. Terem bérbeadásból származó bevétel a rendezvényeken nyújtott étkeztetési 
bevételekhez hasonlóan került megtervezésre, de mivel az év elsõ felében az 
intézmény nem vállalta fel a második fél évben jelentkezõ lakodalmak, 
rendezvények bonyolítását, így e tevékenységbõl többletbevétellel nem lehet 
számolni. 
 
8. ÁFA bevételek címén tervezett kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa 
bevételei a tervezettnek megfelelõen alakult (52,74%), míg a mûködési kiadásokhoz 
kapcsolódó Áfa visszatérülés (ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a kiszámlázott 
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termékek és szolgáltatások Áfa befizetése is) jelentõsen a tervezett szint alatt 
teljesült. Mivel az intézmény 2006. évben havi Áfa bevalló volt, 2007. februárjától 
pedig éves Áfa bevallásra kötelezett.  
 
9. Az intézmény a 2006. évben keletkezett, és jóváhagyott pénzmaradványát 1.542 
eFt összegben igénybe vette és az engedélyezésnek megfelelõen a szállítói 
követelések kiegyenlítésére használta fel. 
 

10. Az átvett pénzeszközök között a Munkaügyi Központ által támogatott 1 fõ dolgozó 
foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás került elszámolásra. 

 
11. A jóváhagyott önkormányzati támogatás igénybevétele 2,64%-kal meghaladja a 
az idõarányost, mivel  a feladatellátással összefüggõ bevételek és kiadások 
teljesítése éves szinten hozható összhangba. Az idényjelleg (oktatási év, nyári 
munkák elvégzése, egyszeri kiadások, illetve bevételek stb.) miatti idõarányostól 
való eltérést az évvégéig a szigorú takarékosságot szem elõtt tartva ki kell 
gazdálkodni. 
 
Az intézményi feladatok ellátásához jóváhagyott kiadási elõirányzatok között a 
személyi juttatások és a munkáltatót terhelõ járulékok teljesítése meghaladja az 
idõarányost, melynek oka, hogy az önkormányzat által 2007. 03. 01-tõl kiközvetített 
4 fõ közcélú dolgozó költségei a teljesítési adatokban március-május hónapra 
vonatkozóan jelentkeznek, az elõirányzatban viszont egy havi keret módosítására a 
késõbbiekben kerül sor. 
A Közüzemi díjak teljesítési adatai összességében idõarányosnak mondhatók, az 
egyes tételek között mutatkozó szóródás oka, hogy az év elsõ felében magasabb 
áram és gázfogyasztással kell számolni. 
Az  intézmény feladatellátásához szorosan kapcsolódó élelmezési kiadások 
teljesítése kismértékben meghaladja az idõarányost, ami  azzal hozható 
összefüggésbe, hogy a  gyermekélelmezés tanév függõ, és mivel az elsõ félévben 
több a  tanítási napok száma, így az igénybe vétel is nagyobb mértékû. 

 
A normához viszonyított élelmiszer felhasználás alakulása 2007. I. félévben 

 
Adagszámok 

Megneve
zés Reggeli/ 

tízórai 
ebéd 

Uzsonna/
vacsora 

norma Felhasználás 
Megtak.
(+)/túllé
pés (-) 

%-ban 
 

Középisk. 30 798 60 731 25 655 20 857 511 20 429 383 42828 2,05% 
Ált.iskola 133 682 168 704 110 733 41 457 649 43 443 797 -

1986148 
-

4,79% 
Óvoda 93 058 99 636 89 111 24 418 539 25 345 359 -926820 -

3,80% 
Idõsek 5 222 57 383 2 051 17 052 734 16 374 516 678218 3,98% 
Vendég    3 436 119 3 436 119   
Összesen    107 222 552 109 029 174 -1806622 -1,68% 
 
Az egyéb dologi kiadások teljesítése az idõarányos szint alatt maradt annak ellenére, 
hogy minden évben a legnagyobb gondot a mûködéshez elengedhetetlenül 
szükséges kiadások biztosítása jelenti. Az elöregedett gépek, berendezések javítási 
költségei, az intézmény mûködési sajátosságaiból következõ tisztítószer, csomagoló 
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anyag, nyomtatvány beszerzésre fordítható kiadások, a gépkocsi fenntartás, 
biztosítás költségei nagyobb részben a II. félévben jelentkeznek. 
Nagy gondot jelent az év hátra lévõ részében, hogy a Jövendõ utcai konyhán a 2 
kazán közül egyik sem mûködik megbízhatóan. A javítást végzõ szolgáltató már az 
elmúlt években is csak a mûködtetõ felelõsségére minõsítette üzemeltethetõnek, a 
javítás pedig alkatrész hiány miatt ütközik akadályokba. 
A tervezett konyharekonstrukció miatt az intézmény felhalmozási, felújítási kiadást 
nem tervezett és a beszámolási idõszakban nem teljesített. 
 
A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szakmai feladatainak 
ellátásához a költségvetés szûkösen, csak nagyon takarékos gazdálkodás mellett 
biztosítja a feltételeket. A szakmai tevékenység speciális volta miatt gyakori az elõre 
nem várható és tervezhetõ feladat, ami a költségvetés idõarányos teljesítését 
befolyásolja. A mûködéséhez normatív alapon nyújtott központi támogatást az 
önkormányzat maradéktalanul, folyamatosan az intézmény rendelkezésére bocsátja, 
így finanszírozási problémák csak abban az esetben fordulhatnak elõ, amennyiben 
az elõirányzat felhasználási terv és a tényleges szükséglet összhangja nem 
biztosított. Komoly gondot okoz, hogy a normatíva egyre inkább nem fedi le a 
költségeket, valamint az, hogy a feladathoz kötöttség miatt a kiemelt elõirányzatok 
között nincs átcsoportosítási lehetõség (személyi-dologi). 
 A személyi juttatások között az I. félévben kifizetett túlszolgálat költségeire a 
pótlólagos támogatást az intézmény megkapta, de a hosszabb idõ óta 
betegszabadságon lévõ 4 fõ dolgozó, és a szolgálati nyugdíjat kérõknek kifizetésre 
kerülõ összeg nagymértékben megterheli az intézmény költségvetését. Ezzel 
párhuzamosan további gond, hogy a vonulós állománynál a kiesõ létszámok 
túlszolgálatot generálnak, amit az ÖTM rendeletben foglaltak csak heti 50 óráig 
kompenzálnak. A többlet költség a 2006. II. félévi elszámolás szerint 1.024 eFt, ami 
a járulék megtakarítás érdekében üdülési csekkben került kifizetésre. További 
többlet kiadást jelentett az elmúlt idõszakban a tûzoltó alapfokú iskola beindítása és 
a képzés lebonyolítása, melyet csak részben támogatott a központi költségvetés. 
Problémát okoz az is, hogy több olyan kiadás jelentkezik, amit a normatív támogatás 
nem tartalmaz (munkavédelmi megbízott, tûzoltó búvárok juttatásai stb.). A dologi 
kiadásokra tervezett elõirányzat felhasználás lényegesen meghaladta az idõarányost, 
ami a közüzemi díjak árának növekedése miatt következett be. 
A vonulások száma a beszámolási idõszakban, az elõzõ idõszakhoz viszonyítva 
35%-os növekedést mutat, ezen belül a tûzesetekhez vonulás 79%, mûszaki 
mentések 1%, segítségnyújtás saját mûködési terülten kívülre 107%. A 
megnövekedett igénybevétel kihatással volt az elhasználódott gépjármû parkra is, 
melynek folyamatos üzemképességérõl gondoskodni kellett. A szakfelszerelések 
revízióztatása BM utasítások alapján félévente (Drager légzõkészülék, stb), évente 
(szivattyúk, emelõpárnák, vegyvédelmi ruhák, stb) megtörténik, melyek költségére 
sem tartalmaz a normatíva fedezetet. 
A Tûzoltóság személyi feltételei a nagyszámú nyugdíjazások ellenére biztosítottak 
voltak, viszont a felmerülõ többletköltségek miatt új létszám felvétele csak a fedezet 
kigazdálkodását követõen történhet meg. A 2004. májustól heti 40 órás munkahétre 
igényelhetõ, el nem számolt illetmények miatt (illetmény kifizetés elmaradása, 
szolgálati idõ téves elszámolása) – hasonlóan más tûzoltó parancsnoksághoz – 
jelenleg bírósági per van folyamatban, melynek pénzügyi hatásai egyelõre nem 
ismertek. 
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A Polgármesteri Hivatal  mûködési költségvetésében jóváhagyott feladatok 
elõirányzat teljesítése összességében nem éri el az idõarányost, ami a speciális 
feladatellátás kiadási szükségletének különbözõ idõpontokban történõ 
felmerülésével magyarázható. A szorosan vett Polgármesteri Hivatal kiadásait 
tekintve is megállapítható, hogy a fenti okok miatt az egyes tételek között nagy a 
szóródás. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelõ járulékok elõirányzatának 
felhasználása összességében megfelelõ, a dologi kiadások között a 
készletbeszerzések, szolgáltatások igénybe vétele visszafogott volt. A Szentesi 
Beruházó és Vagyonhasznosító Kft tevékenységi körével összefüggõ 
ingatlankezelési tevékenység (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) 
a tervezettnek megfelelõen alakult, azonban elõre láthatólag az év végéig – a 
költségek növekedése miatt - a többlet bevételekbõl a forrásokat ki kell egészíteni. 
Az egyéb folyó kiadások kiemelt elõirányzaton jelentkezõ, az éves elõirányzatot is 
meghaladó teljesítési adat a folyamatosan igénybe vett likvid hitelt terhelõ 
kamatfizetési kötelezettség következménye. 
A dologi kiadásokon belül a nemzetközi kapcsolatok ápolására tervezett 1.850 eFt 
elõirányzatból 929 eFt felhasználásra került. Április végén több testvérvárosból 
érkeztek delegációk, kulturális csoportok, melyek fogadásával kapcsolatban 
merültek fel költségek. Skierniewice, Bácskatopolya és Újszentes településekre a 
szeptemberi meghívásnak eleget téve a fennmaradó elõirányzat felhasználásra kerül. 
Mivel az év hátralévõ részében nem tervezett olyan rendezvények megtartása, 
amelyekre a testvérvárosok meghívására kerülne sor, a tervezett elõirányzat 
túllépése nem várható. 
2007. év második felében konkretizálódik az az intenzív marketing munka, mely az 
ipari park népszerûsítésére irányul a leendõ befektetõk körében. Megkezdõdik a 
Szentes Invest aktualizálása, megújítása, valamint egy igényes bemutató kiadvány is 
elkészül. Folyamatosak a befektetés ösztönzéssel kapcsolatos tárgyalások, 
rendezvények szervezése, melyhez eszközbeszerzés is társul. A tervezett elõirányzat 
az év második felében felhasználásra kerül, túllépés nem várható. 
 
Az átadott pénzeszközök között megtervezett feladatokhoz a elõirányzat 26,66%-a 
június 30-ig kiutalásra került, ezen belül a sportegyesületek támogatása a Bizottság 
döntésének megfelelõen ütemezetten került folyósításra, míg az egyszeri programok 
lebonyolításához jóváhagyott keret a rendezvény idõpontjához igazodóan teljesült 
(Kick-boksz EB, LEN kupa). A polgármesteri kerete terhére Koszta J Klub 
rendezvény, a Budapestiek Baráti Köre, a Horváth Mihály Gimnázium március 15-i 
rendezvénye, a Jó úton-Lóháton Alapítvány, a Kinizsi SZITE Pünkösdi torna, a 
Mesefalva Játszótábor, az alpolgármesteri keretbõl pedig  a Horváth Mihály 
Gimnázium által szervezett színházi fesztivál   kapott támogatást. Az egyéb 
szervezetek támogatása között jóváhagyott elõirányzatok a Bizottságok által nem 
önkormányzati fenntartású intézményeknek, illetve szervezeteknek odaítélt 
támogatásokat tartalmazzák, melyek kiutalására folyamatosan kerül sor. A 3. sz. 
mellékletben tételesen felsorolt támogatások kiutalása a költségvetési rendeletben 
jóváhagyottak szerint, illetve a SZBV Kft tevékenységi köréhez tartozó lakásmobil 
keret, továbbá a lakbér támogatás igénybevétele a szükségletekhez igazodóan kerül 
felhasználásra. 
 
A Szentes Kistérség Többcélú Társulása feladataihoz megtervezett támogatás 
kiutalása a második félévben történik meg, összhangban a Társulás által a 
feladatellátáshoz fizetendõ hozzájárulás beszedésével. 
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A Központi Orvosi Ügyelet finanszírozási és feladat ellátási rendje április 01.-jétõl 
megváltozott, az OEP nem az önkormányzatokkal, hanem a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulásával kötött megállapodást. Ezért az OEP-tõl átvett bevételek, 
illetve az Országos Mentõszolgálatnak tovább utalni tervezett elõirányzatok a 
Hivatal költségvetésébõl kivezetésre kell, hogy kerüljenek.   
 
A Rádió Kht mûködéséhez jóváhagyott támogatás (ami a Kht tervezett bevételeinek 
57,5 %-a) kiutalása folyamatos volt, amit a közel 2006. évi szinten teljesített saját 
bevételekkel együtt a Rádió - változatlan személyi állomány mellett - folyamatos 
mûködés biztosításához használt fel. Az évek óta tervezett saját adóberendezés 
vásárlására, illetve üzemeltetésére irányuló törekvés eredményeként a beszámolási 
idõszakban megkezdõdött a tervezési és engedélyezési folyamat, valamint a pályázat 
beadása a források kiegészítésére, mely csökkentett tartalommal ugyan, de 
eredményes volt.  A beruházás megvalósíthatóságának felülvizsgálata folyamatban 
van, így jelen idõszakban megállapítható, hogy amennyiben a mûszaki tartalom 
tisztázásra kerül, és a beruházás megvalósul, úgy középtávon a költségcsökkenés 
jelentõs mértékû lesz. 
 
A Könyvtár Kht gazdálkodásában fennakadás annak ellenére nem volt, hogy feladat 
bõvülést jelentett az április 01-tõl átkerülõ Városi Gyermekkönyvtár 
feladatellátásának szervezése is. A zavartalan mûködés biztosított volt, a 
szolgáltatások és a könyvtári munka összehangolása folyamatos annak ellenére, 
hogy az önkormányzati támogatás kiutalása a jóváhagyott költségvetési rendelet 9. § 
(13) bekezdésében foglalt utólagos finanszírozás miatt nem éri el az idõarányost. A 
megállapodás értelmében a dolgozók részére a közalkalmazottakkal azonosan 
megkezdõdött a 13. havi illetmények részletekben történõ kifizetése, melynek 
fedezetét az önkormányzatnak saját költségvetése terhére kell biztosítani, mivel a 
központi költségvetés csak a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak esetén 
nyújt támogatást  ezen kiadások teljesítéséhez.   
 
A Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ 2007. évi költségvetése 35.087 
eFt, melybõl az önkormányzati támogatás közel 35%-ot tesz ki. Az elsõ félévben a 
létesítmény realizált saját bevételei lényegesen elmaradtak az idõarányostól és nem 
várható lényeges változás az év végéig sem. Az önkormányzati támogatás kiutalása 
a tervezettnek megfelelõ volt, így a mûködésben problémák nem jelentkeztek. Az 
elmúlt évben a rendezvényeket közel 13 ezren látogatták, és 2007. évben sem 
változott ez az érdeklõdés. Elsõsorban az elõadások, továbbképzések, kamara 
jellegû koncertek, zenés esték, megbeszélések, kisebb létszámú szakmai 
konferenciák, és céges rendezvények iránt mutatkozik számottevõ érdeklõdés. Az 
intézmény technikai háttere minden igényt kielégít, és minden követelménynek 
megfelel. A 2007. évi ismert gazdasági nehézségek miatt azonban megváltozott a 
fizetõképes kereslet, a megfelelõ számú és színvonalú szálláshely hiányában 
továbbra is csak kis létszámú programokban lehet gondolkodni, ami lényegesen 
befolyásolja és korlátozza a lehetõségek minél jobb kihasználását. Viszonylag 
magas az önkormányzati szervezésû programok száma, ami nem hoz bevételt az 
intézmény számára, így egyre nehezebb a rendelkezésre álló forrásokból a 
fenntartás, a folyamatos mûködés költségeit biztosítani.   
Várhatóan a teljesített bevételek a 2006. évivel azonos mértékben realizálódnak az 
év végéig, de nem érik el a 2007. évi tervezett összeget, ezért további 
önkormányzati támogatási igényt jelzett az intézmény vezetõje. 
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Az egyéb támogatások között szereplõ szociális juttatások kiutalása folyamatos volt, 
a szakmai oldalról értékelve a tapasztalatokat a beszámoló szociális ellátás fejezete 
tartalmazza.   
 
A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében felhalmozási jellegû kiadásként 
kerültek megtervezésre azok a szakmai feladatok ellátásához elengedhetetlenül 
szükséges számítógép cserék, és programok melyek beszerzése folyamatos. A 
beszámolási idõszakban megvalósult az adóügyi számítástechnikai 
rendszerfejlesztés, az ügyiratkezelési, valamint a postázó rendszer korszerûsítése. 
 
A felújítási feladatok között a SZBV Kft lakóház felújítási, és egyéb nem 
lakáscéljára szolgáló ingatlanok felújításával kapcsolatos költségek kerültek 
elszámolásra. Az elsõ félévben megtörtént a Petõfi u. 1. szám alatti ingatlanban 2 
bérlakás kialakítása. 
 
A céltartalék elõirányzata a bizottsági keret felosztásával, és az intézmény 
átszervezésekkel összefüggésben változott, lényegesen csökken a soron következõ 
rendeletmódosítás kapcsán tett javaslat alapján, mivel az átszervezések hatása csak 
szeptember 01.-jét követõen válik konkréttá.   
 
A Polgármesteri Hivatal feladatait részletezõ 3. számú mellékletben kimutatott 
részben önállóan gazdálkodó intézmények, illetve a kiemelt feladatok I. félévi 
gazdálkodását tekintve a pénzhiány nem éreztette hatását. 
Ø A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak 

ellátása zökkenõmentes volt, az Önkormányzat megfelelõ segítséget kapott a 
tevékenysége ellátásához. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 
2007. évi költségvetése I. félévi teljesítésérõl szóló beszámolót megtárgyalta, 
a 31/2007.(VIII.30.) CKÖ határozatával elfogadta, melynek alapján a 
számadatok változatlan tartalommal beépítésre kerültek a Szentes Város 
Önkormányzata beszámolójába. 

Ø A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának 
feltételei biztosítottak voltak, a jóváhagyott költségvetés az alapvetõ 
mûködési feltételeihez fedezetet nyújtott. A központi támogatás, illetve a 
települési önkormányzat támogatása az év végéig a folyamatos üzemeléshez 
elégséges, viszont külsõ források nélkül a tervezett programok csak részben 
valósulhatnak meg. A Kisebbségi Önkormányzat a 2007. I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és 11/2007.(IX.04.) GKÖ 
számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy a számadatok a Szentes Város 
Önkormányzat beszámolójába változatlan tartalommal kerüljenek beépítésre.  

Ø A Sportközpont és intézményeinek 2007. I. félévi gazdálkodása – a feszített 
terv ellenére – a sikeres pályázatok („Tárt kapus létesítmények, 
munkanélküliek foglalkoztatása), a 2006. évi pénzmaradvány célirányos 
felhasználása, a korai szezonkezdés és a hosszan tartó jó idõ eredményeként 
kiegyensúlyozott, a feladatellátás zökkenõmentes volt. A Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnok bevételei idõarányosan teljesültek. Az iskolák és az 
egyesületek teremhasználata a tervezettnek megfelelõen alakult. Az amatõr 
foglalkozásoknál - a kiemelt rendezvények óraigényeinek teljesítésével 
összefüggésben - visszaesés tapasztalható. Az éves reklámszerzõdések 
megújítása a második félévben esedékes, amelyekbõl többletbevétel várható.  
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A Sportcsarnok bevételeinek alakulása (eFt)
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Tervezett elõirányzat Teljesítés 2007.06.30-ig

 

A Teniszpályán a kedvezõ idõjárás eredményeként a tervezett bevételek már 
az I. félévben realizálódtak. Az egyesületek támogatott 
létesítményhasználatának elszámolása (Teniszpálya, Futballpálya, Dózsa-
ház, Sportcsarnok) a tényleges igénybevétel alapján megtörtént. 
Év végéig a tervezett bevételek valamennyi területen teljesíthetõek. 

 
A Sportközpont a létszám- és bérgazdálkodás során az idõszakos 
foglalkoztatásoknál alkalmazkodott a szezonkezdéshez és a vendégforgalom 
alakulásához. A feladatellátást nagyban segítette a közcélú foglalkoztatás 
lehetõsége. 
A dologi kiadások teljesítése idõarányos. A céljellegû elõirányzatok 
felhasználása – a szezonalitást figyelembe véve – a tervezettnek megfelelõen 
alakult.  
A Sportcsarnokban megvalósult a Galéria-küzdõtér világítás korszerûsítése, 
a nyílászárók felújítása és a hangosító berendezése javítása. A 
fûtéskorszerûsítési munkák a II. félévre áthúzódtak. A kivitelezés a 
Sportcsarnokban júliusban befejezõdött, a lapos tetõs öltözõben 
szeptemberben várható.  

 
A Sportközpont által - szolgáltatási szerzõdés keretében ellátott - feladatok 
közül az Uszodánál a belépõjegyekbõl az elõzõ év azonos idõszakához 
képest magasabb bevétel (17.813 eFt) realizálódott. A regisztrált 
vendégforgalom (91.728 fõ) viszont csökkenõ tendenciát mutat, mivel az 
uszodai szolgáltatást is igénybe vevõ üdülõházi vendégek száma az 
elõszezonban lényegesen alacsonyabb volt, mint az elõzõ évben. 

 
Az elõzõek ellenére a hosszan tartó kánikula és a bõvülõ szolgáltatások 
(úszótábor, szervezett úszásoktatás, vízi-mozi) eredményeként éves szinten a 
tervezettnél magasabb bevétellel számolhatunk. 
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Uszoda nettó bevétele (ezer Ft-ban)
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A bevételek idõarányosnál magasabb teljesítésében a látogatottság mellett 
szerepet játszott, hogy az egyesületek egész évi támogatott 
létesítményhasználata az I. félévben elszámolásra került. 
Az uszoda – rendszeresen elvégzett vízmintavételi eredmények és a 
helyszíni ellenõrzések tapasztalatai alapján – az érvényben levõ szakhatósági 
elõírásoknak megfelelõen mûködött. 
A céljellegû elõirányzatok idõarányosnál magasabb teljesítése a medencék 
sátras üzemeltetésével van összefüggésben, mivel az I. félévben 4,5 havi 
gázdíj jelentkezik. 
Az éves tervezett karbantartás és kiemelt állagmegóvási munkák 
megvalósultak. Az új beruházással épült medencék és térburkolatuk javítását 
külsõ kivitelezõvel sikerült elvégeztetni. A medencék üzembiztos 
mûködéséhez szükséges vízforgató és vegyszeradagoló szivattyúk javítása a 
szezonkezdés elõtt megtörtént. 
Gondot jelent, hogy az uszodai játszótér nem felel meg a közterületekre 
vonatkozó 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet elõírásainak, ezért szükségessé 
vált a játékok egy részének leszerelése. Megoldásra vár a biztonságos 
környezet megteremtése érdekében az elszáradt ágak, életveszélyessé vált 
fák eltávolítása, valamint egyidejû pótlása. A füves területek öntözésére 
korszerûsíteni és bõvíteni szükséges az öntözõrendszert, melynek tervezése 
folyamatban van. 
 
Az Üdülõházak és a Kemping szolgáltatásait az elsõ félévben 607 külföldi 
(2.936 vendégéjszaka) és 1.509 belföldi (3.009 vendégéjszaka),  összesen 
2.116 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 5.945 vendégéjszakát, 
átlagosan 2,81 éjszakát töltöttek el. 
Az elõzõ év hasonló idõszakához képest 6 %-kal kevesebb vendég érkezett 
és 10 %-kal kevesebb a vendégéjszakák száma, ami elsõsorban a kivitelezõk 
szállásigényének csökkenésével van összefüggésben. 
A fentiek ellenére az üdülõházak I. félévre tervezett mutatói teljesültek. 
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Üdülõházak és Kemping nettó bevételeinek alakulása (eFt)
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Az átadásra került 4 db új ikerkõházzal a férõhelyek száma a 92-rõl 108-ra 
emelkedett, a pótágyak száma 8 db-ról 16 db-ra változott. Az új házak 2007. 
július 4-étõl fogadják a vendégeket. A már ténylegesen befolyt bevételek és 
a lekötött szálláshelyek, valamint az új kõházak iránti kereslet alapján a 
tervezett bevétel az év végéig teljesíthetõ.  

 
A céljellegû elõirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelõ. Az egyéb 
dologi kiadások idõarányosnál alacsonyabb teljesítése elsõsorban a 
szezonalitással függ össze, mivel a vendégforgalommal arányos kiadások 
július-augusztus hónapokban jelentkeznek, továbbá az új épületek 
berendezési tárgyainak (bútorok, textíliák, mûszaki cikkek) számlái a II. 
félévben kerülnek kiegyenlítésre. 

 
Az Önkormányzat mûködési költségvetésében jóváhagyott kiemelt elõirányzatok 
teljesítése - a beszámolóban részletezett feladatokra - összességében idõarányosan 
alakult. A céltartalékban tervezett összegek felhasználása a Képviselõ-testület 
döntésének megfelelõen történt. 
Az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele folyamatos, az év végéig a 
jóváhagyásnak megfelelõen valamennyi intézmény teljesíti a pénzmaradvány 
terhére vállalt kötelezettségét. 
A korrekciós tételek között kimutatott 1.275.175 eFt teljesítés összetétele az alábbi: 
- kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások forgalma (nettó munkabérek, 

rendezésre váró fizetési elõlegek, egyéb 2006. évrõl áthúzódó 
tételek rendezése, stb) 

-61.550 eFt 

- intézményfinanszírozás (2006. évi alulfinanszírozás kiutalása, 
2007. I. félévi kiutalások) 

1.317.055 eFt 

- 2006. év végén fennálló likvid hitel állományból 2007. I. 
félévben törlesztés 

19.670 eFt 

összesen: 1.275.175 eFt 
 
 
Az I. félévi gazdálkodás tapasztalatai alapján összességében megállapítható, hogy a 
mûködési költségvetésben tervezett feladatok többsége megvalósult, az intézmények 
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mûködése zavartalan volt, az átszervezések zökkenõmentesen, a tervezettnek 
megfelelõen megvalósultak.  Megállapítható azonban az is, hogy a racionalizálásra 
irányuló intézkedésekkel lényeges megtakarítások az elsõ félévben nem jelentkeztek 
és az év hátra lévõ részében sem várhatók. A forráshiányos költségvetés terhei 
tovább nem növelhetõk, ezért az esetleges bevétel kiesések, többlet költségek miatt 
pótlólagos források biztosítására az intézmények nem számíthatnak. Felelõs 
gazdálkodással, intézményen belüli intézkedésekkel kell a kiesõ források, illetve a 
többletként jelentkezõ kiadások fedezetét megteremteni, ahhoz, hogy a 
mûködõképesség az év végéig fenntartható legyen. 
Fenntartói elvárás a szemléletbeli változtatás, a közpénzekkel való hatékony és 
felelõs gazdálkodás az önkormányzati feladatellátás minden területén. 
 
 

Fejlesztési feladatok alakulása 
 
 
I. Folyamatban lévõ beruházások 

 
TEKI támogatással megvalósult a 2005 évben megkezdett járdaépítési program, a 
Nagy Ferenc utca felújítása, a Strand 25 m medence környezetében padlófûtés 
kialakítása, melyek pénzügyi elszámolása húzódott át erre az évre. 
A Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig elkészült, a 
meghibásodott sáv garanciális helyreállítása folyamatban van, pénzügyi teljesítésre 
a II. félévben kerülhet sor. 
Céltámogatás igénybevételével megvalósult a Somogyi B. u. és környéke 
szennyvízcsatorna hálózat építése, pénzügyi elszámolása a II. félévben történik meg. 
A Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatorna-hálózat építés 
készültségi foka a beszámolási idõszak végén 90%-os volt, az ütemezés szerint a 
csatornahálózat lefektetése augusztus 20-ra, az úthelyreállítás 2008. elsõ felében 
történik meg.   
 
Címzett támogatás igénybevételével 2004. évben kezdõdött meg a Megyeháza 
felújítása a Délépítõ Rt. generál kivitelezésében. Az épület mûszaki átadása 
hiánypótlási munkák és hibajavítások el nem végzése miatt nem történt meg. A 
Délépítõ ZRt. a hibák és az el nem végzett munkák ellenére a szerzõdéses összeget 
jogosnak vélte és ezért peres eljárást indított az önkormányzattal szemben, melyben 
az önkormányzat viszontkeresettel élt a minõség és a késedelem kérdésében. 
Idõközben a Délépítõ ZRt. felszámolása megindult, jelenleg tárgyalás van 
folyamatban a felszámolóval, a munkák befejezésére, valamint a pénzügyi 
elszámolásra. 
Az Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építését a lefolytatott közbeszerzési 
eljárást követõen a nyertes Bodrogi Bau Kft 2006. decemberében kezdte meg. A 
munkálatok során a tervben nem szereplõ közmûvezeték kiváltása vált szükségessé, 
mely az épületegyüttes építési munkáinak megkezdését akadályozta. Az elsõ 
félévben az elsõ szint építési munkálatai folytak, a beruházás teljes befejezése 2008. 
januárra, illetve a külsõ munkák tekintetében (idõjárás függvényében) 2008. 
áprilisra várható. Az idõsek otthonához vezetõ – a pályázatban nem támogatott - 
külsõ út alapja elkészült, ami jelenleg az építkezést szolgálja ki, a záró réteg 
felhordása az épületegyüttes befejezésekor várható. Az Idõsek Integrált Szolgáltató 
Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátásának tervezése 
folyamatban van, befejezése ez év IV. negyedévére várható. 



 43

Regionális Operatív Program támogatás igénybevételével készül a városközpont 
rehabilitációja. A kivitelezõ Polydom Zrt-vel kötött szerzõdés szerint a 
Nagytemplom befejezési határideje 2007. január 31., az Idõsek Otthonának pedig 
2007. január 10-e volt. A kivitelezõ - pénzügyi nehézségeire hivatkozva - a 
munkálatokat nem végezte megfelelõ ütemben, valamint az alvállalkozók 
követeléseit nem fizette ki, ezért az alvállalkozók levonultak az építkezésekrõl. 
Ennek áthidalására, és problémák megoldására a Polgármesteri Hivatal és az 
Egyházközség kezdeményezésére a kivitelezõ Polydom Zrt és az alvállalkozók 
között engedményezési megállapodások jöttek létre. 
Szentes város központjának rehabilitációján belül az idõsek otthona kivitelezésének 
mûszaki készültsége 98%-os, az átadás-átvételi eljárása pedig  folyamatban volt a 
beszámolási  idõszak végén. A beruházás befejezése függ a hibák, hiányosságok 
megszüntetésére, a szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésére irányuló, 
gyakran változó intézkedések, egyezségek eredményességétõl.  
A Nagytemplom felújítás mûszaki készültsége június 30-án 55%-os volt. A 
Képviselõ- testülettel és a bizottságokkal korábban is ismertetett tárgyalások nem 
vezettek eredményre, ezért az új helyzetnek megfelelõen a Pénzügyi, valamint a 
Jogi Bizottság által hozott határozat alapján a szerzõdés felmondására került sor, 
melynek következményeként az új közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban. 
A Kiss Bálint utca felújításából a Nagytemplom melletti terület felújítása nem 
készült el, mivel a Polydom Zrt késedelmes munkavégzése miatt munkaterületet 
idõben nem adott a burkolási munkák végzéséhez, ezért a kivitelezõ Hódút kft-vel 
szerzõdésmódosítás történt a befejezési határidõ tekintetében. 
 
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítására 2005. évben a 
Brusznyai sétány 12., a  József A u. 6., a Drahos u. 10-12., a Klauzál 8/a., a 
Brusznyai sétány 1-3., a Kossuth tér 5. sz alatti épületek közösségei pályáztak, és 
nyertek 1/3-os állami támogatást, melyek közül 2006-ban a Brusznyai stny 1-3., 
Klauzál 8/a szám alatti épületeknek történtek meg a felújítási munkálatai, valamint 
azok pénzügyi elszámolása. A Brusznyai sétány 12., a József A u. 6., a Drahos u. 
10-12., a Kossuth tér 5. szám alatti épületek kivitelezõinek kiválasztásakor a 
közbeszerzési eljárást -a magas árajánlatok miatt- többször meg kellett ismételni, 
ezért ezen épületek felújítása ez évben kezdõdhetett meg. A felújítási munkálatok az 
év elsõ felében befejezõdtek, és így a pénzügyi elszámolásuk a II. félévben történhet 
meg. 
  
INTERREG pályázati forrás igénybevételével tartalmazza a költségvetés a Móricz 
Zsigmond Mûvelõdési házban az agrár-marketing centrum kialakítását, azonban az 
elkészült megvalósíthatósági tanulmányterv a mûvelõdési ház helyett az ipari park 
területén a honvédségtõl visszavett legénységi szálló épületét jelölte ki erre a célra. 
Az engedélyezési tervek elkészítése az év második felében várható, és ezzel 
összefüggésben a kiadás teljesítésére a terv elkészültét követõen kerülhet sor.  
 
Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból valósult meg 2006. évben a Jövendõ 
utca felújítása és parkolók kialakítása, mely feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi 
elszámolás húzódott át ez évre. 
Az Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése keretében a tervezett út megépítése 
megtörtént, elektromos közvilágítási hálózat kiépítése, és az ingatlanok energia 
ellátása az elsõ félévben nem történt meg, a munkák befejezése októberben várható. 
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A Strand 25 m medence felújítása II. ütemeként elkészült a medence burkolatának 
újjáépítése, és megtörtént a pénzügyi elszámolása is. Szintén elkészült a Gyógyfürdõ 
- földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes burkolása. 
A Strand területén 4 db kõház építése -a bejáratok feletti elõtetõk kivételével- 
elkészült, a teljes befejezés szeptember végére várható.   
Az üdülõházak bõvítéséhez belsõ út közvilágítással, valamint az épületek 
környezetében parkolók építése folyamatban van, befejezése szeptember végére 
tehetõ. 
Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítására (I. ütem) 2006-ban kiírt 
közbeszerzési eljárást – a pénzügyi forrást meghaladó ajánlatok miatt – meg kellett 
ismételni, ezért eredményhirdetésre, szerzõdéskötésre, a munkaterület átadására 
csak ez év február hó végén került sor. A munkavégzés megfelelõ minõségben és 
ütemben halad, várható befejezés augusztus vége. 
 
AVOP pályázati támogatással megvalósult a Talomi – II belvízcsatorna 
rekonstrukciója, és a munka pénzügyi elszámolása is megtörtént. Az üzemeltetésre 
való átadása megtörtént.  
 
A DARFT támogatással 2006. évben elkészült önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak (Kodály Zoltán u., Bartók Béla u., Veres Péter u. /Honvéd utcától 
a végéig/, Erdei F. utca, Vörösmarty utca /Jókai u. – Munkás u. között/, Munkás 
utca /Vörösmarty u. – Damjanich u. között/) burkolat felújításának pénzügyi 
teljesítése 2007. évre húzódott át, melynek hatásával a költségvetés számolt, így a 
beszámolóban  az elõirányzat felhasználás 100 %-ot mutat. 
A hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése feladat keretén belül elkészült 
a régi szeméttelep rekultivációs terve és megtörtént a pénzügyi elszámolás is. 
A tervezett közvilágítás fejlesztés feladat 2006. évben vállalt áthúzódó kötelezettség 
teljesítését jelenti, melynek terhére megvalósult a Belsõ-Ecser közvilágítási hálózat 
kiépítése, a Szarvasi úti kerékpárút közvilágítás tervezése, valamint a TESCO 
kerékpárút közvilágítás kivitelezése. A feladat végrehajtásával összefüggésben 
kimutatható maradvány összege felhasználásra kerül a Szarvasi úti kerékpárút 
közvilágítás kiépítésére. 
A tanyavillamosítás tervezett I. ütemében elkészült 23 tanya bekötése 2006. évben, 
melybõl 15 tanya költségei 2007. elsõ félévben teljesültek, 8 tanya villamosításának 
költségei pedig ez év második félévben jelentkeznek. 
  
A Petõfi u. 16. sz. alatti szociális bérlakások elektromos hálózatba való 
bekapcsolásával összefüggésben felmerülõ kiadások pénzügyi teljesítése 
megtörtént. 
 
A parkosítási feladatok között a 2006. évben vállal kötelezettségek teljesítésére 
került sor. Ezen belül megtörtént a Kurca parti sétányon - a Kurca-hídtól az Ifjúsági 
Háznál található gödörig - a díszburkolatos járdafelület és utcabútorok kihelyezése, 
valamint a sétányra záródó telkek mögötti rész tereprendezése. A növényesítés 
2007. június 15-ével befejezõdött, a pénzügyi rendezése pedig a II. félévben történik 
meg. 
A fásítási program folytatása címén a 2006. év õszén elvégzett fatelepítések 
garanciavállalás mellett történõ egy éves utógondozás részteljesítése került az elsõ 
félévben kifizetésre. 
A Hõsök erdeje revitalizációja keretében a Levéltári adatoknak megfelelõen a 
faállomány eredeti összetételû visszaállításához szükséges telepítések elvégzése 
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történik meg (háromszor iskolázott, 12-14 cm törzskör méretû, földlabdás, 448 db 
kocsányos tölgyfa, 14 db hársfa és 13 db platánfa). A telepítések fele garancia 
vállalása mellett ez év tavaszán 3.241 eFt felhasználásával megtörténtek, õsszel a 
munkák folytatódnak. 
Az erdõtelepítések a város különbözõ helyein 2006. évben a tervezettek szerint 
befejezõdtek (Kajánújfalu 33,3 ha erdõ újratelepítése, Cserebökény 3,95 ha 
erdõrészletek makkvetése, illetve a Szentes külterület 0445/1 és 0445/3 hrsz-ú 5,4 
ha területen új erdõ telepítése) A pénzügyi teljesítés is megtörtént, így a 
költségvetésben e feladatra tervezett elõirányzat más feladatra, illetve a hiány 
csökkentésére felhasználható. 
 
Az önkormányzati tulajdonú 2006. év tavaszi (árvíz során jelentõsen károsodott) 
Szentes-Magyartés, Körösparti út és bekötõút vis maior keretbõl támogatott 
helyreállítása elkészült, pénzügyi teljesítésre a II. félévben kerül sor. 
 
A magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- belvízkárok helyreállítása 
folyamatban van, illetve a nem helyreállítható ingatlanok tulajdonosai az 
ingatlanvásárláshoz a támogatást megkapták, melynek segítségével másik 
ingatlanban való elhelyezésük megoldódott. A fel nem használt állami támogatás 
visszautalásáról a III. negyedévben kell gondoskodni. 
 
BM támogatással a Tûzoltósághoz magasból mentõ gépjármûvet a szentesi 
Tûzoltóság elõreláthatólag 2008. év elején kapja meg, ezért az elõirányzat 
felhasználására ezévben nem kerül sor. 
 
BM támogatással a Tûzoltóság gépjármû fecskendõ felújítása folyamatban van, a 
(STEYR BRONTO frsz: CIB-641) tûzoltó gépjármû 2007. május 14-én került 
elszállításra a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Rt-hez a 
felújítási munkák elvégzése céljából. Vállalási határidõ 2007. augusztus 15.-e volt, 
azonban ezzel szemben elõre láthatóan szeptember végére készül el a gépjármû 
felújítása, és az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság várhatóan október 
hónapban számlázza ki az elvégzett munka értékét. 
 
Település rendezési terv készítése folyamatban van, a módosított tervezõi szerzõdés 
szerint a településszerkezeti terv elkészítése ez év novemberére, a munka teljes 
befejezése 2008. év elsõ félévére várható. 
 
II. Új induló beruházások 
 
Erdõtelepítések a város különbözõ helyein feladat végvégrehajtása az õsz folyamán, 
a 10 éves erdõgazdasági terv alapján folytatódik (Szentes, Magyartés hrsz: 
0373/12,47A erdõtervi jelû 0,8 ha, Szentes hrsz:188857b,40A erdõtervi jelû 1,7 ha 
és Szentes, Kajánújfalu hrsz:0642/12,41C erdõtervi jelû1,1 ha erdõk erdõterv 
szerinti felújítása, valamint a Szentes hrsz: 0445/3b,40C erdõtervi jelû 0,7 ha új 
erdõrészlet telepítése). A munkák elvégzését követõen a pénzügyi teljesítésre is a II. 
félévben kerül sor. 
 
A teljes belvízrendszer felújításához az elkészítetett tervek költségét tartalmazza a 
beszámoló. A feladatok elvégzéséhez idõközben a pályázat benyújtásra került 
200.000,-Ft támogatási összegre. 
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A közbeszerzési eljárás során jogorvoslati kérelem elbírálása van folyamatban. Az 
ÖTM (Önkormányzati Területfejlesztési Minisztérium) a 2007. július 18-án kelt 
támogatási szerzõdés szerint 177.538 eFt egyszeri vissza nem térítendõ támogatást 
biztosított a  Farkas A utcai fõgyûjtõ, a Szeszfõzde dûlõ csapadékcsatorna építése, a 
Horváth telepen a csapadékvíz elvezetõ rendszer építése és rekonstrukciója, 
valamint 1-1 méter széles burkolt árokszakasz kialakítása a kapubejárók két oldalán 
(mederidomos kivitelben mintegy 3000 kapubejáró), továbbá a fenti munkák 
elvégzéséhez szükséges tervezési és mûszaki ellenõrzési költségekhez. Nem 
támogatta a pályázat 2012 kapubejáró két oldalán a burkolt árokszakasz 
kialakítását). Szeptember elején a kivitelezésre a nyertes kihirdetése megtörtént, a 
munkák a szerzõdés megkötését követõen elindulhatnak, melynek befejezését a 
nyertes pályázó 2008. januárjára vállalta 170.984 eFt összegben.  
 
Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében a turisztikai célú fejlesztések (50 
m-es medence, 33 m-es medence rekonstrukció, Pusztai László sporttelep 
fejlesztése, Sportszálló mögötti sportpálya felújítása, Vecseri foki parkoló és út, 
kemping területén út-parkoló kialakítása, termálkút fúrása, Liget torna és futóösvény 
kialakítása, fedett uszoda) elõkészítése, tervezési munkálatai folyamatban vannak, 
mely feladatokra a pályázatok kiírásával 2008. évben lehet számolni. 
A közlekedés fejlesztési feladatoknál a külterületi buszöböl rendszer kiépítésének, 
buszvárók kialakításának, Csongrádi út - Attila út kerékpárúttal való 
összekötésének, (Kossuth utcai kerékpárút építésének), Szegvári út önkormányzati 
szakasza, továbbá a Nagyhegy-széli út felújításának tervezési munkálatai folytak az 
elsõ félévben, a feladatokhoz kapcsolódó pályázat kiírása esetén 2008. évben lesz 
lehetõség a megvalósításra. 
Humáninfrastruktúra fejlesztése feladatok között az általános iskolák (Petõfi S Ált. 
Iskola, Deák F Ált. Iskola, Koszta J Ált. Iskola, Klauzál G Ált. Iskola) és az óvodák 
(Rákóczi F ui., Damjanich ui., Klauzál ui., Szt. Anna ui., Árpád ui.) felújítására, 
átalakítására a tervezõk kiválasztása megtörtént, az engedélyes tervek elkészültek, 
az engedélyezési eljárás van folyamatban, a pályázat benyújtásával 2008. évben 
számolhat az Önkormányzat. 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítására kiírt pályázat eredménytelen 
volt, továbbra is folyik a pályázati, illetve a finanszírozási lehetõségek keresése az 
intézmény felújítására, üzemeltetésére. 
Településfejlesztés feladaton belül a Horváth M. u. 4-6. sz. épület belsõ udvarának 
kialakítása keretében a közmû-, a kertépítészeti- és szökõkút tervek készítése 
folyamatban van. A tervek elkészülte után az árazott költségbecslések, valamint a 
pályázati kiírások ismeretében születhet arról döntés, hogy a kivitelezés milyen 
forrásból és mikor valósulhat meg. 
A településfejlesztési feladatok megvalósítására a pályázati kiírás várhatóan a III. 
negyedévben jelenik meg.  
KEOP támogatással tervezett feladat a geotermikus hulladékvíz (termál kutak 
csurgalék, elfolyó vize) hasznosítása érdekében az ajánlatkérési eljárás folyt az I. 
félévben a részletes mûszaki-energetikai tanulmány elkészítésére. 
KÖZOP támogatás keretében tervezett a Legrand logisztika Tóth tanyai út 
megépítése, mely feladat megvalósításához a terv elkészült, az építési engedély 
rendelkezésre áll, pályázat kiírása ez év õszére várható. 
TIOP által pályázattal támogatott egészségügyi infrastruktúra fejlesztés keretében 
SZTK felújítás II-III. ütem megvalósítása tervezett. Az elkészült tervek az épület 
teljes gépészeti felújítását, nyílászárók cseréjét, valamint a homlokzat felújítását 
tartalmazzák. Pályázati kiírás azonban erre a feladatra még nem jelent meg. 
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Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) munkáihoz szükséges elõzetes megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült, a felújítás tervezésére, kivitelezésére pályázat kiírása 
elõreláthatóan ebben az évben nem várható.  
 
III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások 
 
Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések között útfelújításra DARFT 
támogatással a pályázat benyújtásra került, melybõl 8 utca: Váradi L. Á (Csongrádi 
út–Hunyadi u. között), Daru utca, Mátéffy utca, Csongrádi (Kurca híd-Kis Zs.u.), 
Németh L. utca, Hétvezér utca, Mágocsi út (Nádasdy-Ipartelepi út között) és 
Nádasdy u. 22. számig esetében volt sikeres a pályázat. A közbeszerzési eljárás 
lezárult, a kivitelezõ kiválasztása megtörtént, szerzõdéskötés szeptember hónapban 
várható. A támogatott burkolat felújításon felül az útfelújítások során a Képviselõ-
testület 46/2007 (III.30) Kt határozata szerint süllyesztett szegély, és az 5m-nél 
keskenyebb utcák esetében nemesített útpadka is készül, valamint az ajánlatok 
függvényében a Csongrádi út mindkét oldalán a ligeti bekötõút – Vecseri fok között 
egyik oldalon 240 m, másik oldalon 130 m hosszban tervezett a párhuzamos 
beállású parkolók létesítése.  
Az Iparosított technológiával épült a lakóházak közösségeivel együtt 2006-ban 
sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Cseuz B. u. 1-3. (alsó-födém 
hõszigetelése, homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje), Cseuz B. u. 5-7. (alsó-
födém hõszigetelése, homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje), Cseuz B. u. 9-11. 
(alsó-födém hõszigetelése, homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje, 
tetõszigetelés), Honvéd u. 16. (alsó-födém hõszigetelése, homlokzat szigetelése, 
nyílászárók cseréje), Köztársaság u. 8-10. (homlokzat szigetelése, nyílászárók 
cseréje, tetõszigetelés), Köztársaság u. 12-14. (alsó-födém hõszigetelése, homlokzat 
szigetelése, nyílászárók cseréje), Köztársaság u. 23-25, (homlokzat szigetelése, 
nyílászárók cseréje, tetõszigetelés) épületek energiatakarékos felújítására. A 
kivitelezõ kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatódott, a munkák közül a 
nyílászárók cseréje várhatóan október 15-ig, míg a többi munkálatok november 
végére fejezõdnek be. 
Egycsatornás gyûjtõkémények felújítására a Kossuth u. 30. szám alatti épület 
lakóközössége 2006-ban adott be sikeres pályázatot, melybõl a munka júliusban 
elkészült, pénzügyi teljesítés a második félévben történik meg. 
 
IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó 
beruházások 

 
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítására és egycsatornás 
gyûjtõkémények felújítására pályázati kiírás az I. félévben nem jelent meg, így a 
munkák elvégzésével kapcsolatosan kötelezettségvállalásra sem került sor. 
Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, 
lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése és az 50 m-es medence vízforgató 
szivattyú komplett felújítása az idénykezdés elõtt elkészült, a csõvezeték részleges 
cseréje folyamatban van, befejezés szeptember végére várható. 
Önkormányzati tulajdonú bérlakásépítés, illetve kialakításhoz a volt Vízmû épület 
értékesítését a vagyonkezelõ készíti elõ (terület mûszaki megosztása), 
megvásárlására ezután kerülhet sor. 
Szervezeti változás miatti átalakítások között a Terney Béla Középiskolai 
Kollégiumban vizesblokk átalakítási munkák elvégzése vált szükségessé. A munkák 
a kollégium nyári hasznosítását figyelembe véve, ahhoz alkalmazkodva folytak. A 
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kivitelezés várható befejezése szeptember hó, a pénzügyi teljesítés pedig október 
hónapban esedékes. 
Parkosítási feladatok között az Attila úti körforgalom automata öntözõberendezés 
kivitelezése megtörtént, további kifizetés a megkötött szerzõdésnek megfelelõen 
még összességében mintegy 300 eFt várható. 
Zöldfelület fejlesztés címén tervezett az Attila úti növényanyag biztosítására került 
eddig felhasználásra. Az év hátralévõ részében a Felsõpárti városrész és a 
Vásárhelyi út, fasorainak megújítása a tervezett feladat. 
A Kurca vízfrissítése és vízminõség ellenõrzése folyamatos, a kifizetett összeg a 
2006. évi áthúzódó munkák értékét tartalmazza, további elõirányzat felhasználás 
szeptember hónapban várható. 
A tanyavillamosítás II/1 program keretében megvalósítani tervezett feladatokra 
pályázat kiírására nem került sor, ezért a költségvetésben tervezett 20.000 eFt 
terhére,(Szentes teljes külterületét érintõen) 11 tanya elektromos energiával való 
ellátása megtervezésére, engedélyeztetésére, és kivitelezésére a szerzõdés kötés 
megtörtént, a munkák az év végéig megvalósításra kerülnek. A DÉMÁSZ Hálózati 
Elosztó Kft-vel megkötött megállapodás értelmében, amennyiben a késõbbiek során 
pályázati lehetõség adódik, úgy a terveztetés és az engedélyeztetés költségein túl 
jelentkezõ összeg pályázati önerõként felhasználható, így további bekötések 
válhatnak lehetõvé.       
Belterületi úthálózat fejlesztés címén a Hadzsi J. utcai parkoló építés útalap szinten - 
kb 25 db parkolóhely elõkészítés alatt van, a munkák október 31-ig elkészülnek a 
Városellátó Intézmény kivitelezésében. 
A Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása elkészült pénzügyi elszámolása 
a második félévben történik meg. A Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása a 
beszámoló idõszakában elõkészítés szakaszában volt. A Budai N. A. u. 31-37. 
számú ingatlanok közötti zugban az útalap építés elkészült, pénzügyi elszámolására 
a második félévben kerül sor. A Ligeti parkolók aszfaltozása megtörtént, a pénzügyi 
elszámolás szintén a második félévben várható. A Szegvár-D.háza-Nagymágocs-
Szentes Vásárhelyi út kerékpárút tervezésére beadott pályázat sikeres volt, a tervezõ 
kiválasztása közbeszerzési eljárás során megtörtént a tervezés folyamatban van. A 
kistérségi megközelíthetõség javítását szolgáló útfelújításokra (átadott pénzeszköz 
Szegvár, Fábiánsebestyén) pályázati kiírás az I. félévben nem jelent meg. 
Temetõ utak felújításának (Református temetõ, Katolikus temetõ, Izraelita temetõ) 
támogatására az egyházak részérõl igény az I. félévben nem érkezett. 
Parkoló órák telepítése, rendszerbe állítása megtörtént, a 14 db parkolóóra 
kihelyezése és a mûködtetés az év végéi közel 29 millió Ft-ra tehetõ. Az éves 
várható bevétel összege 10 millió Ft-ot tesz ki.  
 
V. Egyéb kötelezettségek 
 
A lakáshoz jutás támogatásának kiutalása a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a 
Képviselõ-testület jóváhagyásának megfelelõen folyamatos. 
Az adó befizetési kötelezettség teljesítésére az önkormányzati ingatlanok 
hasznosításával összhangban került sor. 
A mûszaki tervek készítésére elkülönített keretbõl a 4. sz. mellékletben felsorolt 
feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre. Folyamatban 
van a kistérségi kerékpárút, a Kurcai kerékpáros híd, a Rákóczi F. utca és az Attila 
utca közötti, továbbá az Ipartelepi úton tervezett kerékpárút, a 45. jelû 
Kunszentmártoni út melletti kerékpárút terveinek elkészítése. Szintén készül a 
játszópark és a Páva utcai kettõ kisebb játszótér terve, valamint a Horváth M. utca 4-
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6. sz. alatt belsõ park, út, parkolók, sétányok és szökõkút kiviteli terve. Elkészült az 
erdei tornapálya terve. A közvilágítási feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás keretén 
belül folyik az eljárás az Idõsek Otthonához vezetõ út II. ütem közvilágítás 
terveztetésére.      
A szakértõi, szakhatósági eljárási díjak felhasználása feladatarányos, az ingatlan 
hasznosításokhoz tartozó értékbecslések, változási vázrajzok költségeit tartalmazzák 
a teljesítési adatok. 
A Deák F. u. 76/a sz. alatti ingatlan vásárlása és a helikopter leszálló pálya számára 
az ingatlanvásárlás megtörtént. 
A végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó elõvásárlások, kisajátítások az ingatlanok, 
illetve a tulajdonosok szociális körülményeinek elõzetes felülvizsgálata, értékelése 
után a szükséges esetekben megtörtént. 
A hasznosítandó területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltására eddig igény nem 
merült fel, így a költségvetésben költségkihatása nem jelentkezett. 
A lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás a felmerült lakossági 
igények szerint megtörtént. 
A közvilágítás fejlesztéséhez lefolytatott közbeszerzési eljárást meg kell ismételni a 
beérkezett magas árajánlatok miatt. A feladat tartalmazta többek között az Idõsek 
Otthonához vezetõ út közvilágítása I. ütemének tervezését és kivitelezését, a II. 
ütem tervezését, valamint a Szarvasi úti kerékpárút közvilágításának kivitelezését is. 
A tervezett elõirányzat terhére megtörtént a Kórház sebészeti mûszerek 
megrendelése, várhatóan az évvégével a leszállítást követõen a pénzügyi keret 
felhasználására is sor kerül. 
Az Ipari parkban közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketingtevékenységre 
tervezett elõirányzat terhére nem történt kötelezettségvállalás, mivel a konkrét 
fejlesztésekrõl (a már meglévõ prioritások alapján) a pályázati lehetõségek 
megismerése után született döntés. Az Ipari Park Északi zónájában közmûfejlesztés 
indul, mely tartalmazza a terület villamos energia hálózat, csapadékvíz elvezetés 
tervezését és kivitelezését, valamint egy úgynevezett vállalkozói falu 
infrastruktúrájának tervezését. A Keleti zónában tervezett erõmûhöz kapcsolódóan 
elkezdõdik az infrastruktúra kialakítása. A megkötött szerzõdések alapján a tervezett 
elõirányzat ez évben felhasználásra kerül.  
 
A fejlesztés feladatok megvalósításával összefüggésben felmerülõ, hitelek utáni 
kamat elszámolására a számviteli szabályoknak megfelelõen az adott beruházási 
feladat költségeként került aktiválásra, ami összességében 11.156 eFt, míg 441 eFt a 
Panel Plusz program megvalósításához igénybe vett hitel kamatának teljesítési 
adatát tartalmazza. 
 
 
Tisztelt Képviselõ–testület! 
 
 
A 2007. I. félévi gazdálkodás tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a 
Képviselõ-testület által hozott határozatok végrehajtása, a költségvetésben tervezett 
feladatok megvalósítása folyamatos volt, azonban a forráshiány miatti, valamint az 
idõarányostól eltérõ saját bevételek teljesülése (idényjelleg, meghatározott fizetési 
határidõk stb.), továbbá a kiadások egy részének egyszeri, illetve célhoz kötött 
teljesítése miatt az Önkormányzat az elmúlt félévben hiánygazdálkodást folytatott. A 
likviditási gondok állandósultak, a folyószámla hitel igénybevételével azonban a 
mûködõképesség mindenkor biztosított volt. A Képviselõ-testület szinte minden 
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területet érintõ intézkedéseinek pénzügyi hatása 2007. évben nem érzékelhetõ, 
viszont elmondható, hogy intézmény bezárás, feladat átrendezés miatt 
elbocsátásokra nem került sor. A szociálisan rászorulók minden területen - a 
feltételek megléte esetén - a szolgáltatásokat igénybe vehették, a róluk való 
gondoskodás minden formájához a pénzügyi feltételek biztosítottak voltak. A 
kötelezõ, illetve a felvállalt feladatok folyamatos ellátásához a fedezet mindenkor 
rendelkezésre állt. A megváltozott körülmények között az intézmények többsége 
felelõsséggel és a takarékosság elveinek megfelelõ gazdálkodással teljesítette 
faladatát. Néhány területen azonban szükséges a gazdálkodási fegyelem, a szakmai 
elvárások és pénzügyi lehetõségek közötti összhang javítása. 
 
A városfejlesztési feladatok között tervezett célok összességében idõarányosan 
teljesültek, a terv módosítása többnyire a pályázatok késése, illetve hiánya miatt 
azonban indokolt.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek 
figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 
határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 
 
 
…/2007. (….) 
Tárgy: 2007. I. félévi költségvetési beszámoló 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a 2007. évi 
költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 
 
1./ A Képviselõ-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós 

tételek nélkül)  3.143.124 eFt teljesített  bevétellel 2.996.590  eFt teljesített 
kiadással elfogadja. 

2./ Megállapítja a Képviselõ-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása részben 
a 2006. évi negatív pénzmaradvány, részben a 2007. évi forráshiány miatt 
visszafogott volt, azonban a folyamatos folyószámlahitel igénybe vételével a 
mûködõképességét megõrizte, fizetõképességét biztosította. 

3./ A Képviselõ-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott fõbb 
megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévõ részében is folytatódjon a 
feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító 
gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok 
szigorú betartásának következetes ellenõrzése. 

 Határidõ: folyamatos 
 Felelõs: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetõi 
4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet 

bevételek és a kiadás megtakarítások elsõsorban a forráshiány csökkenését kell, 
hogy szolgálják. 

5./ Felhívja a Képviselõ-testület a gazdálkodó szervek vezetõinek figyelmét a 
takarékos, felelõs gazdálkodás elveinek betartására, a kötelezettség vállalások 
szigorú kontrolljának érvényesítésére, a gazdálkodási fegyelem javítására. 

 Határidõ: folyamatos 
 Felelõs: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetõi 
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6./ Szükségesnek tartja a Képviselõ-testület a 2008. évi költségvetés megalapozása 
érdekében a feladatok újbóli áttekintését, a források növelése érdekében a saját 
bevételeket meghatározó helyi szabályok teljes körû felülvizsgálatát, a 
költségvetési koncepció benyújtásával egy idõben a változtatásokra vonatkozó 
megalapozott javaslatok kidolgozását. 

      Határidõ: 2007. november 30. 
 Felelõs: jegyzõ 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és az általa érintettek 
3./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetõi 
 
Szentes, 2007. szeptember 13. 
 
 
 
 
         Szirbik Imre 
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I. sz. táblázat

Mûködés
központosított elõirányzatok
- helyi közlekedés támogatása 2 500 eFt
- közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás 3 448 eFt
átengedett központi adók
- jövedelemkülönbség mérséklése (normatíva pótfelmérés) 1 600 eFt
normatív hozzájárulások
- feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. (normatíva pótfelmérés) 3 354 eFt
normatív kötött felhasználású támogatások
- szociális feladatok támogatása (forrás megosztás miatt) -26 199 eFt
SZJA helyben maradó része (kerekítés miatt) 1 eFt
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó (kerekítés miatt) -1 eFt
SZJA normatív módon elosztott része
- szociális feladatok támogatása (forrás megosztás miatt) 26 199 eFt
- szociális feladatok támogatása (május, június havi igénylés alapján) 20 048 eFt
Mûködési célú bevételek összesen: 30 950 eFt
egyéb támogatások
- idõskorúak járadéka 2 507 eFt
- rendszeres szociális segély 11 538 eFt
- ápolási díj 2 753 eFt
- adósságkezelési szolgáltatás 218 eFt
- kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 310 eFt
- adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 2 722 eFt
céltartalék
- helyi közlekedés támogatása 2 500 eFt
- közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás 3 448 eFt
- jövedelemkülönbség mérséklése (normatíva pótfelmérés) 1 600 eFt
- feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli tám. (normatíva pótfelmérés) 3 354 eFt
Mûködési célú kiadások összesen: 30 950 eFt
Fejlesztés
központosított elõirányzatok
- települési hulladékkezelés támogatása 316 eFt
- városközpont rehabilitációjához  ÖTM támogatás 59 745 eFt
- önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.

Petõfi Sándor utca 4 741 eFt
Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 eFt
Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 2 456 eFt
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 eFt
Ifjúsági sétány 3 064 eFt
Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 124 eFt
Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 6 053 eFt

KIMUTATÁS
a június 30-i hatállyal átvezetendõ elõirányzat módosításokról

(központi költségvetéssel való egyeztetés miatt)
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Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 969 eFt
Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 eFt
Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) 10 840 eFt
Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155 eFt
Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 eFt

címzett támogatás
- Idõsek Otthona  építés 85 000 eFt
- volt Megyeháza felújítása 268 eFt
céltámogatás 
- Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás 13 099 eFt
TERKI támogatás
- Nagy F. utca felújítása -50 eFt
- járda felújítások -223 eFt
támogatásértékû felhalmozási bevételek
- Idõsek Otthona  építés -85 000 eFt
- volt Megyeháza felújítása -268 eFt
- Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás -13 099 eFt
- települési hulladékkezelés támogatása -316 eFt
- városközpont rehabilitációjához  ÖTM támogatás -59 745 eFt
- önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. -56 194 eFt
felhalmozási célú hitel 273 eFt
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 eFt
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1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

I. Mûködési bevételek
Intézményi mûködési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 8 400 8 400 4 937 58,77
Egyéb saját bevétel 671 119 676 524 386 873 57,19
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 290 265 293 296 114 766 39,13
Hozam- és kamatbevételek 2 300 2 300 5 231 227,43
Intézményi mûködési bevételek összesen 972 084 980 520 511 807 52,20
Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adók
Építményadó 70 000 70 000 34 889 49,84
Magánszemélyek kommunális adója 18 000 18 000 11 824 65,69
Idegenforgalmi 2 300 2 300 741 32,22
Iparûzési adó 807 000 807 000 324 377 40,20

Helyi adók összesen 897 300 897 300 371 831 41,44
Pótlékok, bírságok

- helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 10 500 3 300 31,43
- környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 1 400 1 400 6 0,43
- egyéb bírság 800 800 1 840 230,00
- talajterhelési díj 600 600 1 753 292,17

Pótlékok, bírságok összesen 13 300 13 300 6 899 51,87
Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 362 219 362 122 842 56,00
Jövedelemkülönbség mérséklése 357 710 357 710 201 214 56,25
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 685 924 685 924 431 239 62,87
Gépjármûadó 177 000 177 000 100 966 57,04
Luxusadó
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 110 110 102 92,73

Átengedett központi adók összesen 1 440 106 1 440 106 856 363 59,47
Egyéb sajátos bevételek

Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 26 000 17 477 67,22
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 65 000 65 000 33 541 51,60

Egyéb sajátos bevételek összesen 91 000 91 000 51 018 56,06
Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 441 706 2 441 706 1 286 111 52,67
I. Mûködési bevételek összesen 3 413 790 3 422 226 1 797 918 52,54
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások
Felhasználási kötöttség nélkül

Lakosságszámhoz kötött 13 972 13 972 7 824 56,00
Feladatmutatóhoz kötött 938 713 938 713 521 364 55,54

Normatív hozzájárulások összesen 952 685 952 685 529 188 55,55
Központosított elõirányzatok 4 009 9 957 248,37
Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 280 1 280 640 50,00
Normatív kötött felhasználású támogatások

Közoktatási feladatokhoz 20 021 20 021 11 212 56,00

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2007. félévi bevételeinek alakulása

Megnevezés Teljesítés
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Megnevezés Teljesítés

Szociális feladatokhoz 3 929 51 412 23 881 46,45
Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 23 950 71 433 35 093 49,13
Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás 434 000 434 000 178 170 41,05
Céltámogatás 150 246 150 246 16 558 11,02
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 31 210 31 210 14 880 47,68
Céljellegû decentralizált támogatás 6 591 6 591 6 591 100,00
Központosított elõirányzatok 2 838 119 093 4196,37

Fejlesztési célú támogatások összesen 622 047 624 885 335 292 53,66
II. Támogatások összesen 1 599 962 1 654 292 910 170 55,02
III. Felhalmozási és tõke bevételek
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
(épületek, építmények, gép, jármû értékesítés)
Sajátos felhalmozási és tõke bevételek 128 003 128 003 10 850 8,48
Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása
Pénzügyi befektetések bevételei 
Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 157 1 157 1 125 97,23
Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 101 185 101 185 58 784 58,10
Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 230 345 230 345 70 759 30,72
III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 230 345 230 345 70 759 30,72
IV. Támogatásértékû bevételek
Támogatásértékû mûködési bevételek 363 272 374 519 64 201 17,14
- ebbõl  OEP-tõl átvett 85 550 85 550 36 876 43,10
             Kistérségi Társulástól átvett 264 968 264 968 0,00
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 1 883 705 1 883 535 97 018 5,15
IV. Támogatásértékû bevételek összesen 2 246 977 2 258 054 161 219 7,14
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 3 900 8 671 14 758 170,20
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 304 814 304 814 219 705 72,08
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 308 714 313 485 234 463 74,79
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 8 083 4 396 54,39
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 23 721 -33 248 -56 396 169,62
Költségvetési bevételek összesen 7 831 592 7 853 237 3 122 529 39,76
VIII. Hitelek
Mûködési célú hitel 294 286 487 351 0,00
Felhalmozási célú hitel

MFB hitel (Erste Bankon keresztül)
- Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 19 767 19 767 0,00
- Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 248 233 248 233 0,00
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására225 180 225 180 20 595 9,15
Hitel felvétel 500 427 481 593 0,00

VIII. Hitelek összesen 1 287 893 1 462 124 20 595 1,41
Bevételek mindösszesen 9 119 485 9 315 361 3 143 124 33,74
kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós tételek 1 215 249
Összesen 9 119 485 9 315 361 4 358 373 46,79
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1/a. sz. melléklet

forintban
Eredeti Módosított

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások
Települési önkormányzatok feladatai
   - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 42 160 380 42 160 380 23 473 000 55,68
   - tömegközlekedési feladatok 15 733 765 15 733 765 8 759 851 55,68
Körzeti igazgatás
   - okmányir.mûk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 3 300 000 1 837 291 55,68
   - okmányiroda mûködési kiadásai 22 356 027 22 356 027 12 446 828 55,68
   - gyámügyi igazgatási feladatok 12 556 040 12 556 040 6 990 637 55,68
   - építésügyi igazgatási feladatok 5 069 150 5 069 150 2 822 274 55,68
Lakott külterülettel kapcs. feladatok 8 603 200 8 603 200 4 789 874 55,68
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 500 000 500 000 278 377 55,68
Üdülõhelyi feladatok 4 020 000 4 020 000 2 238 155 55,68
Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok 34 675 385 34 675 385 19 305 692 55,68
Pénzbeli szociális juttatások 149 791 553 149 791 553 83 397 188 55,68
Lakáshoz jutás feladatai 47 834 537 47 834 537 26 632 115 55,68
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
   - családsegítés 12 067 645 12 067 645 6 718 721 55,68
   - gyermekjóléti szolgálat 12 067 645 12 067 645 6 718 721 55,68
   - étkeztetés 19 894 000 19 894 000 11 076 083 55,68
   - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban 1 784 000 1 784 000 993 251 55,68
   - házi segítségnyújtás új ellátás 446 000 446 000 248 313 55,68
   - jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 1 880 000 1 880 000 1 046 699 55,68
   - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 6 711 900 6 711 900 3 736 883 55,68
   - közösségi ellátások 6 000 000 6 000 000 3 340 530 55,68
   - idõskorúak nappali intézményi ellátása 22 500 000 22 500 000 12 526 986 55,68
   - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 16 280 000 16 280 000 9 063 970 55,68
   - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 9 302 000 9 302 000 5 178 934 55,68
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
   - átlagos szintû gondozást, ápolást igénylõ ellátás 25 200 000 25 200 000 14 030 225 55,68
   - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk 9 800 000 9 800 000 5 456 198 55,68
Hajléktalanok átmeneti intézményei 26 250 000 26 250 000 14 614 817 55,68
Gyermekek napközben i ellátása
   - bölcsõdei ellátás bentlévõ gyermekek 32 820 000 32 820 000 18 272 697 55,68
   - ingyenes intézményi étkeztetés 150 000 150 000 83 513 55,68
Közoktatási normatív állami hozzájárulás
Közoktatási alaphozzájárulások
   - óvodai nevelés 8 hóra 128 819 333 128 819 333 71 720 800 55,68
   - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 109 072 000 109 072 000 60 726 375 55,68
   - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra 134 690 667 134 690 667 74 989 694 55,68
   - óvodai nevelés 1. nevelési évben  4 hóra 12 835 000 12 835 000 7 145 950 55,68
   - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 61 200 000 61 200 000 34 073 402 55,68
   - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 9 945 000 9 945 000 5 536 928 55,68
   - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 23 715 000 23 715 000 13 203 443 55,68
   - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 15 130 000 15 130 000 8 423 702 55,68
   - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 13 345 000 13 345 000 7 429 895 55,68
   - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 14 195 000 14 195 000 7 903 136 55,68
   - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 39 950 000 39 950 000 22 242 360 55,68
Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások
   - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 8 hóra 23 520 000 23 520 000 13 094 876 55,68
   - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 3 900 000 3 900 000 2 171 344 55,68
   - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 4 hóra 8 400 000 8 400 000 4 676 742 55,68
   - alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 2 100 000 2 100 000 1 169 185 55,68
   - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 59 360 000 59 360 000 33 048 973 55,68
   - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 2 150 000 2 150 000 1 197 023 55,68
   - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 31 482 000 31 482 000 17 527 759 55,68
   - sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1 075 000 1 075 000 598 512 55,68
   - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 618 667 618 667 344 446 55,68
   - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 928 000 928 000 516 669 55,68
   - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 3 619 200 3 619 200 2 015 007 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 3 619 200 3 619 200 2 015 007 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra 6 403 200 6 403 200 3 565 013 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra 7 795 200 7 795 200 4 340 016 55,68
   - sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 160 000 160 000 89 081 55,68

Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi normatív állami hozzájárulásainak alakulása

Megnevezés Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
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Eredeti MódosítottMegnevezés Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
   - sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 240 000 240 000 133 621 55,68
   - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 1 152 000 1 152 000 641 382 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 2 048 000 2 048 000 1 140 234 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra 1 792 000 1 792 000 997 705 55,68
   - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra 1 728 000 1 728 000 962 073 55,68
   - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 20 148 000 20 148 000 11 217 499 55,68
   - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 3 563 467 3 563 467 1 983 978 55,68
   - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 1 620 733 1 620 733 902 351 55,68
   - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 341 667 341 667 190 225 55,68
   - nemzeti,etnikai nevelés óvodában
   - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában
   - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra  1 050 000 1 050 000 584 593 55,68
   - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra  510 000 510 000 283 945 55,68
   - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 345 920 1 345 920 749 348 55,68
   - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 90 000 90 000 50 108 55,68
   - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 430 000 430 000 239 405 55,68
   - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 740 000 740 000 411 999 55,68
   - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 450 000 450 000 250 540 55,68
   - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra 480 000 480 000 267 242 55,68
   - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra 930 000 930 000 517 782 55,68
   - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 225 000 225 000 125 270 55,68
   - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra 225 000 225 000 125 270 55,68
   - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra 495 000 495 000 275 594 55,68
Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg.
   - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra
     = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 7 370 000 7 370 000 4 103 284 55,68
     = 50 % 3 és többgyerm.családban élõ gyerm. 18 865 000 18 865 000 10 503 182 55,68
     = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 13 970 000 13 970 000 7 777 867 55,68
     = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 11 825 000 11 825 000 6 583 627 55,68
     = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 15 345 000 15 345 000 8 543 405 55,68
   - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781 000 1 781 000 991 581 55,68
   - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra
     = tartósan beteg tanulók 620 000 620 000 345 188 55,68
     = sajátos nevelési igényû tanulók 100 000 100 000 55 675 55,68
     = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 5 360 000 5 360 000 2 984 206 55,68
     = 3 v. többgyermekes családban élõ tanulók 3 050 000 3 050 000 1 698 103 55,68
Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: ########## ########## 771 479 443 55,68
Normatív kötött támogatások
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 2 480 400 2 480 400 1 411 349 56,90
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 1 220 700 1 220 700 694 579 56,90
Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10 880 000 10 880 000 6 190 727 56,90
Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5 440 000 5 440 000 3 095 363 56,90
Közoktatási kötött támogatások összesen 20 021 100 20 021 100 11 392 018 56,90
Közfoglalkoztatás támogatása 11 713 172 11 713 172 7 877 300 67,25
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 780 200 780 200 390 396 50,04
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 47 483 620 67 531 257 142,22
Egyes szociális feladatok kiegészítõ támogatása össz.: 12 493 372 59 976 992 75 798 953 126,38
Tûzoltóság támogatása
Készenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) 231 290 148 231 290 148 129 522 483 56,00

Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 6 174 553 6 174 553 3 457 750 56,00
Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 4 907 970 4 907 970 2 748 463 56,00
Egyedi tûzoltó járm.és különl.szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) 2 000 000 2 000 000 1 120 000 56,00
Tûzoltóság támogatása összesen: 244 372 671 244 372 671 136 848 696 56,00
Normatív kötött támogatások összesen: 276 887 143 324 370 763 224 039 667 69,07
Mindösszesen: ########## ########## 995 519 110 58,22
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1/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

I. Mûködési bevételek
Intézményi mûködési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 8 400 8 400 4 937 58,77
Egyéb saját bevétel 671 119 676 524 358 001 52,92
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 234 207 237 238 100 398 42,32
Hozam- és kamatbevételek 2 300 2 300 1 427 62,04
Intézményi mûködési bevételek összesen 916 026 924 462 464 763 50,27
Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adók
Építményadó 70 000 70 000 34 889 49,84
Magánszemélyek kommunális adója 500 0,00
Idegenforgalmi 2 300 2 300 741 32,22
Iparûzési adó 807 000 807 000 324 377 40,20

Helyi adók összesen 879 300 879 800 360 007 40,92
Pótlékok, bírságok

- helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 10 500 3 300 31,43
- környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 1 400 1 400 6 0,43
- egyéb bírság 800 800 1 840 230,00
- talajterhelési díj 600 600 1 753 292,17

Pótlékok, bírságok összesen 13 300 13 300 6 899 51,87
Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 362 219 362 122 842 56,00
Jövedelemkülönbség mérséklése 357 710 357 710 201 214 56,25
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 685 924 685 924 431 239 62,87
Gépjármûadó 177 000 177 000 100 966 57,04
Luxusadó
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 110 110 102 92,73

Átengedett központi adók összesen 1 440 106 1 440 106 856 363 59,47
Egyéb sajátos bevételek

Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 26 000 17 477 67,22
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 65 000 65 000 33 541 51,60

Egyéb sajátos bevételek összesen 91 000 91 000 51 018 56,06
Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 423 706 2 424 206 1 274 287 52,57
I. Mûködési bevételek összesen 3 339 732 3 348 668 1 739 050 51,93
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások
Lakosságszámhoz kötött 13 972 13 972 7 824 56,00
Feladatmutatóhoz kötött 938 713 938 713 521 364 55,54

Normatív hozzájárulások összesen 952 685 952 685 529 188 55,55
Központosított elõirányzatok 4 009 9 957 248,37
Központosított elõirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 280 1 280 640 50,00

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi mûködési célú bevételeinek alakulása

Megnevezés Teljesítés
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Megnevezés Teljesítés

Normatív kötött felhasználású támogatások
Közoktatási feladatokhoz 20 021 20 021 11 212 56,00
Szociális feladatokhoz 3 929 51 412 23 881 46,45
Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 23 950 71 433 35 093 49,13
II. Támogatások összesen 977 915 1 029 407 574 878 55,85
III. Felhalmozási és tõke bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 0 0 0
IV. Támogatásértékû bevételek
Támogatásértékû mûködési bevételek 363 272 374 519 64 201 17,14
- ebbõl  OEP-tõl átvett 85 550 85 550 36 876 43,10
             Kistérségi Társulástól átvett 264 968 264 968 0,00
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 3 932 3 932 100,00
Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
IV. Támogatásérétkû bevételek összesen 363 272 378 451 68 133 18,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 3 900 8 671 14 758 170,20
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 175
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 900 8 671 14 933 172,22
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 800 800 474 59,25
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 721 -56 714 -79 862 140,82
Költségvetési bevételek összesen: 4 709 340 4 709 283 2 317 606 49,21
VIII. Hitelek  (mûködési célú hitelfelvétel) 294 286 487 351 0,00
Bevételek mindösszesen 5 003 626 5 196 634 2 317 606 44,60
kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós tételek 1 215 249
Összesen 5 003 626 5 196 634 3 532 855 67,98
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1/c.sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosított

I. Mûködési bevételek
Intézményi mûködési bevételek

Kamat bevétel 3 804
ÁFA bevételek, visszatérülések

- üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 40 474 40 474 11 767 29,07
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584 15 584 2 307 14,80
- egyéb bevételek ÁFÁ-ja 294
Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázás) 263
Szolgáltatások bevétele (ajánlati tervdokumentáció ) 1 470
Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívás) 27 139

Intézményi mûködési bevételek összesen 56 058 56 058 47 044 83,92
Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója 18 000 17 500 11 824 67,57

Helyi adókhoz kapcsolódó bírság
Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság

Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen 18 000 17 500 11 824 67,57
I. Mûködési bevételek összesen 74 058 73 558 58 868 80,03
II. Támogatások
Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás
volt Megyeház rekonstrukciója 268
 Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 434 000 434 000 177 902 40,99

Céltámogatás
Somogyi Béla u. és környéke 51 996 51 996 3 459 6,65
Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 98 250 98 250 13 099 13,33

Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI)
járda felújítások (2005. évben elkezdett) 5 584 5 584 0,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció 3 241 3 241 3 241 100,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 289 2 289 2 289 100,00
Nagy Ferenc utca felújítása 4 384 4 384 4 336 98,91
Jövendõ u. játszótér felújítása 3 714 3 714 3 714 100,00
Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 10 698 10 698 0,00
Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 1 300 1 300 1 300 100,00

Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE)
Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 701 701 701 100,00
Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása 3 475 3 475 3 475 100,00
Intézmény felújítás (2005. évi ütem) 2 415 2 415 2 415 100,00

Központosított elõirányzatok
Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 2 838 3 154 111,13
EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása  59 745
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.

Petõfi Sándor utca 4 741
Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940
Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 2 456
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198
Ifjúsági sétány 3 064
Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 124
Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 6 053
Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 969
Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604
Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) 10 840
Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155
Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050

II. Támogatások összesen 622 047 624 885 335 292 53,66
III. Felhalmozási és tõke bevételek

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
- épületek, építmények értékesítése

Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi fejlesztési célú bevételeinek alakulása

Megnevezés Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
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Eredeti Módosított
Megnevezés Teljesítés

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek
Lakás értékesítés 80 80 10 12,50
Telek értékesítés 77 923 77 923 10 840 13,91
Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 50 000 0,00

Pénzügyi befektetések bevételei
Osztalék, hozam bevétel 1 157 1 157 1 125 97,23

Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek
- Szentesvíz Kft bérleti díja 101 185 101 185 58 784 58,10

III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 230 345 230 345 70 759 30,72
IV. Támogatásértékû bevételek
Támogatásértékû felhalmozási bevételek

Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idõsek Otthona  (áthúzódó) 131 284 131 284 0,00
Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) 58 950 58 950 0,00
Területi kiegyenlítõ támogatás (áthúzódó)

Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 579 579 0,00
Egyéb támogatások

KÖVICE erdõtelepítés 2 186 2 186 0,00
AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója 24 806 23 964 23 964 100,00

ROP támogatás
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 88 968 88 968 0,00
Városközpont rekonstrukciójához támogatás 93 141 93 141 0,00

BM támogatás
Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 42 930 42 930 0,00
Városközpont rehabilitációjához 59 745 59 745 0,00
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 8 147 8 147 0,00
Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 40 000 40 000 0,00
Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 11 000 11 000 0,00

Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) 5 133 5 133 0,00
Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás 3 940 3 940 0,00

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések
Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással)

50 m-es medence rekonstrukció 10 200 10 200 0,00
33 m-es medence rekonstrukció 4 250 4 250 0,00
Pusztai László sporttelep fejlesztése 11 050 11 050 0,00
Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 12 750 12 750 0,00
Vecseri foki parkoló 8 500 8 500 0,00
Vecseri foki út 12 750 12 750 0,00
Kemping területén út-parkoló kialakítása 850 850 0,00
Termálkút fúrása 12 750 12 750 0,00
Liget torna és futóösvényv kialakítása 5 950 5 950 0,00
Kurcapart - Liget gyalogösvény 14 000 14 000 0,00

Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással)
Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 4 500 4 500 0,00
Buszvárók kialakítása 4 500 4 500 0,00
Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 15 300 15 300 0,00
Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 45 000 45 000 0,00
Nagyhegy széli út felújítása 9 000 9 000 0,00

Humáninfrastruktúra  fejlesztése (90 %-os támogatással)
Általános iskolák (4 db) 90 000 90 000 0,00
háttérintézmény 2 db konyha felújítása 27 000 27 000 0,00
8 óvoda felújítása 27 000 27 000 0,00

Településfejlesztés (70 %-os támogatással)
Kossuth utca felújítása 38 500 38 500 0,00
Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása 17 500 17 500 0,00
Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 7 000 7 000 0,00

KEOP (70 %-os támogatással)
Természetes energia 

Geotermika hulladékvíz 28 000 28 000 0,00
KÖZOP (70 %-os támogatással)

Legrand logisztika Tóth tanyai út 5 600 5 600 0,00
TIOP (90 %-os támogatással)

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés
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Eredeti Módosított
Megnevezés Teljesítés

Teljesítés 
%-aelõirányzat

SZTK felújítás II-III. ütem 36 000 36 000 0,00
Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) 405 000 405 000 0,00

Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések
Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) 81 505 81 505 0,00
Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadot pályázat) 2 240 2 240 0,00
Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló 83 333 83 333 0,00
Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló 8 333 8 333 0,00
Intézmény felújítások pályázati forrásból

Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése 1 750 1 750 0,00
DARFT támogatások

Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 10 418 10 418 10 228 98,18
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.

Petõfi Sándor utca 4 741 4 741 0,00
Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 6 940 0,00
Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 2 456 2 456 0,00
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 9 198 0,00
Ifjúsági sétány 3 064 3 064 0,00
Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 145 5 124 0,00
Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 6 053 6 053 0,00
Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 970 970 0,00
Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 604 0,00
Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) 11 241 10 840 0,00
Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155 3 155 0,00
Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 3 050 0,00

Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel 
(Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron),
Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-
Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., 
Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák
Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 3 154 316 0,00
Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 26 496 26 496 20 637 77,89
Strand 25 m medence felújítása II. 7 350 7 350 7 364 100,19
Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása 1 400 1 400 1 400 100,00
Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) 25 800 25 800 16 893 65,48
Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 23 800 23 800 12 600 52,94

INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás
Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 19 000 19 000 0,00

Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) 4 000 4 000 0,00
Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz 2 750 2 750 0,00

IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 883 705 1 879 603 93 086 4,95
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

lakosságtól
- Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 214 066 214 066 38 803 18,13
- közmûfejlesztési hozzájárulás 2 000 2 000 0,00

non-profit szevezettõl
- Somogyi B. u. és környéke 36 348 36 348 19 891 54,72
- Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 52 400 52 400 4 323 8,25

ROP támogatás
Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 88 968
Városközpont rekonstrukciójához támogatás 67 545

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 304 814 304 814 219 530 72,02
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Lakástámogatási hiteltörlesztés 7 283 7 283 3 922 53,85
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 7 283 7 283 3 922 53,85
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Pénzmaradvány

Jóváhagyott pénzmaradvány 23 466 23 466 100,00
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 23 466 23 466 100,00
Költségvetési bevételek összesen 3 122 252 3 143 954 804 923 25,60
VIII. Hitelek

MFB hitel (Erste Bankon keresztül)

102 000 102 000 0,00
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- Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 19 767 19 767 0,00
- Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 248 233 248 233 0,00
Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására 225 180 225 180 20 595 9,15
Hitel felvétel 500 427 481 593 0,00

VIII. Hitelek összesen 993 607 974 773 20 595 2,11
Bevételek összesen 4 115 859 4 118 727 825 518 20,04
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Gondozási Központ
- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 35 280 35 280 17 470 49,52
- ÁFA bevételek 5 763 5 763 2 630 45,64
- ÁFA visszatérülések 349 511 146,42
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 201 3 217 1600,50
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 1 932 1 932 100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 500 -886 0,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 107 092 107 092 51 931 48,49
- önkormányzati támogatás kötött 282 282 282 100,00

Gondozási Központ összesen 148 917 150 013 77 973 51,98
Terney B. Középiskolai Kollégium

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 15 873 16 179 9 469 58,53
- ÁFA bevételek 3 167 3 228 1 882 58,30
- ÁFA visszatérülések 871 871 100,00
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 330 330 100,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 60 60 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 106 592 107 790 52 344 48,56
- önkormányzati támogatás kötött 129 129 66 51,16

Terney B. Kollégium összesen 125 761 128 587 65 022 50,57
Városi Intézmények Gazdasági Irodája

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0
- egyéb saját bevételek 35 206 35 206 27 340 77,66
- ÁFA bevételek 4 781 4 781 2 211 46,25
- ÁFA visszatérülések 1 570 1 570 1 563 99,55
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 4 266 13 785 323,14
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 64 800 64 800 33 278 51,35
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 882 5 854 12 437 212,45
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 175 175 100,00
- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 2 000 2 000 100,00

Intézmény

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I. félévi bevételeinek alakulása 
kiemelt elõirányzatonként és intézményenként

Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
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- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
- hozam- és kamat 0 0 94
- elõzõ évi pénzmaradvány 6 000 47 578 47 578 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0
- önkormányzati támogatás általános 1 571 205 1 573 432 807 751 51,34
- önkormányzati támogatás kötött 20 353 20 353 20 353 100,00

Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 704 797 1 760 015 968 565 55,03
- Felsõpárti Óvodai Munk.Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 30 30 15 50,00
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 351
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 2
- elõzõ évi pénzmaradvány 129 129 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 102 675 102 705 54 376 52,94
- önkormányzati támogatás kötött 234 234 234 100,00

Felsõpárti Munk. K. összesen 102 939 103 098 55 107 53,45
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 20 20 80 400,00
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 150 1 123 748,67
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 2
- elõzõ évi pénzmaradvány 487 487 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 138 732 138 762 77 963 56,18
- önkormányzati támogatás kötött 351 351 351 100,00

Kossuth U. Munk. K. összesen 139 103 139 770 80 006 57,24
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 20 20 96 480,00
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 36 136 377,78
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 203 203 100,00
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- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 5
- elõzõ évi pénzmaradvány 1 405 1 405 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 114 244 114 244 60 336 52,81
- önkormányzati támogatás kötött 257 257 257 100,00

Apponyi T. Munk. K. összesen 114 521 116 165 62 438 53,75
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 46 46 65 141,30
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 828 828 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 89 155 89 234 47 002 52,67
- önkormányzati támogatás kötött 199 199 199 100,00

Köztársaság U. Munk. K. összesen 89 400 90 307 48 094 53,26
- Deák F. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 444 444 533 120,05
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 560 1 176 210,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 463 708 152,92
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 30
- elõzõ évi pénzmaradvány 6 736 6 736 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 207 227 207 227 102 705 49,56
- önkormányzati támogatás kötött 550 550 550 100,00

Deák F. Ált. Isk. összesen 208 221 215 980 112 438 52,06
- Klauzál G. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 600 600 1 350 225,00
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 200 875 437,50
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- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 549 7 235 1317,85
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 29
- elõzõ évi pénzmaradvány 7 387 7 387 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 165 406 165 406 69 802 42,20
- önkormányzati támogatás kötött 433 433 433 100,00

Klauzál G. Ált. Isk. összesen 166 439 174 575 87 111 49,90
- Petõfi S. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 238 238 275 115,55
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 100
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 882 882 481 54,54
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 976 976 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 128 184 128 219 63 756 49,72
- önkormányzati támogatás kötött 304 304 304 100,00

Petõfi S. Ált. Isk. összesen 129 608 130 619 65 892 50,45
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 40 40 111 277,50
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 124 124 100,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 1
- elõzõ évi pénzmaradvány 1 268 1 268 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 34 252 34 252 25 790 75,29
- önkormányzati támogatás kötött 140 140 140 100,00

 Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 34 432 35 824 27 434 76,58
- Koszta J. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 450 450 721 160,22
- ÁFA bevételek



68 Eredeti Módosított
Intézmény Teljesítés

Teljesítés 
%-aelõirányzat

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 150 3 399 2266,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 376 171 45,48
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 9
- elõzõ évi pénzmaradvány 685 685 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 218 618 219 605 127 154 57,90
- önkormányzati támogatás kötött 562 562 562 100,00

Koszta J. Ált. Isk. összesen 219 630 221 828 132 701 59,82
- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 3 800 3 800 2 529 66,55
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 330 330 100,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 2 777 2 777 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 87 777 87 777 44 231 50,39
- önkormányzati támogatás kötött 293 293 293 100,00

Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 91 870 94 977 50 160 52,81
- Általános Iskolai Kollégium

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 1 059 1 059 1 082 102,17
- ÁFA bevételek 212 212 1 0,47
- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 100 100 100,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 374 374 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 15 870 15 870 14 165 89,26
- önkormányzati támogatás kötött 35 35 35 100,00

Általános Isk. Koll. összesen 17 176 17 650 15 757 89,27
- Családsegítõ Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.
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- egyéb saját bevételek 14 487 14 487 6 467 44,64
- ÁFA bevételek 2 651 2 651 1 177 44,40
- ÁFA visszatérülések 1 563
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 2 350 5 720 243,40
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 2 870 2 872 100,07
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 2 000 2 000 100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 14
- elõzõ évi pénzmaradvány 9 041 9 041 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 102 936 102 936 37 529 36,46
- önkormányzati támogatás kötött 253 253 253 100,00

Családsegítõ Központ összesen 120 327 136 588 66 636 48,79
- Bölcsõde

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 9 592 9 592 5 124 53,42
- ÁFA bevételek 1 918 1 918 1 025 53,44
- ÁFA visszatérülések 1 570 1 570 0,00
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 187 343 183,42
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 1 580 1 580 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 47 356 47 356 21 563 45,53
- önkormányzati támogatás kötött 141 141 141 100,00

Bölcsõde összesen 60 577 62 344 29 776 47,76
- Hajléktalan Segítõ Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 1 944 1 944 1 690 86,93
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 390 445 114,10
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 2 000 4 107 4 107 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 34 047 34 202 14 383 42,05
- önkormányzati támogatás kötött 94 94 94 100,00

Hajléktalan Segítõ Központ összesen 38 085 40 737 20 719 50,86
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- Pedagógiai Szakszolgálat
- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 9
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 200 300 150,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 1 589 1 589 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 44 277 44 277 11 933 26,95
- önkormányzati támogatás kötött 16 507 16 507 16 507 100,00

Pedagógiai Szakszolgálat összesen 60 784 62 573 30 338 48,48
- Intézmény Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 2 436 2 436 7 193 295,28
- ÁFA bevételek 8
- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 30
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 64 800 64 800 33 278 51,35
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 175 175 100,00
- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat 2
- elõzõ évi pénzmaradvány 4 000 8 209 8 209 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 40 449 41 360 35 063 84,78
- önkormányzati támogatás kötött

Intézmény Kp. összesen 111 685 116 980 83 958 71,77
Mûvelõdési Központ összesen

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0
- egyéb saját bevételek 25 778 25 775 9 547 37,04
- ÁFA bevételek 3 332 3 332 1 082 32,47
- ÁFA visszatérülések 3 798 3 798 834 21,96
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0 0 0
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 3 200 3 450 2 014 58,38
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0
- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 0 0
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
- hozam- és kamat 0 0 0
- elõzõ évi pénzmaradvány 0 2 993 2 509 83,83
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0
- önkormányzati támogatás általános 50 666 53 110 33 477 63,03
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- önkormányzati támogatás kötött 0 0 0
Mûvelõdési Közp. összesen 86 774 92 458 49 463 53,50
- Mûvelõdési Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 17 900 17 900 6 684 37,34
- ÁFA bevételek 1 816 1 816 541 29,79
- ÁFA visszatérülések 2 618 2 618 603 23,03
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 250 414 165,60
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 2 217 1 690 76,23
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 44 528 46 578 26 945 57,85
- önkormányzati támogatás kötött

Mûvelõdési Közp. összesen 66 862 71 379 36 877 51,66
- Õze Lajos Filmszínház

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 7 818 7 818 2 806 35,89
- ÁFA bevételek 1 516 1 516 541 35,69
- ÁFA visszatérülések 1 180 1 180 231 19,58
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 3 200 3 200 1 600 50,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány -76 0,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános

- önkormányzati támogatás kötött

Õze Lajos Filmszínház összesen 13 714 13 638 5 178 37,97
- Városi Gyermekkönyvtár

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 60 57 57 100,00
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 852 819 96,13
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- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 6 138 6 532 6 532 100,00
- önkormányzati támogatás kötött

Városi Gyermekkönyvtár összesen 6 198 7 441 7 408 99,56
Központi Gyermekélelmezési Konyha

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 217 535 217 535 116 555 53,58
- ÁFA bevételek 43 507 43 507 22 947 52,74
- ÁFA visszatérülések 44 033 44 033 8 496 19,29
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 210 350 166,67
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 1 542 1 542 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 95 068 95 750 50 406 52,64
- önkormányzati támogatás kötött

Közp. Konyha összesen 400 143 402 577 200 296 49,75
Városellátó Intézmény

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 190 623 190 623 93 229 48,91
- ÁFA bevételek 37 734 37 734 18 025 47,77
- ÁFA visszatérülések 23 860 23 860 6 361 26,66
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 6 367 6 367 0,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 10 000 25 279 5 391 21,33
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 241 537 242 712 88 963 36,65
- önkormányzati támogatás kötött

Városellátó Intézmény 510 121 526 575 211 969 40,25
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 550 550 976 177,45
- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése
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- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 4 161 4 862 1 200 24,68
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 30 30 0,00
- önkormányzati támogatás kötött 244 373 248 382 136 507 54,96

Tûzoltóság összesen 249 114 253 824 138 683 54,64
Polgármesteri Hivatal összesen

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 8 400 8 400 4 937 58,77
- egyéb saját bevételek 241 274 246 376 134 433 54,56
- ÁFA bevételek 40 311 41 286 21 821 52,85
- ÁFA visszatérülések 22 351 23 126 11 164 48,27
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 900 3 900 643 16,49
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 20 750 20 750 3 598 17,34
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 2 305 7 919 9 307 117,53
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0
- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 0 0
- támogatási kölcsönök visszatérülése 800 800 474 59,25
- hozam- és kamat 2 300 2 300 1 333 57,96
- elõzõ évi pénzmaradvány 3 060 -138 142 -138 142 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0
- önkormányzati támogatás általános 1 431 268 1 665 870 556 067 33,38
- önkormányzati támogatás kötött 1 280 0 0

 Polgármesteri Hivatal összesen 1 777 999 1 882 585 605 635 32,17
Polgármesteri Hivatal 

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 8 400 8 400 4 937 58,77
- egyéb saját bevételek 95 310 95 310 57 263 60,08
- ÁFA bevételek 13 344 13 344 7 579 56,80
- ÁFA visszatérülések 40
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 643
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 20 750 20 750 3 598 17,34
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 5 134 7 428 144,68
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése 800 800 474 59,25
- hozam- és kamat 2 300 2 300 1 333 57,96
- elõzõ évi pénzmaradvány -144 120 -144 120 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 1 329 323 1 561 022 502 323 32,18
- önkormányzati támogatás kötött

Polgármesteri Hivatal összesen 1 470 227 1 562 940 441 498 28,25
Roma Kisebbségi Önkormányzat

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek

- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 117 1 117 355 31,78
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl
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- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány -58 -58 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 3 194 3 834 1 545 40,30
- önkormányzati támogatás kötött 640

Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 4 951 4 893 1 842 37,65
Görög Kisebbségi Önkormányzat

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek

- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 900 3 900 0,00
- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 160 160 160 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 700 1 340 320 23,88
- önkormányzati támogatás kötött 640

Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 5 400 5 400 480 8,89
Sportközpont

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 65 179 66 181 30 712 46,41
- ÁFA bevételek 10 810 11 010 4 999 45,40
- ÁFA visszatérülések 259 259 134 51,74
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 188 1 668 1 476 88,49
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 800 2 694 2 694 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 40 694 41 817 24 286 58,08
- önkormányzati támogatás kötött

Sportközpont összesen 118 930 123 629 64 301 52,01
Polgári védelmi feladatok 

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek

- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl
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- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 48
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány

- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 2 501 2 501 1 132 45,26
- önkormányzati támogatás kötött

Polgári védelmi feladatok összesen 2 501 2 501 1 180 47,18
Uszoda

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 55 379 55 605 37 205 66,91
- ÁFA bevételek 11 076 11 076 7 394 66,76
- ÁFA visszatérülések 16 892 16 892 9 017 53,38
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 600 971 971 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános 54 856 55 356 26 461 47,80
- önkormányzati támogatás kötött

Uszoda összesen 138 803 139 900 81 048 57,93
Üdülõházak

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev.

- egyéb saját bevételek 25 406 29 280 9 253 31,60
- ÁFA bevételek 5 081 5 856 1 849 31,57
- ÁFA visszatérülések 5 200 5 975 1 973 33,02
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl

- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl

- támogatási kölcsönök visszatérülése

- hozam- és kamat

- elõzõ évi pénzmaradvány 1 500 2 211 2 211 100,00
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek

- önkormányzati támogatás általános

- önkormányzati támogatás kötött

Üdülõházak összesen 37 187 43 322 15 286 35,28
- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 8 400 8 400 4 937 58,77
- egyéb saját bevételek 762 119 767 524 409 019 53,29
- ÁFA bevételek 138 595 139 631 70 598 50,56
- ÁFA visszatérülések 95 612 97 607 29 800 30,53
- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 900 8 496 14 758 173,71
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- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 85 550 85 550 36 876 43,10
- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 12 754 24 001 27 325 113,85
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 175 175 100,00
- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 3 932 3 932 100,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése 800 800 474 59,25
- hozam- és kamat 2 300 2 300 1 427 62,04
- elõzõ évi pénzmaradvány 23 721 -56 714 -79 862 140,82
- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0
- önkormányzati támogatás általános 3 603 458 3 845 786 1 640 939 42,67
- önkormányzati támogatás kötött 266 417 269 146 157 208 58,41

Mindösszesen 5 003 626 5 196 634 2 317 606 44,60
kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós tételek 1 215 249
Összesen 5 003 626 5 196 634 3 532 855 67,98
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2 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

Gondozási Központ
ww személyi juttatások 67 409 67 562 34 363 50,86
ww munkaadókat terhelõ járulékok 21 149 21 197 10 736 50,65
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 1 798 1 798 964 53,62
            w fûtés 2 838 2 838 1 403 49,44
            w villamos energia 1 162 1 162 710 61,10
            w víz- és csatornadíj 485 485 284 58,56
            w szemétszállítás 140 140 70 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 284 1 284 683 53,19

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 36 245 36 245 17 697 48,83
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 7 249 7 249 3 537 48,79
5. rendezvények 80 80 0,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 51 281 51 281 25 348 49,43
    w egyéb dologi kiadások 7 444 8 646 4 835 55,92
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 550 550 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 134 1 327 694 52,30
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 59 859 61 254 30 877 50,41
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 500
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 748
Gondozási Központ összesen 148 917 150 013 76 724 51,14
Terney B. Középiskolai Kollégium
ww személyi juttatások 62 095 62 672 31 353 50,03
ww munkaadókat terhelõ járulékok 19 759 19 943 9 907 49,68
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 8 8 1 12,50
            w fûtés 9 572 9 572 4 878 50,96
            w villamos energia 1 367 1 367 596 43,60
            w víz- és csatornadíj 1 508 1 508 855 56,70
            w szemétszállítás 440 461 181 39,26

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I. félévi kiadásainak 
alakulása kiemelt elõirányzatonként és intézményenként

Intézmény Teljesítés
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 2 579 2 583 1 302 50,41
2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 20 730 21 158 11 010 52,04
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 4 146 4 232 2 202 52,03
5. rendezvények 250 250 250 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 40 600 41 139 21 275 51,71
    w egyéb dologi kiadások 2 556 3 764 1 577 41,90
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 500 500 245 49,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 551 738 198 26,83
    w fizetendõ ÁFA 200 200 0,00

dologi kiadások összesen: 43 907 45 841 23 050 50,28
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 131 169 129,01
Terney B. Kollégium összesen 125 761 128 587 64 479 50,14
Városi Intézmények Gazdasági Irodája
ww személyi juttatások 1 110 808 1 120 572 596 918 53,27
ww munkaadókat terhelõ járulékok 353 413 355 915 189 356 53,20
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 2 994 2 994 1 541 51,47
            w fûtés 49 045 49 045 27 466 56,00
            w villamos energia 16 037 16 037 8 881 55,38
            w víz- és csatornadíj 6 882 6 882 3 783 54,97
            w szemétszállítás 2 059 2 059 1 107 53,76
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 15 403 15 403 8 553 55,53

2. élelmezés 10 083 10 083 4 612 45,74
3. vásárolt élelmezés 45 739 45 739 26 974 58,97
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 11 061 11 061 6 166 55,75
5. rendezvények 2 005 2 005 2 005 100,00
6. egyéb céljellegû 4 264 4 264 2 289 53,68

    w céljellegû dologi kiadások összesen 165 572 165 572 93 377 56,40
    w egyéb dologi kiadások 53 703 82 134 52 019 63,33
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 6 770 6 770 1 463 21,61
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 732 14 897 5 865 39,37
    w fizetendõ ÁFA 4 569 4 569 0 0,00

dologi kiadások összesen: 234 576 267 172 151 261 56,62
ww egyéb támogatások 0 0 0
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0
ww adott kölcsönök 0 0 0
ww tartalék (pénzmaradványból) 6 000 0 0
ww kötelezõ tartalék 0 0 0
ww felújítás 0 3 666 3 262 88,98
ww felhalmozás 0 12 690 8 256 65,06
VIGI összesen 1 704 797 1 760 015 949 053 53,92
- Felsõpárti Óvodai Munk.Körz.
ww személyi juttatások 69 899 69 997 37 116 53,03
ww munkaadókat terhelõ járulékok 22 357 22 388 11 859 52,97
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 1 623 1 623 771 47,50
            w villamos energia 930 930 447 48,06
            w víz- és csatornadíj 544 544 309 56,80
            w szemétszállítás 88 88 52 59,09
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 637 637 316 49,61

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 3 922 3 922 2 004 51,10
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 784 784 401 51,15
5. rendezvények 30 30 30 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 8 558 8 558 4 330 50,60
    w egyéb dologi kiadások 1 771 1 669 1 443 86,46
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 300 300 30 10,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 354 327 200 61,16
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 10 683 10 554 5 973 56,59
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 159 159 100,00
Felsõpárti Munk. K. összesen 102 939 103 098 55 107 53,45
- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.
ww személyi juttatások 95 184 95 553 54 052 56,57
ww munkaadókat terhelõ járulékok 30 228 30 346 16 980 55,95
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

            w üzemanyag

            w fûtés 2 494 2 494 1 672 67,04
            w villamos energia 1 452 1 452 754 51,93
            w víz- és csatornadíj 744 744 329 44,22
            w szemétszállítás 137 137 65 47,45
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 965 965 564 58,45

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 4 350 4 350 2 148 49,38
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 870 870 430 49,43
5. rendezvények 50 50 50 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 11 062 11 062 6 012 54,35
    w egyéb dologi kiadások 2 191 2 208 2 468 111,78
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 438 435 328 75,40
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 13 691 13 705 8 808 64,27
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 166 166 100,00
Kossuth U. Munk. K. összesen 139 103 139 770 80 006 57,24
- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.
ww személyi juttatások 77 077 77 475 40 682 52,51
ww munkaadókat terhelõ járulékok 24 516 24 643 13 026 52,86
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 3 104 3 104 1 880 60,57
            w villamos energia 683 683 394 57,69
            w víz- és csatornadíj 417 417 276 66,19
            w szemétszállítás 100 100 50 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 861 861 520 60,39

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 4 636 4 636 2 468 53,24
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 927 927 494 53,29
5. rendezvények 30 30 30 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 10 758 10 758 6 112 56,81
    w egyéb dologi kiadások 1 808 2 791 2 283 81,80
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 200 200 0,00
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 362 491 328 66,80
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 12 928 14 040 8 723 62,13
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 7 7 100,00
Apponyi T. Munk. K. összesen 114 521 116 165 62 438 53,75
- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.
ww személyi juttatások 60 911 60 911 32 604 53,53
ww munkaadókat terhelõ járulékok 19 333 19 333 10 487 54,24
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 2 576 2 576 1 361 52,83
            w villamos energia 782 782 383 48,98
            w víz- és csatornadíj 362 362 240 66,30
            w szemétszállítás 67 67 32 47,76
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 757 757 403 53,24

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 2 612 2 612 1 230 47,09
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 420 420 246 58,57
5. rendezvények 50 50 50 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 7 626 7 626 3 945 51,73
    w egyéb dologi kiadások 1 275 1 934 811 41,93
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 300 300 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 255 355 99 27,89
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 9 156 9 915 4 855 48,97
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 148 148 100,00
Köztársaság U. Munk. K. összesen 89 400 90 307 48 094 53,26
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

- Deák F. Általános Iskola
ww személyi juttatások 138 219 139 878 72 285 51,68
ww munkaadókat terhelõ járulékok 44 051 44 584 22 759 51,05
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 5 665 5 665 3 588 63,34
            w villamos energia 2 414 2 414 1 391 57,62
            w víz- és csatornadíj 635 635 397 62,52
            w szemétszállítás 313 313 207 66,13
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 805 1 805 1 117 61,88

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 8 403 8 403 4 868 57,93
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 1 681 1 681 974 57,94
5. rendezvények 320 320 320 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 21 236 21 236 12 862 60,57
    w egyéb dologi kiadások 3 929 8 856 3 869 43,69
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 1 300 1 300 204 15,69
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 786 1 426 543 38,08
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 25 951 31 518 17 274 54,81
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 120
Deák F. Ált. Isk. összesen 208 221 215 980 112 438 52,06
- Klauzál G. Általános Iskola
ww személyi juttatások 107 899 109 418 53 316 48,73
ww munkaadókat terhelõ járulékok 34 377 34 858 16 880 48,43
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 8 793 8 793 3 735 42,48
            w villamos energia 1 302 1 302 655 50,31
            w víz- és csatornadíj 142 142 85 59,86
            w szemétszállítás 251 251 120 47,81
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 2 098 2 098 919 43,80

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 6 027 6 027 3 361 55,77
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 1 205 1 205 672 55,77
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

5. rendezvények 95 95 95 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 19 913 19 913 9 642 48,42
    w egyéb dologi kiadások 3 542 6 432 3 991 62,05
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 500 500 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 708 951 381 40,06
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 24 163 27 296 14 014 51,34
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 3 003 2 901 96,60
Klauzál G. Ált. Isk. összesen 166 439 174 575 87 111 49,90
- Petõfi S. Általános Iskola
ww személyi juttatások 86 412 86 412 42 791 49,52
ww munkaadókat terhelõ járulékok 27 632 27 632 13 841 50,09
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 3 530 3 530 2 202 62,38
            w villamos energia 1 288 1 288 754 58,54
            w víz- és csatornadíj 353 353 172 48,73
            w szemétszállítás 178 178 91 51,12
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 070 1 070 643 60,09

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 4 546 4 546 2 441 53,70
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 909 909 488 53,69
5. rendezvények 600 600 600 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 12 474 12 474 7 391 59,25
    w egyéb dologi kiadások 2 575 3 423 1 528 44,64
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 200 200 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 515 678 341 50,29
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 15 564 16 575 9 260 55,87
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Petõfi S. Ált. Isk. összesen 129 608 130 619 65 892 50,45
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola
ww személyi juttatások 22 714 23 054 18 002 78,09
ww munkaadókat terhelõ járulékok 7 201 7 310 5 684 77,76
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 1 589 1 589 1 111 69,92
            w villamos energia 341 341 264 77,42
            w víz- és csatornadíj 123 123 57 46,34
            w szemétszállítás 40 40 20 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 419 419 290 69,21

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 1 249 1 249 1 184 94,80
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 250 250 237 94,80
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 4 011 4 011 3 163 78,86
    w egyéb dologi kiadások 422 1 208 541 44,78
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 84 241 44 18,26
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 4 517 5 460 3 748 68,64
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 34 432 35 824 27 434 76,58
- Koszta J. Általános Iskola
ww személyi juttatások 145 666 146 327 86 675 59,23
ww munkaadókat terhelõ járulékok 46 336 46 531 27 219 58,50
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 10 573 10 573 5 491 51,93
            w villamos energia 1 773 1 773 1 071 60,41
            w víz- és csatornadíj 373 373 289 77,48
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            w szemétszállítás 342 342 170 49,71
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 2 612 2 612 1 404 53,75

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 5 562 5 562 3 307 59,46
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 1 112 1 112 661 59,44
5. rendezvények 240 240 240 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 22 587 22 587 12 633 55,93
    w egyéb dologi kiadások 4 201 5 300 4 948 93,36
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 400 400 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 840 857 711 82,96
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 27 628 28 744 18 292 63,64
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 226 515 227,88
Koszta J. Ált. Isk. összesen 219 630 221 828 132 701 59,82
- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola
ww személyi juttatások 65 060 65 060 33 757 51,89
ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 612 20 612 10 810 52,45
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 1 009 1 009 630 62,44
            w villamos energia 252 252 192 76,19
            w víz- és csatornadíj 96 96 123 128,13
            w szemétszállítás 31 31 14 45,16
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 278 278 192 69,06

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 114
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 23
5. rendezvények 380 380 380 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 2 046 2 046 1 668 81,52
    w egyéb dologi kiadások 3 460 4 690 3 201 68,25
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 2 300 2 300 1 195 51,96
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 692 939 333 35,46
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 6 198 7 675 5 202 67,78
ww egyéb támogatások
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ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 1 630 391 23,99
Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 91 870 94 977 50 160 52,81
- Általános Iskolai Kollégium
ww személyi juttatások 10 255 10 255 8 987 87,64
ww munkaadókat terhelõ járulékok 3 288 3 288 2 873 87,38
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 810 810 1 070 132,10
            w villamos energia 286 286 263 91,96
            w víz- és csatornadíj 182 182 175 96,15
            w szemétszállítás 57 57 50 87,72
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 267 267 312 116,85

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 1 194 1 194 1 256 105,19
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 239 239 251 105,02
5. rendezvények 70 70 70 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 3 105 3 105 3 447 111,01
    w egyéb dologi kiadások 440 832 376 45,19
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 88 170 74 43,53
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 3 633 4 107 3 897 94,89
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Általános Isk. Koll. összesen 17 176 17 650 15 757 89,27
- Családsegítõ Központ
ww személyi juttatások 66 229 68 719 32 541 47,35
ww munkaadókat terhelõ járulékok 21 043 21 584 10 238 47,43
ww dologi kiadások
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1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 2 061 2 061 1 035 50,22
            w fûtés 1 772 1 772 781 44,07
            w villamos energia 2 164 2 164 1 217 56,24
            w víz- és csatornadíj 1 296 1 296 489 37,73
            w szemétszállítás 248 248 124 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 508 1 508 729 48,34

2. élelmezés 2 235 2 235 757 33,87
3. vásárolt élelmezés 1 657 1 657 1 304 78,70
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 778 778 261 33,55
5. rendezvények 100 100 100 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 13 819 13 819 6 797 49,19
    w egyéb dologi kiadások 13 821 21 806 12 205 55,97
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 670 670 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 764 3 997 1 260 31,52
    w fizetendõ ÁFA 2 651 2 651 0,00

dologi kiadások összesen: 33 055 42 273 20 262 47,93
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás 3 666 3 262 88,98
ww felhalmozás 346 333 96,24
Családsegítõ Központ összesen 120 327 136 588 66 636 48,79
- Bölcsõde
ww személyi juttatások 34 672 34 814 17 193 49,39
ww munkaadókat terhelõ járulékok 10 741 10 786 5 395 50,02
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 1 478 1 478 811 54,87
            w villamos energia 561 561 355 63,28
            w víz- és csatornadíj 357 357 198 55,46
            w szemétszállítás 26 26 21 80,77
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 484 484 277 57,23

2. élelmezés 7 848 7 848 3 855 49,12
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 1 570 1 570 771 49,11
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 12 324 12 324 6 288 51,02
    w egyéb dologi kiadások 768 2 128 837 39,33
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         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 100 100 34 34,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 154 374 63 16,84
    w fizetendõ ÁFA 1 918 1 918 0,00

dologi kiadások összesen: 15 164 16 744 7 188 42,93
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Bölcsõde összesen 60 577 62 344 29 776 47,76
- Hajléktalan Segítõ Központ
ww személyi juttatások 21 168 22 427 11 351 50,61
ww munkaadókat terhelõ járulékok 6 764 6 804 3 284 48,27
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 202 202 220 108,91
            w fûtés 2 056 2 056 1 086 52,82
            w villamos energia 725 725 293 40,41
            w víz- és csatornadíj 997 997 544 54,56
            w szemétszállítás 120 120 58 48,33
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 820 820 440 53,66

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 1 581 1 581 1 171 74,07
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 316 316 234 74,05
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 6 817 6 817 4 046 59,35
    w egyéb dologi kiadások 1 113 2 356 1 824 77,42
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 300 300 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 223 353 214 60,62
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 8 153 9 526 6 084 63,87
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök



89

Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww tartalék (pénzmaradványból) 2 000
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 1 980 0,00
Hajléktalan Segítõ Kp. összesen 38 085 40 737 20 719 50,86
- Pedagógiai Szakszolgálat
ww személyi juttatások 42 893 43 045 22 061 51,25
ww munkaadókat terhelõ járulékok 13 580 13 628 7 002 51,38
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 300 300 132 44,00
            w fûtés 623 623 243 39,00
            w villamos energia 125 125 48 38,40
            w víz- és csatornadíj 43 43 0,00
            w szemétszállítás 14 14 7 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 221 221 86 38,91

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 2
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények 40 40 40 100,00
6. egyéb céljellegû 120 120 120 100,00

    w céljellegû dologi kiadások összesen 1 486 1 486 678 45,63
    w egyéb dologi kiadások 2 354 3 678 501 13,62
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 200 200 0,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 471 736 96 13,04
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 4 311 5 900 1 275 21,61
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Pedagógiai Szakszolgálat összesen 60 784 62 573 30 338 48,48
- Intézmény Központ
ww személyi juttatások 66 550 67 227 33 505 49,84
ww munkaadókat terhelõ járulékok 21 354 21 588 11 019 51,04
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 431 431 154 35,73
            w fûtés 1 350 1 350 1 034 76,59
            w villamos energia 959 959 400 41,71
            w víz- és csatornadíj 218 218 100 45,87
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            w szemétszállítás 47 47 26 55,32
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 601 601 341 56,74

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 116
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 23
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 4 144 4 144 2 169 52,34

    w céljellegû dologi kiadások összesen 7 750 7 750 4 363 56,30
    w egyéb dologi kiadások 10 033 12 823 11 193 87,29
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 998 2 567 850 33,11
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 19 781 23 140 16 406 70,90
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 4 000
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 5 025 3 516 69,97
Intézmény Kp. összesen 111 685 116 980 64 446 55,09
Mûvelõdési Központ összesen
ww személyi juttatások 37 262 38 115 22 176 58,18
ww munkaadókat terhelõ járulékok 11 923 12 213 7 124 58,33
ww dologi kiadások 0 0 0

1. közüzemi díjak 0 0 0
            w üzemanyag 0 0 0
            w fûtés 9 093 9 037 4 479 49,56
            w villamos energia 3 048 3 080 1 687 54,77
            w víz- és csatornadíj 272 272 154 56,62
            w szemétszállítás 138 138 53 38,41
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 2 510 2 505 1 274 50,86

2. élelmezés 0 0 0
3. vásárolt élelmezés 0 0 0
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 0 0 0
5. rendezvények 1 300 1 105 817 73,94
6. egyéb céljellegû 2 325 3 183 976 30,66

    w céljellegû dologi kiadások összesen 18 686 19 320 9 440 48,86
    w egyéb dologi kiadások 13 017 16 698 8 861 53,07
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 0 0 0
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 554 2 780 1 628 58,56
    w fizetendõ ÁFA 3 332 3 332 510 15,31

dologi kiadások összesen: 37 589 42 130 20 439 48,51
ww egyéb támogatások 0 0 0
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ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0
ww adott kölcsönök 0 0 0
ww tartalék (pénzmaradványból) 0 0 0
ww kötelezõ tartalék 0 0 0
ww felújítás 0 0 0
ww felhalmozás 0 0 0
Mûvelõdési Közp. összesen 86 774 92 458 49 739 53,80
- Mûvelõdési Központ
ww személyi juttatások 29 649 29 649 15 538 52,41
ww munkaadókat terhelõ járulékok 9 544 9 544 4 997 52,36
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 8 089 8 089 3 653 45,16
            w villamos energia 2 479 2 479 1 329 53,61
            w víz- és csatornadíj 244 244 115 47,13
            w szemétszállítás 105 105 35 33,33
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 2 183 2 183 1 026 47,00

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények 1 100 1 100 812 73,82
6. egyéb céljellegû 2 325 3 183 976 30,66

    w céljellegû dologi kiadások összesen 16 525 17 383 7 946 45,71
    w egyéb dologi kiadások 7 773 11 218 6 221 55,46
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 555 1 769 1 187 67,10
    w fizetendõ ÁFA 1 816 1 816 299 16,46

dologi kiadások összesen: 27 669 32 186 15 653 48,63
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Mûvelõdési Közp. összesen 66 862 71 379 36 188 50,70
- Õze Lajos Filmszínház
ww személyi juttatások 3 800 3 800 1 972 51,89
ww munkaadókat terhelõ járulékok 1 159 1 159 617 53,24
ww dologi kiadások
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1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 497 497 375 75,45
            w villamos energia 489 489 246 50,31
            w víz- és csatornadíj 24 24 35 145,83
            w szemétszállítás 30 30 15 50,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 208 208 134 64,42

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 1 248 1 248 805 64,50
    w egyéb dologi kiadások 5 019 4 943 2 103 42,55
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 972 972 402 41,36
    w fizetendõ ÁFA 1 516 1 516 211 13,92

dologi kiadások összesen: 8 755 8 679 3 521 40,57
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Õze Lajos Filmszínház összesen 13 714 13 638 6 110 44,80
- Városi Gyermekkönyvtár
ww személyi juttatások 3 813 4 666 4 666 100,00
ww munkaadókat terhelõ járulékok 1 220 1 510 1 510 100,00
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 507 451 451 100,00
            w villamos energia 80 112 112 100,00
            w víz- és csatornadíj 4 4 4 100,00
            w szemétszállítás 3 3 3 100,00
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 119 114 114 100,00

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények 200 5 5 100,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 913 689 689 100,00
    w egyéb dologi kiadások 225 537 537 100,00
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         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 27 39 39 100,00
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 1 165 1 265 1 265 100,00
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Városi Gyermekkönyvtár összesen 6 198 7 441 7 441 100,00
Központi Gyermekélelmezési Konyha
ww személyi juttatások 69 172 69 837 36 791 52,68
ww munkaadókat terhelõ járulékok 21 520 21 747 11 814 54,32
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 1 216 1 244 527 42,36
            w fûtés 9 600 9 600 4 945 51,51
            w villamos energia 3 350 3 350 1 778 53,07
            w víz- és csatornadíj 2 810 2 810 1 377 49,00
            w szemétszállítás 857 904 516 57,08
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 3 567 3 582 1 832 51,14

2. élelmezés 194 480 195 442 106 216 54,35
3. vásárolt élelmezés 63
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 38 896 39 087 21 061 53,88
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 254 776 256 019 138 315 54,03
    w egyéb dologi kiadások 9 604 9 868 4 277 43,34
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 600 600 259 43,17
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 564 1 599 700 43,78
    w fizetendõ ÁFA 43 507 43 507 7 663 17,61

dologi kiadások összesen: 309 451 310 993 150 955 48,54
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
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ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Közp. Konyha összesen 400 143 402 577 199 560 49,57
Városellátó Intézmény
ww személyi juttatások 180 374 181 244 87 301 48,17
ww munkaadókat terhelõ járulékok 58 110 58 415 28 528 48,84
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 31 844 31 844 11 886 37,33
            w fûtés 3 890 3 890 2 042 52,49
            w villamos energia 7 954 7 954 4 231 53,19
            w víz- és csatornadíj 1 980 1 980 1 070 54,04
            w szemétszállítás

            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 9 129 9 129 3 846 42,13
2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 3
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 14 383 14 383 0,00

    w céljellegû dologi kiadások összesen 69 180 69 180 23 078 33,36
    w egyéb dologi kiadások 127 427 130 957 52 912 40,40
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 27 296 28 002 9 545 34,09
    w fizetendõ ÁFA 37 734 37 734 18 963 50,25

dologi kiadások összesen: 261 637 265 873 104 498 39,30
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 10 000
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 21 043 7 447 35,39
Városellátó Intézmény 510 121 526 575 227 774 43,26
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
ww személyi juttatások 174 139 177 086 94 725 53,49
ww munkaadókat terhelõ járulékok 52 119 52 986 29 766 56,18
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 3 000 3 054 1 294 42,37
            w fûtés 1 600 1 600 1 116 69,75
            w villamos energia 1 000 1 000 546 54,60
            w víz- és csatornadíj 460 460 281 61,09
            w szemétszállítás 155 155 71 45,81
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 243 1 254 669 53,35
2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés 300 300 39 13,00
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 60 60 3 5,00
5. rendezvények 30 30 0,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 7 848 7 913 4 019 50,79
    w egyéb dologi kiadások 9 612 10 736 6 778 63,13
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 235 1 441 818 56,77
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 18 695 20 090 11 615 57,81
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 4 161
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás 3 662 0,00
ww felhalmozás 168
Tûzoltóság összesen 249 114 253 824 136 274 53,69
Polgármesteri Hivatal összesen
ww személyi juttatások 417 426 420 136 199 511 47,49
ww munkaadókat terhelõ járulékok 122 771 123 430 64 911 52,59
ww dologi kiadások 0 0 0

1. közüzemi díjak 0 0 0
            w üzemanyag 4 911 4 911 2 338 47,61
            w fûtés 22 563 22 563 13 008 57,65
            w villamos energia 98 756 98 756 45 891 46,47
            w víz- és csatornadíj 9 108 9 108 4 254 46,71
            w szemétszállítás 11 930 11 930 3 520 29,51
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 29 456 29 456 13 802 46,86

2. élelmezés 0 0 0
3. vásárolt élelmezés 0 0 0
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 0 0 0
5. rendezvények 170 170 0 0,00
6. egyéb céljellegû 0 0 0

    w céljellegû dologi kiadások összesen 176 894 176 894 82 813 46,82
    w egyéb dologi kiadások 292 433 339 720 199 038 58,59
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 4 110 4 110 2 503 60,90
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 61 137 62 700 17 810 28,41
    w fizetendõ ÁFA 40 311 41 286 16 834 40,77

dologi kiadások összesen: 570 775 620 600 316 495 51,00
ww egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 398 900 417 865 128 297 30,70
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0
ww adott kölcsönök 2 000 2 000 200 10,00
ww tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) 90 709 73 508 0 0,00
ww kötelezõ tartalék 0 0 0
ww felújítás 8 000 9 858 1 624 16,47
ww felhalmozás 3 105 3 568 10 390 291,20
Polgármesteri Hivatal összesen 1 777 999 1 882 585 843 553 44,81
Polgármesteri Hivatal
ww személyi juttatások 343 798 345 008 162 405 47,07
ww munkaadókat terhelõ járulékok 98 974 99 128 52 966 53,43
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 4 250 4 250 2 086 49,08
            w fûtés 7 330 7 330 3 162 43,14
            w villamos energia 79 310 79 310 37 030 46,69
            w víz- és csatornadíj 660 660 264 40,00
            w szemétszállítás 10 483 10 483 2 923 27,88
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 20 407 20 407 9 093 44,56

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 122 440 122 440 54 558 44,56
    w egyéb dologi kiadások 205 714 244 932 158 784 64,83
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 318 45 318 10 367 22,88
    w fizetendõ ÁFA 13 344 13 344 7 711 57,79

dologi kiadások összesen: 386 816 426 034 231 420 54,32
ww egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 375 572 394 537 105 172 26,66
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök 2 000 2 000 200 10,00
ww tartalék 87 649 73 508 0,00
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás 8 000 8 000 1 624 20,30
ww felhalmozás 3 105 3 105 9 973 321,19
Polgármesteri Hivatal összesen 1 470 227 1 562 940 685 885 43,88
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

Roma Kisebbségi Önkormányzat
ww személyi juttatások 3 091 3 091 1 136 36,75
ww munkaadókat terhelõ járulékok 1 007 1 007 387 38,43
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés 90 90 0,00
            w villamos energia 7 7 0,00
            w víz- és csatornadíj 7 7 2 28,57
            w szemétszállítás 15 15 8 53,33
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 24 24 2 8,33

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 143 143 12 8,39
    w egyéb dologi kiadások 623 565 324 57,35
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 87 87 41 47,13
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 853 795 377 47,42
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen 4 951 4 893 1 900 38,83
Görög Kisebbségi Önkormányzat
ww személyi juttatások
ww munkaadókat terhelõ járulékok
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag

            w fûtés

            w villamos energia

            w víz- és csatornadíj

            w szemétszállítás

            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja



98

Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 0 0 0
    w egyéb dologi kiadások 5 193 5 353 186 3,47
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 47 47 35 74,47
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 5 240 5 400 221 4,09
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 160
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen 5 400 5 400 221 4,09
Sportközpont
ww személyi juttatások 69 349 70 849 35 342 49,88
ww munkaadókat terhelõ járulékok 22 405 22 910 11 355 49,56
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 280 280 91 32,50
            w fûtés 3 813 3 813 2 552 66,93
            w villamos energia 3 090 3 090 1 361 44,05
            w víz- és csatornadíj 858 858 509 59,32
            w szemétszállítás 290 290 182 62,76
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 667 1 667 939 56,33

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények 170 170 0,00
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 10 168 10 168 5 634 55,41
    w egyéb dologi kiadások 4 498 5 968 3 176 53,22
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 860 860 860 100,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 900 1 164 541 46,48
    w fizetendõ ÁFA 10 810 11 010 5 130 46,59

dologi kiadások összesen: 26 376 28 310 14 481 51,15
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww tartalék (pénzmaradványból) 800
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás 1 360 0,00
ww felhalmozás 200 155 77,50
Sportközpont összesen 118 930 123 629 61 333 49,61
Polgári védelmi feladatok
ww személyi juttatások 1 188 1 188 628 52,86
ww munkaadókat terhelõ járulékok 385 385 203 52,73
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 210 210 81 38,57
            w fûtés

            w villamos energia

            w víz- és csatornadíj

            w szemétszállítás

            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 42 42 16 38,10
2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 252 252 97 38,49
    w egyéb dologi kiadások 569 569 218 38,31
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás

    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 107 107 34 31,78
    w fizetendõ ÁFA

dologi kiadások összesen: 928 928 349 37,61
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból)
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás
Polgári védelmi feladatok összesen 2 501 2 501 1 180 47,18
Uszoda
ww személyi juttatások
ww munkaadókat terhelõ járulékok
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 94 94 46 48,94
            w fûtés 9 993 9 993 6 692 66,97
            w villamos energia 12 411 12 411 5 858 47,20
            w víz- és csatornadíj 6 586 6 586 2 933 44,53
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

            w szemétszállítás 540 540 190 35,19
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 5 925 5 925 3 144 53,06

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 35 549 35 549 18 863 53,06
    w egyéb dologi kiadások 57 283 58 478 28 192 48,21
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 1 250 1 250 1 250 100,00
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 967 11 206 5 184 46,26
    w fizetendõ ÁFA 11 076 11 076 2 604 23,51

dologi kiadások összesen: 114 875 116 309 54 843 47,15
ww egyéb támogatások
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 23 328 23 328 23 125 99,13
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 600
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás
ww felhalmozás 263 262 99,62
Uszoda összesen 138 803 139 900 78 230 55,92
Üdülõházak
ww személyi juttatások
ww munkaadókat terhelõ járulékok
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 77 77 34 44,16
            w fûtés 1 337 1 337 602 45,03
            w villamos energia 3 938 3 938 1 642 41,70
            w víz- és csatornadíj 997 997 546 54,76
            w szemétszállítás 602 602 217 36,05
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 1 391 1 391 608 43,71

2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja
5. rendezvények
6. egyéb céljellegû 

    w céljellegû dologi kiadások összesen 8 342 8 342 3 649 43,74
    w egyéb dologi kiadások 18 553 23 855 8 158 34,20
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 2 000 2 000 393 19,65
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 711 4 771 1 608 33,70
    w fizetendõ ÁFA 5 081 5 856 1 389 23,72

dologi kiadások összesen: 35 687 42 824 14 804 34,57
ww egyéb támogatások
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Eredeti Módosított Teljesítés 
%-aelõirányzat

Intézmény Teljesítés

ww támogatásértékû kiadások mûködési célra
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra
ww átadott pénzeszközök mûködési célra
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra
ww adott kölcsönök
ww tartalék (pénzmaradványból) 1 500
ww kötelezõ tartalék
ww felújítás 498 0,00
ww felhalmozás
Üdülõházak összesen 37 187 43 322 14 804 34,17
ww személyi juttatások 2 118 685 2 137 224 1 103 138 51,62
ww munkaadókat terhelõ járulékok 660 764 665 846 352 142 52,89
ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak
            w üzemanyag 45 771 45 853 18 551 40,46
            w fûtés 108 201 108 145 59 337 54,87
            w villamos energia 132 674 132 706 64 320 48,47
            w víz- és csatornadíj 23 505 23 505 12 058 51,30
            w szemétszállítás 15 719 15 787 5 518 34,95
            w közüzemi díjak  ÁFÁ-ja 65 171 65 196 31 961 49,02

2. élelmezés 204 563 205 525 110 828 53,92
3. vásárolt élelmezés 103 014 103 442 55 786 53,93
4. élelmezési kiadások  ÁFÁ-ja 61 412 61 689 32 969 53,44
5. rendezvények 3 835 3 640 3 072 84,40
6. egyéb céljellegû 20 972 21 830 3 265 14,96

    w céljellegû dologi kiadások összesen 784 837 787 318 397 665 50,51
    w egyéb dologi kiadások 515 796 602 523 330 297 54,82
         ebbõl   w kiemelt állagmegóvás 12 530 12 530 4 470 35,67
    w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 106 203 113 484 37 258 32,83
    w fizetendõ ÁFA 129 653 130 628 43 970 33,66

dologi kiadások összesen: 1 536 489 1 633 953 809 190 49,52
ww egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0
ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0
ww átadott pénzeszközök mûködési célra 398 900 417 865 128 297 30,70
ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0
ww adott kölcsönök 2 000 2 000 200 10,00
ww tartalék (pénzmaradványból) 111 370 73 508 0 0,00
ww kötelezõ tartalék 0 0 0
ww felújítás 8 000 17 186 4 886 28,43
ww felhalmozás 3 105 37 432 27 178 72,61
Mindösszesen 5 003 626 5 196 634 2 547 156 49,02
kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós tételek 1 275 175
Összesen 5 003 626 5 196 634 3 822 331 73,55
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2/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosítot

Családsegítõ Központ
- Szigligeti táborban ablak csere, infrastruktúra felújítás 3 666 3 262 88,98

Önkormányzati Tûzoltóság
- szennyvízrendszer felújítása 912 0,00
- tûzoltó gépjármû felújítás 2 750 0,00

Polgármesteri Hivatal 
- önkormányzati ingatlanok felújítása

- Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esõvédõ járda készítés, 3 000 3 000 0,00
   tetõ javítás
- Petõfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása 1 000 1 000 0,00
- Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tetõ-, homlokzatfelújítás 4 000 4000 0,00
- Magyari u. 3/3. ingatlan felújítás 1 624

- Üdülõházaknál hátsó kapu felújítása 498 0,00
Sportközpont

- kisteherautó felújítás 239 0,00
- Sportcsarnok fûtéskorszerûsítés 803 0,00
- lapostetõs öltözõ fûtéskorszerûsítés 318 0,00

Összesen: 8 000 17 186 4 886 28,43

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I. félévi mûködési költségvetésben megvalósuló 
felújítási feladatainak alakulása

Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
Feladat megnevezése
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2/b. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosítot

Gonozási Központ
- gépkocsi lízing 229
- számítógép beszerzés 200
- projektor vásárlás 179
- digitális kamera beszerzés 140

Terney B. Középiskolai Kollégium
- számítástechnikai eszköz (nyomtató) beszerzés 131 169 129,01

Felsõpárti Óvodai Munkáltató Körzet
- fejlesztõ játék 159 159 100,00

Kossuth Utcai Óvodai Munkáltató Körzet
- udvari játék 166 166 100,00

Apponyi Téri Óvodai Munkáltató Körzet
- szennyvízcsatornázás tervezési díja 7 7 100,00

Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltató Körzet
- számítógép beszerzés 148 148 100,00

Deák F. Általános Iskola
- fénymásoló beszerzés 120

Klauzál G. Általános Iskola
- 3-3 db interaktív tábla, notebook, projektor 2 628 2 526 96,12
- riasztó 375 375 100,00

Koszta J. Általános Iskola
- sportfelszerelés (dobbantó) 114 114 100,00
- számítástechnikai eszköz beszerzés 112 401 358,04

Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola
- 1 db zongora beszerzés, üzembe helyezés 1 630 391 23,99

Családsegítõ Központ
- számítástechnikai eszköz beszerzés 346 333 96,24

Hajléktalan Segítõ Központ
- gépjármû csere 1 980 0,00

VIGI Intézményközpont
- számítástechnikai eszközbeszezrés 175 0,00
- gépjármû vásárlás (Védõnõi Szolgálat) 4 500 3 227 71,71
- 24 órás vérnyomásmérõ (Iskolaegészségügy) 350 289 82,57

Városellátó Intézmény
- urnafal kialakítás 2 300 2 300 100,00
- komposztáló tér bõvítés 12 743 0,00
- fûnyíró traktor, ágvágó beszerzés 700 732 104,57
- fûnyíró gép beszerzés 4 800 2 394 49,88
- számítástechnikai eszközbeszerzés 500 360 72,00
- Szabadság tér díszburkolat kiépítés I. ütem 576
- játszótér játékok (hinták) cseréje 1 085

Önkormányzati Tûzoltóság
- projektor vásárlás 168

Polgármesteri Hivatal 

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. I. félévi mûködési költségvetésben 
megvalósuló felhalmozási feladatainak alakulása

Feladat megnevezése Teljesítés
Teljesítés 

%-aelõirányzat
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Eredeti Módosítot
Feladat megnevezése Teljesítés

Teljesítés 
%-aelõirányzat

- adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés 1 605 1605 655 40,81
- informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 1 500 1500 1 038 69,20
- Petõfi u. 1. 2 bérlakás kialakítás (SZBV Kft) 8 280
- nagynyomású mosó (Uszoda) 263 262 99,62

Sportközpont
- számítástechnikai, informatikai eszköbeszerzés 200 155 77,50

Mindösszesen: 3 105 37 432 27 178 72,61
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3. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosított

Személyi juttatások 343 798 345 008 162 405 47,07
Munkaadót terhelõ járulékok 98 974 99 128 52 966 53,43
Dologi kiadások 386 816 426 034 231 420 54,32
- Készletbeszerzések 21 048 21 248 6 544 30,80
- Szolgáltatások 259 471 257 331 115 858 45,02

ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés 78 400 78 400 32 730 41,75
- Különféle dologi kiadások 89 269 89 269 32 004 35,85

ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 13 000 13 000 11 362 87,40
- Egyéb folyó kiadások 17 028 58 186 77 014 132,36
Átadott pénzeszközök 375 572 394 537 105 172 26,66
 Társadalmi szervek támogatása
  - sportegyesületek támogatása 42 940 44 096 39 820 90,30
  - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás 4 450 4 450 4 450 100,00
  - nõi vízilabda (LEN kupa) támogatás 700 700 700 100,00
  - polgármesteri keret 1 500 1 500 238 15,87
  - alpolgármesteri keret 360 360 30 8,33
  - egyéb szervezetek támogatása 3 725 8 435 5 044 59,80

- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 565 565 565 100,00
- kulturális rendezvények támogatása 2 340 2 340 2 090 89,32
- nemzetközi kapcsolatok támogatása 820 820 895 109,15
- egyéb támogatások 4 710 1 494 31,72

  - kirakat verseny díjazása 300 300 0,00
  - Civil-pont létrehozása, támogatása 200 200 0,00
  - szakszervezet támogatása 400 400 0,00
  - polgárõrség támogatása 284 284 284 100,00
  - VEGA támogatása 360 360 100,00
  - SZIDÖK támogatás 500 500 250 50,00
  - TIT mûködési támogatás 140 140 70 50,00
  - Zenebarátok Egyesületének támogatása 883 883 442 50,06
  - lakásmobil (SZBV Kft) 4 000 4 000 1 140 28,50
  - lakbér támogatás (SZBV Kft) 600 600 511 85,17
  - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 201 868 201 868 698 0,35
  Vállalkozások támogatása
 Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 500 500 148 29,60
 Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) 20 750 20 750 3 598 17,34
 Rádió Kht mûködésének támogatása 14 950 14 950 7 650 51,17
 Könyvtár Kht. mûködésének támogatása 62 374 75 113 31 946 42,53
 Kulturális és Konferenciaközpont 12 148 12 148 5 293 43,57
 Helyi közlekedés támogatása 2 000 2 000 2 500 125,00
Egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
 Pénzbeli ellátások
 - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 2 000 5 719 5 065 88,56
 - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 5 000 28 248 31 385 111,11
 - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) 11 713 7 817 0,00
 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 1 000 1 000 0,00
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 824 979 53,67
 - lakásfenntartás tám. 11 000 11 000 6 247 56,79
 - fûtési támogatás 10 000 10 000 10 261 102,61
 - ápolási díj 20 500 26 502 14 047 53,00
 - rendszeres nevelési segély

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2007. I. félévi kiadásaink alakulkása feladatonként, kiemelt 
elõirányzatonként

Megnevezés Teljesítés
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%-aelõirányzat
Megnevezés Teljesítés

 - felnõttek átmeneti szociális segélye 7 000 7 000 2 791 39,87
 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 10 000 4 439 44,39
 - Bursa Hungarica (B típusú)

 - önkormányzati ösztöndíj 5 000 5 000 0,00
 - temetési segély 7 500 7 500 3 296 43,95
 - idõskorúak járadéka 2 100 8 007 7 926 98,99
 - mozgáskorlátozottak támogatása 1 757
 - gyermektartásdíj megelõlegezése 1 269 1 931 152,17
 - otthonteremtési támogatás 2 501 3 800 151,94
Természetben is adható támogatások
 - lakásfenntartás tám. 17 000 17 000 4 308 25,34
 - fûtési támogatás 1 000 1 000 2 708 270,80
 - felnõttek átmeneti szociális segélye 5 000 5 000 1 722 34,44
 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 24 000 23 950 13 381 55,87
 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése

 - adósságkezelési szolgáltatás 3 000 3 925 611 15,57
 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 2 000 8 858 389 4,39
 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása

Csak természetben nyújtott támogatás
 - köztemetés 2 500 2 500 679 27,16
 - közgyógyellátás 16 000 16 000 4 403 27,52
 - közmûfejlesztés támogatása

Felhalmozás 3 105 3 105 9 973 321,19
Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 8 000 8 000 1 624 20,30
Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 2 000 200 10,00
Tartalék 87 649 73 508 0 0,00
 ebbõl általános tartalék
          céltartalék 87 649 73 508 0,00
 Összesen: 1 470 227 1 562 940 685 885 43,88

Részben önállóan gazdálkodók:
Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 951 4 893 1 900 38,83
 - ebbõl személyi juttatás 3 091 3 091 1 136 36,75
 -              munkaadót terh. járulék 1 007 1 007 387 38,43
 -              dologi kiadás 853 795 377 47,42
 -              átadott pénzeszközök

 -              felhalmozás

 -              felújítás

Görög Kisebbségi Önkormányzat 5 400 5 400 221 4,09
 - ebbõl személyi juttatás

 -              munkaadót terh. járulék

 -              dologi kiadás 5 240 5 400 221 4,09
 -              átadott pénzeszközök

 -              felhalmozás

 -              tartalék 160
Sportközpont 118 930 123 629 61 333 49,61
 - ebbõl személyi juttatás 69 349 70 849 35 342 49,88
 -              munkaadót terh. járulék 22 405 22 910 11 355 49,56
 -              dologi kiadás 26 376 28 310 14 481 51,15
 -              felhalmozás 200 155 77,50
 -              felújítás 1 360 0,00
 -              tartalék 800

Kiemelt feladatok
Polgári védelmi feladatok 2 501 2 501 1 180 47,18
 - ebbõl személyi juttatás 1 188 1 188 628 52,86
 -              munkaadót terh. járulék 385 385 203 52,73
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%-aelõirányzat
Megnevezés Teljesítés

 -              dologi kiadás 928 928 349 37,61
 -              felhalmozás

 -              felújítás

Uszoda 138 803 139 900 78 230 55,92
 -              dologi kiadás 114 875 116 309 54 843 47,15
 -              átadott pénzeszközök 23 328 23 328 23 125 99,13
 -              felhalmozás 263 262 99,62
 -              felújítás

 -              tartalék 600
Üdülõházak 37 187 43 322 14 804 34,17
 -              dologi kiadás 35 687 42 824 14 804 34,57
 -              átadott pénzeszközök

 -              felhalmozás

 -              felújítás 498 0,00
 -              tartalék 1 500
Mindösszesen: 1 777 999 1 882 585 843 553 44,81
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 3/a. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosítot

I. Önkormányzati céltartalék
- Arany János Tehetséggondozó Program 20 20
- oktatási ágazat átszervezésének szakértõi véleményezése 350 350
- pályázatok támogatása (önerõ) 4 600 4 600
- 4 igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Mûv.Isk. minõsítés 1 000 1 000
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 5 000 5 000
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 4 000
- Könyvtár Kht érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 700 700
- Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 1 000 1 000
- Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ 300 300
- bizottságok támogatási kerete 10 000
- Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság támogatási kerete 6 000
- Mûvelõdési és Oktatási Bizottság támogatási kerete 2 000
- Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete 2 000
- Szarvasi úti, Kajáni óvodák 2007. II. félévi személyi, munkaadói járulék 6 362 6 362
- Általános Iskolai Kollégim 2007. II. félévi kiadások 4 103 3 005
- Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 2007. II. félévi személyi, munkadói járulék 14 680 14 680
- Gyermekkönyvtár 2007. II. félévi kiadások 13 706 663
- Mûvelõdési Közp. 1 fõ GYES-en lévõ 2 havi bére, járuléka 396 396
- energia áremelés emelés hatása 5 000 5 000
- ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fõ * 10 eFt) 11 080 11 080
- túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) 5 352 5 352
I. összesen: 87 649 73 508
II. Pénzmaradványból képzett tartalék
Gondozási Központ 500
Hajléktalan Segítõ Központ 2 000
VIGI Intézményközpont 4 000
Városellátó Intézmény 10 000
Tûzoltóság 4 161
Görög Kisebbségi Önkormányzat 160
Sportközpont 800
Polgármesteri Hivatal
- Uszoda 600
- Üdülõházak 1 500
II. összesen: 23 721 0
Mindösszesen: 111 370 73 508

Szentes Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében tervezett céltartalék elõirányzat 
részletezése

elõirányzat
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3/b.sz. melléklet

 ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Bevételek Kiadások
- mûködési bevételek - személyi juttatások 3 091 3 091 1 136 36,75
- támogatások 640 640 320 50,00 - munkaadót terhelõ járulékok 1 007 1 007 387 38,43
- felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások 853 795 377 47,42
- támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások

- települési önkorm.tám. 3 194 3 194 1 225 38,35 - átadott pénzeszközök, kölcsönök
- egyéb tám. ért.bev. 1 117 1 117 355 31,78 - támogatásértékû kiadások

- átvett pénzeszközök - tartalék
- pénzmaradvány -58 -58 100,00
Mûködtetés összesen: 4 951 4 893 1 842 37,65 Mûködtetés összesen: 4 951 4 893 1 900 38,83

- mûködési bevételek - felújítások
- önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások
- központosított támogatások
- felhalmozási és tõke bev.
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér.
- támogatásértékû bevételek
- pénzmaradvány
- hitel
Fejlesztések, felújítások 0 0 0 Fejlesztések, felújítások 0 0 0
Mindösszesen: 4 951 4 893 1 842 37,65 Mindösszesen: 4 951 4 893 1 900 38,83

Telj. 
%-a

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2007. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés Megnevezés Teljesítés
elõirányzat

Teljesítés
elõirányzat

Telj. 
%-a
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3/c.sz. melléklet

 ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Bevételek Kiadások
- mûködési bevételek - személyi juttatások
- támogatások 640 640 320 50,00 - munkaadót terhelõ járulékok
- felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások 5 240 5 400 221 4,09
- támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások

- települési önkorm.tám. 700 700 0,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök
- átvett pénzeszközök 3 900 3 900 0,00 - támogatásértékû kiadások
- támogatásértékû kölcs. tér. - tartalék 160
- pénzmaradvány 160 160 160 100,00
Mûködtetés összesen: 5 400 5 400 480 8,89 Mûködtetés összesen: 5 400 5 400 221 4,09

- mûködési bevételek - felújítások
- önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások
- központosított támogatások
- felhalmozási és tõke bev.
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér.
- támogatásértékû bevételek
- pénzmaradvány
- hitel
Fejlesztések, felújítások 0 0 0 Fejlesztések, felújítások 0 0 0
Mindösszesen: 5 400 5 400 480 8,89 Mindösszesen: 5 400 5 400 221 4,09

Telj. 
%-aelõirányzat elõirányzat

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés MegnevezésTeljesítés
Telj. 
%-a

Teljesítés
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3/d. sz. melléklet

ezer Ft-ban
Eredeti Módosítot

Bevételek
lakbér 26 000 26 000 17 477 67,22
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 78 000 78 000 40 339 51,72
egyéb bevétel (bontási jog értékesítés) 275
összesen: 104 000 104 000 58 091 55,86

Kiadások
felújítás 8 000 8 000 1 624 20,30
2 önkormányzati bérlakás kialakítás (Petõfi u.1.) 8 280
üzemeltetési költség 32 000 32 000 18 964 59,26
karbantartás 17 000 17 000 8 835 51,97
társasházi közös költségek 19 000 19 000 7 115 37,45
bérleti díj ÁFÁ-ja 13 000 13 000 6 742 51,86
bonyolítási díj 5 000 5 000 2 437 48,74
elhalt bérlõk utáni helyreállítás 5 400 5 400 0,00
lakásmobilitás támogatás 4 000 4 000 1 140 28,50
lakbér támogatás 600 600 511 85,17
összesen: 104 000 104 000 55 648 53,51

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított 
ingatlanok 2007. évi ingatlankezelési tervének I. félévi alakulása

(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

F e l a d a t Teljesítés
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ezer Ft-ban
Eredeti Módosított

I. Folyamatban lévõ beruházások
TEKI támogatással megvalósuló beruházások

Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) 7 977 7 977 7 977 100,00
Szt. Miklós tér rekonstrukció 6 955 6 955 6 955 100,00
Nagy Ferenc utca felújítása 1 066 1 066 1 079 101,22
Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 35 315 35 315 0,00
Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem 1 941 1 941 2 172 111,90
Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 3 225 3 225 3 225 100,00

 Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés
Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) 91 750 91 750 13 851 15,10
Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 209 600 209 600 17 465 8,33
hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 47 569 47 569 26 500 55,71
hitel kamat 53 616 53 616 23 518 43,86

Címzett támogatással 
Megyeháza felújítása 50 524 50 524 299 0,59
Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése 610 588 610 588 2 634 0,43
Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külsõ út I. ütem 47 086 47 086 0,00
Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás 3 500 3 500 0,00

R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok
Szentes város központjának rehabilitációja 50 800 50 800 25 364 49,93
Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerõ) szerzõdés szerint 85 300 85 300 0,00

Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 131 472 131 472 37 099 28,22
INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás

Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 20 000 20 000 0,00
Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás

Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 21 961 21 961 21 935 99,88
Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) 41 078 41 078 29 248 71,20
Strand 25 m medence felújítása II. 7 719 7 719 7 719 100,00
Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása 2 000 2 000 2 000 100,00
Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) 31 366 31 366 19 788 63,09
Üdülõházak bõvítéséhez belsõ út közvilágítással, parkolók építése 13 500 13 500 0,00
Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 54 000 54 000 33 217 61,51

AVOP támogatással megvalósuló beruházás
Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója 44 400 44 400 43 619 98,24

DARFT pályázatok
Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 

Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 12 915 12 915 12 915 100,00
Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) 15 498 15 498 15 499 100,01
Utak mûszaki ellenõri díja 55 55 0,00

Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése 4 380 4 380 4 393 100,30
Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) 3 956 3 956 1 862 47,07
Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) 3 330 3 330 878 26,37
Petõfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés 650 650 254 39,08
Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség)

Kurca parti sétány kialakítása 417 417 0,00
Fásítási program folytatása 2 891 2 891 1 841 63,68
Hõsök erdeje revitalizáció 6 483 6 483 3 241 49,99
Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 1 274 1 274 0,00

Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) 7 333 7 333 0,00
Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása 3 940 3 940 2 650 67,26
BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 50 000 50 000 0,00
BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 13 750 13 750 0,00
Település rendezési terv 15 840 15 840 7 949 50,18

I. Folyamatban lévõ beruházások 1 817 020 1 817 020 377 146 20,76
II. Új induló beruházások 

Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 2 000 2 000 0,00
Teljes belvízrendszer felújítása 248 000 248 000 26 170 10,55

Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések
Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással)

50 m-es medence rekonstrukció 12 000 12 000 0,00
33 m-es medence rekonstrukció 5 000 5 000 0,00
Pusztai László sporttelep fejlesztése 13 000 13 000 0,00
Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 15 000 15 000 0,00
Vecseri foki parkoló 10 000 10 000 0,00
Vecseri foki út 15 000 15 000 0,00
Kemping területén út-parkoló kialakítása 1 000 1 000 0,00

Teljesítés 
%-aelõirányzat

Szentes Város Önkormányzat 2007. I. félévi fejlesztési feladatainak alakulása

Megnevezés Teljesítés
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Megnevezés Teljesítés

Termálkút fúrása 15 000 15 000 0,00
Liget torna és futóösvényv kialakítása 7 000 7 000 0,00
Fedett uszoda tervezés 15 000 15 000 0,00

Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással)
Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 5 000 5 000 0,00
Buszvárók kialakítása 5 000 5 000 0,00
Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 17 000 17 000 4 308 25,34
Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 50 000 50 000 0,00
Nagyhegy széli út felújítása 10 000 10 000 0,00

Humáninfrastruktúra  fejlesztése (90 %-os támogatással)
Általános iskolák (4 db) 100 000 100 000 0,00
2 konyha felújítása 30 000 30 000 0,00
8 óvoda felújítása 30 000 30 000 146 0,49

Településfejlesztés
Kossuth utca felújítása (70 %-os  támogatással) 55 000 55 000 0,00
Kurcapart - Liget gyalogösvény 20 000 20 000 0,00
Horváth M. u. 4-6. számú épület belsõ udvarának kialakítása 25 000 25 000 0,00
Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 10 000 10 000 0,00

KEOP
Természetes energia 

Geotermika hulladékvíz hasznosítás 40 000 40 000 0,00
KÖZOP

Legrand logisztika Tóth tanyai út 8 000 8 000 0,00
HIOP

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés
SZTK felújítás II-III. ütem 40 000 40 000 0,00
Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) 450 000 450 000 0,00

II. Új induló beruházások összesen 1 253 000 1 253 000 30 624 2,44
III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások
Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések

Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel 
(Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth 17-19. elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron),
Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), 
Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca-
Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák
Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) 244 515 244 515 0,00
(Cseuz B. u.  1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság  12-14., 23-25.)
Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) 6 600 6 600 0,00

III. Benyújtott pályázatokból megvalósítandó beruházások összesen 455 115 455 115 4 730 1,04
IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások

Iparosított technológiával épült házak - 2007-ben induló 250 000 250 000 0,00
Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - 2007-ben induló 25 000 25 000 0,00
Intézmény felújítások pályázati forrásból

Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése 2 500 2 500 2 499 99,96
Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása 500
Strand 50 m-es medence csõvezeték részleges cseréje II. szakasz 600 600 0,00

Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés
volt Vízmû épület vásárlása 15 000 15 000 0,00

Szervezeti változás miatti átalakítások
Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás 4 000 4 000 0,00

Parkosítási feladatok
Attila út körforgalom automata öntözõberendezés 1 000 1 000 729 72,90
Zöldterületfejlesztés 5 000 5 000 107 2,14

Kurca vízfrissítés és vízminõség ellenõrzése 5 500 5 500 1 440 26,18
Tanyavillamosítási program II/1 20 000 20 000 0,00
Belterületi úthálózat fejlesztése

Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely 1 500 1 500 0,00
Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása 1 400 1 400 0,00
Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása 1 200 1 200 0,00
Budai N. A. u. 31-37. számú ingatlanok közötti zugban útalap építés 300 300 0,00
Ligeti parkolók aszfaltozása 1 800 1 800 0,00
Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz 5 016 5 016 0,00
Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) 4 000 4 000 0,00

Temetõ utak felújításának támogatása
Református temetõ 4 617 4 617 1 015 21,98
Katolikus temetõ 1 960 1 960 0,00
Izraelita temetõ 579 579 0,00

Parkoló órák telepítése késõbbi döntés szerint
Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése 8 000 8 000 0,00

204 000 4 730 0,00204 000
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%-aelõirányzat

Megnevezés Teljesítés

Pendola- Szentes Kft. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 300
IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósítandó beruházások összesen 359 472 358 972 6 090 1,70
V. Egyéb kötelezettségek
   Lakáshoz jutás támogatása 7 000 10 368 3 691 35,60

ÁFA befizetés
- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 40 474 40 474 8 503 21,01
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584 15 584 1 609 10,32
- egyéb bevételek után fizetendõ áfa 60

Mûszaki tervek készítése
Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj 94 94 0,00
30 db szociális bérlakás engedélyezési terve 11 000 11 000 0,00
5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése 2 500 2 500 0,00
Kossuth u. 8-10. tervezése 5 000 5 000 0,00
Kossuth utca felújítás kiviteli tervek 5 000 5 000 0,00
Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve 300 300 0,00
Kurcai kerékpáros híd tervezése 2 500 2 500 0,00
Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig 850 850 0,00
Északi összekötõ 451-es-Magyartési út, Északi összekötõ úthoz Kurcahíd tervezése 7 000 7 000 0,00
Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig 2 000 2 000 1 188 59,40
Uszoda termálkút fúrása 2 340 2 340 0,00
Játszópark tervezése 800 800 0,00
Horváth M utca 4-6 belsõ park, út, parkolók, sétányok, szökõkút kiviteli tervei 1 600 1 600 0,00
Játszóterek, erdei tornapálya tervezése 900 900 264 29,33
Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv 1 200 1 200 0,00
Petõfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve 1 000 1 000 0,00
Idõsek Otthonához vezetõ út közvilágítással  II. ütem (tervezés) 800 800 0,00
egyéb elõre nem tervezhetõ tervezési költségek 10 000 10 000 450 4,50

Szakértõi, szakhatósági eljárási díjak 3 000 3 000 1 683 56,10
Ingatlan vásárlás

Északi összekötõ út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-Csongrádi út) 12 000 12 000 0,00
Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közmûkiváltással 7 000 7 000 5 700 81,43
Végrehajtási elájárások, elõvásárlás, kisajátítások 15 000 15 000 6 668 44,45

hasznosítandó területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása 2 000 2 000 0,00
kórházi sebészeti mûszerek, berendezések 5 000 5 000 0,00
lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás 5 000 5 000 177 3,54
közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) 22 310 22 310 8 0,04
Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) 15 000 15 000 0,00
fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés 25 000 25 000 441 1,76
bankköltségek (hitelfelvételek utáni) 1 000 1 000 0,00
pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak 1 000 1 000 402 40,20

V. Egyéb kötelezettségek összesen 231 252 234 620 30 844 13,15
Mindösszesen: 4 115 859 4 118 727 449 434 10,91
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8.sz. melléklet

 ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Bevételek Kiadások
- mûködési bevételek 3 339 732 3 348 668 1 739 050 51,93 - személyi juttatások 2 118 685 2 137 224 1 103 138 51,62
- támogatások 977 915 1 029 407 574 878 55,85 - munkaadót terhelõ járulékok 660 764 665 846 352 142 52,89
- felhalmozási és tõke bev. 0 0 0 - dologi kiadások 1 536 489 1 633 953 809 190 49,52
- támogatásértékû bevételek 363 272 378 451 68 133 18,00 - egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
- átvett pénzeszközök 3 900 8 671 14 933 172,22 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 400 900 419 865 128 497 30,60
- támogatásértékû kölcs. tér. 800 800 474 59,25 - támogatásértékû kiadások 0 0 0
- pénzmaradvány 23 721 -56 714 -79 862 140,82 - felhalmozás, felújítás 11 105 54 618 32 064 58,71
Költségvetési bevételek össz: 4 709 340 4 709 283 2 317 606 49,21 - tartalék 111 370 73 508 0 0,00
- hitel 294 286 487 351 0 0,00
Mûködési bevételek össz: 5 003 626 5 196 634 2 317 606 44,60 Mûködtetés összesen: 5 003 626 5 196 634 2 547 156 49,02

- mûködési bevételek 56 058 56 058 47 044 83,92 - folyamatban lévõ beruházások, felújítások1 817 020 1 817 020 377 146 20,76
- önkorm.sajátos mûk.bev. 18 000 17 500 11 824 67,57 - új induló beruházások 1 253 000 1 253 000 30 624 2,44
- támogatások 622 047 624 885 335 292 53,66 - egyéb fejlesztési kiadások 1 045 839 1 048 707 41 664 3,97
- felhalmozási és tõke bev. 230 345 230 345 70 759 30,72
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 312 097 312 097 223 452 71,60
- támogatásértékû bevételek 1 883 705 1 879 603 93 086 4,95
- pénzmaradvány 0 23 466 23 466 100,00
Költségvetési bevételek össz: 3 122 252 3 143 954 804 923 25,60
- hitel 993 607 974 773 20 595 2,11
Fejlesztések, felújítások 4 115 859 4 118 727 825 518 20,04 Fejlesztések, felújítások 4 115 859 4 118 727 449 434 10,91
Mindösszesen: 9 119 485 9 315 361 3 143 124 33,74 Mindösszesen: 9 119 485 9 315 361 2 996 590 32,17
- korrekciós tételek 1 215 249 1 275 175
Összesen: 9 119 485 9 315 361 4 358 373 46,79 Összesen: 9 119 485 9 315 361 4 271 765 45,86

Telj. 
%-aelõirányzat elõirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés MegnevezésTeljesítés
Telj. %-

a
Teljesítés
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8/a.sz. melléklet

 ezer Ft-ban
Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Bevételek Kiadások
- intézményi mûködési bevételek 972 084 980 520 511 807 52,20 - személyi juttatások 2 118 685 2 137 224 1 103 138 51,62

- mûködési költségvetés 916 026 924 462 464 763 50,27 - mûködési költségvetés 2 118 685 2 137 224 1 103 138 51,62
- fejlesztési költségvetés 56 058 56 058 47 044 83,92 - fejlesztési költségvetés

- önkorm.sajátos mûk.bev. 2 441 706 2 441 706 1 286 111 52,67 - munkaadót terhelõ járulékok 660 764 665 846 352 142 52,89
- mûködési költségvetés 2 423 706 2 424 206 1 274 287 52,57 - mûködési költségvetés 660 764 665 846 352 142 52,89
- fejlesztési költségvetés 18 000 17 500 11 824 67,57 - fejlesztési költségvetés

- mûködési célú támogatás 977 915 1 029 407 574 878 55,85 - dologi kiadások 1 590 054 1 687 518 819 594 48,57
- mûködési költségvetés 977 915 1 029 407 574 878 55,85 - mûködési költségvetés 1 536 489 1 633 953 809 190 49,52
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés 53 565 53 565 10 404 19,42

- támogatásért. mûk. bev. 363 272 378 451 64 201 16,96 - támog ért. kiad., egyéb támogatások 164 313 211 620 122 125 57,71
- mûködési költségvetés 363 272 378 451 64 201 16,96 - mûködési költségvetés 164 313 211 620 122 125 57,71
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés

- mûködési c. pénzeszk.átvétel 3 900 8 671 14 758 170,20 - mûk. c.pénzeszk.átad. 398 900 417 865 128 297 30,70
- mûködési költségvetés 3 900 8 671 14 758 170,20 - mûködési költségvetés 398 900 417 865 128 297 30,70
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés

- mûk. c.kölcsönök visszatérülése 800 800 474 59,25 - mûk. c.kölcsönök 2 000 2 000 200 10,00
- mûködési költségvetés 800 800 474 59,25 - mûködési költségvetés 2 000 2 000 200 10,00
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés

- hitel 294 286 487 351 0 0,00 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 0 0
- mûködési költségvetés 294 286 487 351 0 0,00 - mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés

- pénzmaradvány 23 721 -56 714 -79 862 140,82 - tartalék 111 370 73 508 0 0,00
- mûködési költségvetés 23 721 -56 714 -79 862 140,82 - mûködési költségvetés 111 370 73 508 0 0,00
- fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Mûködési célú bevételek összesen:5 077 684 5 270 192 2 372 367 45,01 Mûködési célú kiadások összesen: 5 046 086 5 195 581 2 525 496 48,61
- mûködési költségvetés 5 003 626 5 196 634 2 313 499 44,52 - mûködési költségvetés 4 992 521 5 142 016 2 515 092 48,91
- fejlesztési költségvetés 74 058 73 558 58 868 80,03 - fejlesztési költségvetés 53 565 53 565 10 404 19,42

- fejlesztési célú támogatás 622 047 624 885 335 292 53,66 - felhalmozási kiadások 1 369 691 1 404 018 107 522 7,66

Telj. %-a
elõirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2007. I. félévi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként

Megnevezés MegnevezésTeljesítés
Telj. %-

aelõirányzat
Teljesítés
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Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Telj. %-a
elõirányzat

Megnevezés MegnevezésTeljesítés
Telj. %-

aelõirányzat
Teljesítés

- mûködési költségvetés - mûködési költségvetés 3 105 37 432 27 178 72,61
- fejlesztési költségvetés 622 047 624 885 335 292 53,66 - fejlesztési költségvetés 1 366 586 1 366 586 80 344 5,88

- felhalmozási és tõke bev. 230 345 230 345 70 759 30,72 - felújítási kiadások 1 609 220 1 617 906 240 807 14,88
- mûködési költségvetés 0 0 0 - mûködési költségvetés 8 000 17 186 4 886 28,43
- fejlesztési költségvetés 230 345 230 345 70 759 30,72 - fejlesztési költségvetés 1 601 220 1 600 720 235 921 14,74

- támog.ért.felhalmozási c. bev. 1 883 705 1 879 603 97 018 5,16 - fejl. ÁFA befizetés 56 058 56 058 10 358 18,48
- mûködési költségvetés 3 932 - mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés 1 883 705 1 879 603 93 086 4,95 - fejlesztési költségvetés 56 058 56 058 10 358 18,48

- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 304 814 304 814 219 705 72,08 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 0 0
- mûködési költségvetés 0 0 175 - mûködési költségvetés 0 0 0
- fejlesztési költségvetés 304 814 304 814 219 530 72,02 - fejlesztési költségvetés

- kölcsönök visszatérülése 7 283 7 283 3 922 53,85 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 1 006 430 1 006 430 109 866 10,92
- mûködési költségvetés - mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés 7 283 7 283 3 922 53,85 - fejlesztési költségvetés 1 006 430 1 006 430 109 866 10,92

- hitel 993 607 974 773 20 595 2,11 - felhalm. c.kölcsönök 7 000 10 368 2 541 24,51
- mûködési költségvetés - mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés 993 607 974 773 20 595 2,11 - fejlesztési költségvetés 7 000 10 368 2 541 24,51

- pénzmaradvány 0 23 466 23 466 100,00 - hitel visszafizetés 0 0 0
- mûködési költségvetés - mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés 0 23 466 23 466 100,00 - fejlesztési költségvetés

- hitel kamat 25 000 25 000 0 0,00
- mûködési költségvetés
- fejlesztési költségvetés 25 000 25 000 0 0,00

Felhalmozási célú bevételek 4 041 801 4 045 169 770 757 19,05 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 073 399 4 119 780 471 094 11,43
- mûködési költségvetés 0 0 4 107 - mûködési költségvetés 11 105 54 618 32 064 58,71
- fejlesztési költségvetés 4 041 801 4 045 169 766 650 18,95 - fejlesztési költségvetés 4 062 294 4 065 162 439 030 10,80

Bevételek összesen 9 119 485 9 315 361 3 143 124 33,74 Kiadások összesen 9 119 485 9 315 361 2 996 590 32,17
- korrekciós tételek 1 215 249 1 275 175
Összesen: 9 119 485 9 315 361 4 358 373 46,79 Összesen: 9 119 485 9 315 361 4 271 765 45,86
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          9. sz. melléklet

1. Gondozási Központ 39,25 39,00
2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 23,00 23,00
3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája

I. Óvodák
- Felsõpárti Óvodai M.K. 36,90 37,00
- Kossuth u. Óvodai M.K. 52,09 52,00
- Apponyi téri Óvodai M.K. 39,50 39,00
- Köztársaság u. Óvodai M.K. 29,50 30,00
II. Általános iskolák 
- Deák F. Ált.Isk. 65,00 65,00
- Klauzál G. Ált.Isk. 49,13 49,00
- Petõfi S. Ált.Isk. 36,01 36,00
- Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 7,75 8,00
- Koszta J. Ált.Isk. 64,00 64,00
III. Egyéb intézmények
- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola 28,35 28,00
- Ált.Isk. Kollégium 5,00 5,00
- Családsegítõ Közp. 34,50 35,00
- Bölcsõde 25,00 25,00
- Hajléktalan Segítõ Közp. 11,00 11,00
- Pedagógiai Szakszolgálat 19,65 19,00
- Intézményközpont 35,30 35,00

3. Összesen 538,68 538,00
4. Szentesi Mûvelõdési Központ

- Mûvelõdési Központ 20,50 19,00
  -  ebbõl Õze Lajos Filmszínház 2,75 3,00
- Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 2,88 2,00

4. Összesen 23,38 21,00
5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 53,00 53,00
6. Városellátó Intézmény 138,18 138,00

- ebbõl közmunkás 10,00 10,00
7. Tûzoltóság 59,00 62,00
8. Polgármesteri Hivatal

- Polgármesteri Hivatal 106,08 107,50
- Roma Kisebbségi Önkormányzat 3,50 3,50
- Görög Kisebbségi Önkormányzat
- Sportközpont 19,33 18,97
- Uszoda 22,96 20,91
- Üdülõházak 6,56 6,00

8. Összesen 158,43 156,88
Összesen: 1 032,92 1 030,88

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2007. évi engedélyezett 
létszámkeretének I. félévi alakulása intézményenként(fõ)
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