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Preambulum
Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Somogy Megye illetékességi területen.
A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:
Az Alapító Okiratának kelte, száma:
Alapító Okirat száma: 12625-5/2016/JISZOC
Kelte: Budapest, 2016.04.01.
Kiadta: Magyar Államkincstár
Alapító Okirat módosításainak száma:
Hatálya:
Kiadta:
Fontosabb azonosító adatok:
Név:

Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon
Cím:
8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u.
14
Intézményi bankszámlát vezetője és bank- Magyar Államkincstár
10039007számla száma:
00332433
Adóigazgatási azonosító száma:
15492887-1-14
PIR-törzsszám
492885
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): 492885
Szektor
1051
Fejezet, cím:
XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának
879040
száma:
Alaptevékenység szakágazatának
Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
megnevezése:
KSH Statisztikai számjel:
15492887-8790-312-14
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8790
KSZF (közbeszerzési) azonosító
20475
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A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.
4

I.
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1)

Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:
A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon működési egységeiben biztosítani kell a
különleges ellátást tartósan beteg, fogyatékos valamint 3 éven aluli gyermekek számára. Az
intézménynek biztosítani kell speciális ellátást a súlyos pszichés, súlyos disszociális tüneteket
mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve kettős szükségletű gyermekek számára. Az intézménynek ideiglenes gondozást kell biztosítani azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak. Az intézménynek biztosítani kell a szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátást, továbbá az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadását, átmeneti gondozását és külső férőhelyek működtetését.
Ezen felül az intézménynek biztosítani kell a gyámhatóság által elrendelt utógondozást.
Az alapító okirat szerint az intézmény fentiekben megjelölt Fonyódi Gyermekotthonába és
Kikötő Gyermekotthonába, valamint a balatonboglári és zamárdi lakásotthonaiba illetékességi szempontból Budapest Főváros valamennyi gyámhivatala illetve Somogy megye bármelyik
gyámhivatala utalhat gyermekeket. Az intézmény öreglaki és somogyvári telephelyeinek illetékességi és működési területe kizárólag Somogy megye.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Fonyódi Gyermekotthona, mint székhely intézmény vonatkozásában a
SOC/05/627-11/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett férőhelyek száma 38 fő, külső férőhelyen bejegyzett
utógondozói ellátotti férőhelyek száma 10 fő. A gyermekotthon szakmai programja alapján
rendelkezik:
 1 csoporttal, amelyben kizárólag különleges szükségletű gyermekeket lát el,
 2 csoporttal, amelyben kizárólag speciális szükségletű gyermekeket lát el,
 1 csoporttal, amely alkalmas speciális szükségletű gyermekek integrált ellátására,
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Búzavirág Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/988-2/2016.
ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű
0-3 éves korú gyermek) integrált ellátására.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Fészek Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/985-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan.
A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas kü5

lönleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves
korú gyermek) integrált ellátására.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon somogyvári Gyermekotthon vonatkozásában a SOC/05/992-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje ideiglenes hatályú – 2016. december 31-ig. A bejegyzett férőhelyek száma 36 fő. A gyermekotthon szakmai
programja alapján alkalmas különleges ellátású szükségletű gyermekek (kivéve az életkora
miatt különleges szükségletű 0-3 éves korú gyermek) befogadására, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátást és ideiglenes elhelyezést biztosíthat.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Kikötő Gyermekotthona vonatkozásában a SOC/05/705-2/2016. ügyiratszámmal 2016. május 13-án megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett férőhelyek száma 40 fő. A gyermekotthon szakmai programja alapján különleges és
speciális szükségletű gyermekek integrált ellátását biztosíthatja.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Kuckó Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/990-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan.
A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves
korú gyermek) integrált ellátására.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon zamárdi Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/707-2/2016. ügyiratszámmal 2016. május 18-án megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett
férőhelyek száma 12 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján különleges szükségletű
gyermekek integrált ellátását biztosíthatja.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon balatonboglári Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/706-2/2016. ügyiratszámmal 2016. május 18-án megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett férőhelyek száma 10 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján különleges szükségletű gyermekek integrált ellátását biztosíthatja.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Napsugár Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/984-2/2016.
ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje ideiglenes hatályú – 2016. december 31-ig. A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon alkalmas különleges ellátású szükségletű gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves korú gyermek) befogadására.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Öreglaki Különleges Gyermekotthon vonatkozásában a SOC/05/991-2/2016.
ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje ideiglenes hatályú – 2016. december 31-ig. A bejegyzett férőhelyek száma 40 fő. A gyermekotthon
6

szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves korú gyermek) integrált ellátására, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátást és ideiglenes elhelyezést biztosíthat.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Pipacs Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/987-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan.
A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves
korú gyermek) integrált ellátására. A telephely jelenleg nem üzemel.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Vacok Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/983-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan.
A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves
korú gyermek) integrált ellátására.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Vadvirág Különleges Gyermekotthon vonatkozásában a SOC/05/986-2/2016.
ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan. A bejegyzett férőhelyek száma 15 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű
0-3 éves korú gyermek) integrált ellátására, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátást és ideiglenes elhelyezést biztosíthat.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon Zugoly Különleges Lakásotthona vonatkozásában a SOC/05/988-2/2016. ügyiratszámmal 2016. augusztus 22-én megtörtént. A bejegyzés érvényességi ideje határozatlan.
A bejegyzett férőhelyek száma 8 fő. A lakásotthon szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek (kivéve az életkora miatt különleges szükségletű 0-3 éves
korú gyermek) integrált ellátására.
A GONDOZOTTAK 2016-OS ÖSSZESÍTETT ADATAINAK A BEMUTATÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT
AZ ELLÁTOTT GYERMEKEK ÉS FIATAL FELNŐTTEK ÖSSZLÉTSZÁMA, A FÉRŐHELY
KIHASZNÁLTSÁG ALAKULÁSA, A CSOPORTBAN, AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE KÜLSŐ
FÉRŐHELYEN ELHELYEZETT UTÓGONDOZÓI ELLÁTOTTAK SZÁMA

7

A gondozási nap nyilvántartás szerint a 2016. év intézmény és telephelyeinek, ellátotti átlaglétszámának és kihasználtságának alakulását a következő táblázat mutatja:
Engedélyezett
Az
intézményegység
férőhelyek
megnevezése
száma
Fonyódi Gyermekott- 48
hon
Kikötő Gyermekotthon 40
Lakásotthon
Balaton- 10
boglár
Lakásotthon Zamárdi
12
Öreglaki K. Gyermek- 40
otthon
Fészek K. Lakásotthon
8
Kuckó K. Lakásotthon
8
Napsugár K. Lakásott- 8
hon
Vacok K. Lakásotthon
8
Zugoly K. Lakásotthon
8
Somogyvári Gyermek- 36
otthon
Búzavirág K. Lakásott- 8
hon
Pipacs K. Lakásotthon
üzemen kívül
Vadvirág K. Gyermek- 15
otthon
Átlagos kihasználtsági 249
mutatók

Kihasználtság
Kihasználtság
Átlaglétszám
%
%
2016.
2015.
2016.
84%
40
83%

Létszám:
2016.12.31.
42

89,5%
93,3%

36
8

90%
82%

30
7

75%
-

10
31

83%
77 %

10
31

-

7
6
8

88 %
75%
100 %

7
6
8

-

6
8
29

75 %
100 %
80 %

6
8
29

-

6

75 %

6

-

14

93 %

14

209

84%

204

Az engedélyezett férőhelyek számánál (257 fő) nem vettük figyelembe a Pipacs Különleges
Lakásotthon (8 fő) engedélyezett férőhelyszámát, hiszen az adott gondozási helyre gyermeket
nem lehet helyezni. A kapacitás kihasználtság mutatószámai nem lennének relevánsak, ha a +
8 főt feltüntettük volna az engedélyezett férőhelyek számánál.
Az éves férőhely kihasználtsági mutatókból megállapítható, hogy az előző évi adatokhoz viszonyítva a Fonyódi és a Kikötő Gyermekotthon férőhely kihasználtsága közel azonos az előző évivel, a zamárdi lakásotthon 8%-os emelkedést, míg a balatonboglári lakásotthon kihasználtsága 10%-kos csökkenést mutat. Az év során a Kikötő Gyermekotthonba és a zamárdi
Lakásotthonba két-két fő gondozott érkezett. Az újonnan bekerülő gondozottak közül 3 lány
az esztergomi EMMI Speciális Gyermekotthoni Központjából érkezett.
A Fonyódi Gyermekotthonnál meglepő adat, hogy az elhelyezett gyermekek közül Somogy
megye más gondozási helyeiről 12 fő érkezett, akiknél az érintett intézmények, nevelőszülők
nem tudták kezelni a súlyos magatartási problémákat. Ez azt a tendenciát jelzi, hogy a Fonyódi Gyermekotthon kell, hogy döntő részben felvállalja a gyermekvédelmi szakellátásba
8

utalt gondozottakkal összefüggő más gondozási helyekn előálló szakmai kudarcok következményeit.
A somogyvári és öreglaki működési egységben jelentős arányban voltunk kénytelenek kezdeményezni a gondozottak egy részének átmozgatását másik telephelyekre annak érdekében,
hogy stabilizálni tudjuk a szakmai munkát. Jelenleg is sok olyan gondozott van az érintett
telephelyeken, akiknek telephelyek közötti átmozgatása szükségessé válik, ugyanis a korábbiakban a gondozottak elhelyezését az elhelyezési csoport nem egyeztette az intézményben
dolgozókkal, így az elhelyezési javaslatok a gondozási helyek szakmai megfontolásai nélkül
születtek. Kedvező irányú változás ebben a vonatkozásban az, hogy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője a gyermekelhelyezések tekintetében egyeztető megbeszélést
folytat az intézmény igazgatójával, illetve a működési egység vezetőjével.
68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti mutatók alakulása intézményünknél:
Gondozási napok száma (feladatmutató): 64 948 gondozási nap összesen
Fonyódi szervezeti egységnél: 13 815 nap
Kikötő szervezeti egységnél:
19 842 nap
Öreglak-Somogyvár szerv.egységnél: 31 291 nap
Kapacitásmutató
1. (szakmai tevékenységet ellátók átl.stat.létszáma): 111 fő
2. (intézményüzemeltetési fa-t ell. átl.stat.létszáma): 33 fő

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai2 gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények
bemutatásával.
A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon a 39341-55/2015/JISZOC számon kiadott
alapító okirata 2016. 03. 25-én módosult a 12625-6/2016./JISZOC számú módosító okirattal. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az intézmény telephelyeit bővítette az alábbiak szerint:
Az intézmény székhelye a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Fonyódi
Gyermekotthona 8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.
Búzavirág Különleges Lakásotthon
Fészek Különleges Lakásotthon
Gyermekotthon
Kikötő Gyermekotthon
Kuckó Különleges Lakásotthon
Lakásotthon
Lakásotthon
Napsugár Különleges Lakásotthon
Öreglaki Különleges Gyermekotthon
Pipacs Különleges Lakásotthon
Vacok Különleges Lakásotthon
Vadvirág Különleges Lakásotthon
Zugoly Különleges Lakásotthon

8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 9.
8697 Öreglak, Fő utca 110.
8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4.
8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
8697 Öreglak, Vasút utca 8.
8621 Zamárdi, Siófoki utca 8.
8630 Balatonboglár, Kórház utca 13/B
8697 Öreglak, Fő utca 109.
8697 Öreglak, Fő utca 109.
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 104.
8697 Öreglak, Kis utca 47.
8698 Somogyvár, Kossuth Lajos utca 7.
8697 Öreglak, Fő utca 109.

[jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok]
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A fent felsorol intézményi telephelyek átvétele a Klebersberg Intézményfenntartótól
kerültek átvételre 2 lépcsőben, 2016.04.01-el a dologi kiadásokat, beruházásokat és felújításokat érintő kiadási előirányzatok vonatkozásában, ill. 2016.06.01-el pedig a dolgozók átvétele történt meg a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
kiadásnemek tekintetében.
Az intézmény engedélyezett létszáma 132 fővel nőtt az integráció során. Az átvett státuszokból 45 fő üres álláshelyre intézményünk az álláshelyek betöltésének fedezetéül
szolgáló költségvetési támogatást nem kapta meg, mely a későbbiekben (a következő
évben) okozhat jelentős gazdálkodási problémát, mivel az álláshelyek betöltése elengedhetetlen a határozatlan idejű működési engedélyek kiadásához.
Az integráció jelentős likviditási zavart okozott intézményünknél, mivel az átadott/átvett telephelyekhez kapcsolható kiadások éves szinten, mintegy 250 millió forinttal meghaladják a megállapodásban rögzített éves kiadási főösszeget. Intézményünk a 2016. évben fegyelmezett és átgondolt gazdálkodást kellett, hogy folytasson,
de a hiány mértéke olyan nagy, hogy nem tudta elkerülni a likviditási zavarokat, a 30
napot meghaladó tartozásállományának a növekedését.
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése
NÉ
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és
vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.
NÉ

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok,
alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

N.É.
10

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.
N.É.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.
N.É.

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási
rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak
hatásairól.
Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011.
CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2013.07.01-től folyamatosan érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál
gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a
pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.
1)a) pontban már rögzítettek szerinti Intézményünk szervezeti struktúrájának
2016.április 1-i megváltozása, amikortól a KLIK-kel kötött megállapodás alapján, a
somogyvári és öreglaki gyermekotthonok, lakásotthonok intézményünkhöz történő
csatolása megtörtént, költségvetési pozíciónkat jelentősen rontotta. Ezt az állapotot
elsősorban a költségvetési finanszírozás átvételi megállapodásban rögzített rendkívül,
a szükségestől lényegesen alacsonyabb szintje eredményezte.
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Mivel az intézmény elsősorban és túlnyomó részben (azaz 90% feletti arányban) központi, irányító szervi támogatásból gazdálkodik, működési bevétele elenyésző; továbbá az intézmény vonatkozásában a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok együttesen a rendelkezésre álló anyagi erőforrás 73,0%-át
leköti, ezért az intézmény lehetőségei rendkívül szűkek a likviditási problémák elkerülésében.
A rendkívül komoly mértékű hiányt (nagyságát intézményünk 250 millió forintra becsüli) és a várható fizetőképtelenséget jeleztük a fenntartó részére.
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.
N.É.
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és
előirányzat mozgások bemutatása.
Az 1. pontokban rögzítettek szerinti telephelyek átvétele történt meg 2016 évben,
amikor a KLIK-kel kötött megállapodással a 879040 szakágazathoz tartózó feladatok
ellátását vette át intézményünk.
A megállapodás értelmében 87 fő státusz átvétele a KLIK-től, további 45 fő státusz
(mely a jogszabály szerinti működéshez, mint hiányzó státusz szerepel a megállapodásban) a megállapodás értelmében intézményünk részére átadásra kerül. Ez utóbbihoz tartozó költségvetési forrás nem került 2016 évben biztosításra.
Az átvétel során az alábbiak szerint történt az előirányzat biztosítása, mely esetben a
2016.évi előirányzat 10 hónapra került számításra, azonban a tényleges átvétel
2016.04.01-el a dologi kiadások vonatkozásában, ill. 2016.06.01-el a személyi juttatások
és járulékai tekintetében történt meg. A 2016 évre a megállapodás alapján biztosított
ill. a későbbi átvétel miatt, ténylegesen járó előirányzat közötti különbség(21 millió Ft)
a beszámolási évben nem kerül rendezésre (elvonásra az intézményünktől). Az elvonás eredményeképp tudta csak intézményünk az elmúlt évet jelentősebb likviditási
zavar nélkül lezárni.
A hivatkozott megállapodásban szereplő előirányzatok összege 2016.03.01-től szereplő
összeg és ténylegesen járó összeg a következő:
ezer forintban

Megnevezés

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások

2016.évre járó módosított
megállapodás szerinti előrányzat összege (módosított
megállapodás)
119 947
32 339

2016.évre járó eredeti megállapodás szerinti előirányzat
összege (ténylegesen biztosított 2016 évben)
134 940
36 382

22 714

25 239
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Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Beruházások
Felújítások
Kiadások összesen
Költségvetési támogatás

0
0
0
0
175 000
175 000

0
0
0
0
196 561
196 561

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése,
a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.
Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015.
december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális
ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknél a pedagógusok minősítési eljárásai a jogszabályoknak megfelelően sikeresen lezajlottak.
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II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1)

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:
2016. Év

rovat

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés Teljesítés
2016.12.31
Eredeti
Módosított
a mód. ei.
%-ában
adatok Ft-ban
265 019
368 034
368 034 942
100,0%
000
942

Személyi juttatások

K1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

K2

71 021 000 105 589 356

Dologi kiadások

K3

67 769 000 141 083 611

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

Egyéb működési célú kiadások

K5

Beruházások

105 589
356

Teljesítés
megoszlása
%
56,6%

100,0%

16,2%

87,3%

18,9%

32 326 125

123 116
810
32 326 125

100,0%

5,0%

K6

19 983 765

19 881 276

99,5%

3,1%

Felújítás

K7

1 350 000

1 350 000

100,0%

0,2%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8
405 340
668 367 799
000

650 298
509

97,3%

100,0%

1 610 638

1 610 638

100,0%

0,2%

1 200 000

3 614 161

3 869 971

107,1%

0,6%

1 200 000

5 224 799

5 480 609

104,9%

0,8%

404 140
663 143 000
000
8 811 000
404 140
654 332 000
000
405 340
668 367 799
000
405 340
668 367 799
000

663 143
000
8 811 000
654 332
000
650 298
509
668 623
609

100,0%

102,0%

100,0%

1,4%

100,0%

100,6%

97,3%

100,0%

100,0%

102,8%

1 531 000

Költségvetési kiadások összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Közhatalmi bevételek

B3

Működési bevételek

B4

Felhalmozási bevételek

B5

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Költségvetési bevételek összesen
Finanszírozási kiadások

K9

Finanszírozási bevételek

B8

ebből: Maradvány igénybevétele

B813

ebből: Központi, irányító szervi támogatás

B816

Kiadások mindösszesen
Bevételek mindösszesen
Bevétel-kiadás

18 325 100
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68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti mutatók alakulása intézményünknél:
Gondozási napok száma (feladatmutató):
64 948 gondozási nap összesen
Fonyódi szervezeti egységnél: 13 815 nap
Kikötő szervezeti egységnél:
19 842 nap
Öreglak-Somogyvár szerv.egységnél: 31 291 nap
Kapacitásmutató 1. (szakmai tevékenységet ellátók átl.stat.létszáma): 111 fő
2. (intézményüzemeltetési fa-t ell. átl.stat.létszáma): 33 fő
Teljesítmény mutató intézményünknél nem értelmezhető.
Intézményünk kiadásait a táblázat megoszlási mutatója nem tükrözi teljes körűen, mivel az intézményünk jelentős dologi kötelezettséggel zárta a 2016 évet, a korábbiakban
már részletezett KLIK-től történő átvétel miatti jelentős forráshiány eredményeképp.
Mivel az intézmény elsősorban és túlnyomó részben (azaz 90% feletti arányban) központi, irányító szervi támogatásból gazdálkodik, működési bevétele elenyésző; továbbá az intézmény vonatkozásában a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok együttesen a rendelkezésre álló anyagi erőforrás 73,0%-át
leköti, ezért az intézmény lehetőségei rendkívül szűkek a likviditási problémák elkerülésében.
Működőképességünket elsősorban és döntően az irányító szervi finanszírozás határozza meg, ebből kifolyólag annak legcsekélyebb változása is komoly likviditási zavarokat okozhat. Az intézményi saját bevétel elenyésző részarányt (0,5%) képvisel az
összbevételen belül.
Intézményi saját bevételünk az ellátottak térítési díjából és a dolgozói étkezések
igénybevételéből származik.
Működési célú támogatások jogcímen a 2015.évben lezárt TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 jelű,
„Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázathoz tartozó, pénzügyileg nem teljesített összeg jelenik
meg.
Intézményünk kiadásai közül a legnagyobb hányadot a személyi juttatások és a hozzá
kapcsolódó járulékok képviselik a 70% feletti részarányukkal. Ezekre a kiadásokra
intézményünk nem, vagy csak nagyon kis mértékben tud befolyással lenni, mivel ezek
azok a tételek, melyeknek alapvetően jogszabályi meghatározottsága van.
A jogszabály szerint járó juttatásokon felüli személyi juttatások aránya intézményünknél rendkívül alacsony, mivel dolgozóink semmilyen cafeteriába tartozó juttatást nem kapnak.
A nem rendszeres bérelemek közül a munkavédelmi szemüveg biztosítása, a munkábajárás költségtérítése és a kiküldetés (napidíj nélkül) jelentkezik, melyek szintén jogszabályi előíráson alapulnak.
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatából a dologi és ellátotti kiadásokra lett átcsoportosítva, mivel a tervezéskor már látszott e kiadásnemek hiánya, to15

vábbá a beruházások és felújítások fedezetének forrását a személyi juttatások kiadásainak visszafogásával lehetett biztosítani.
Dologi kiadásaink aránya nem tükrözi a tényleges kiadásokat, hisz intézményünk jelentős pénzügyileg nem teljesített dologi kötelezettséggel zárta a 2016-os évet, ami
26,1%-a a 2016 évi dologi kiadásoknak.
Az ellátotti kiadások eredetileg tervezetthez képest való eltérésének oka, hogy az intézményi eredeti költségvetésben rendkívül alacsony összeggel kerül megtervezésre, a
fedezet a dologi kiadások előirányzaton áll rendelkezésre.
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, ez eredeti, illetve módosított előirányzathoz
képest jelentősen megváltoztak (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy
mi valósult meg az előirányzatból). Be kell mutatni továbbá a kapacitás-, feladat-, teljesítménymutatók alkalmazásával (05, 06 űrlap) a költségvetés alakulását. Táblázatok
mellett szöveges értékelést is kell adni.

2)

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása,
annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt
előirányzat módosítások).
Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Kormányzati hatáskörben bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék fedezetének a
biztosítása történt. Irányító szervi hatáskörben előirányzat átcsoportosítás történt intézményünk részére.
Saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, a maradvány felhasználását, továbbá a többletbevétel előirányzatosítását végeztük.
A 2016 évi feladatváltozás miatti előirányzat változás a korábbiakban részletezett
KLIK-től történő átvétel miatt az alábbiak szerint történt.
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ezer forintban
feladatváltozáshoz köthető előirányzatváltozás (KLIK átvétel)

Megnevezés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Beruházások
Felújítások
Kiadások összesen
Költségvetési támogatás

134 940
36 382
25 239
0
0
0
0
196 561
196 561

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges
maradványok nagysága és okai.
N.É.
adatok Ft-ban
Feladat-

KöteleFeladat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Maradvány

ellátás

zettségvállalással
terhelt

végrehajtás
ának
határideje

nemleges

Összesen

0

0

0

0

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.
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 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó, valamint a létszám alakulása
Az intézmény irányító szerv által 2016. évre engedélyezett nyitó létszáma 104 fő, mely
létszám 2016. június 1-től további 87 betöltött álláshellyel és szükséges forrással, továbbá az átvételt szabályozó megállapodás alapján 45 (üres) státusszal (2016. évben
forrás nélkül került biztosításra) bővült. Intézményünk záró, engedélyezett álláshelyeinek száma így 236, mely az alábbiak szerint kerül megoszlásra:
 Fonyódi Gyermekotthon (szakmai feladatok ellátására)
32,5 fő
 Kikötő Gyermekotthon és lakásotthonai (szakmai feladatok ellátására) 38,5 fő
 Öreglaki-somogyvári gyermekotthonok és lakásotthonok (szakmai feladatok
ell.) 118,0 fő
 Pénzügyi-technikai csoport (valamennyi telephelyen össz.) 47,0 fő
Intézményünknél a dolgozók a tevékenységre irányadó jogszabályok által előírt bért
kapják. Béren kívüli juttatások, anyagi ösztönzők nem vagy csak rendkívül korlátozott
mértékben állnak a vezetés rendelkezésére a teljesítmény fokozására, a motiváció
fenntartására, növelésére.
Cafeteria rendszert intézményünk nem biztosít.
Béren kívüli juttatásként dolgozóink a jogszabályban kötelezően előírt mértékig munkába járás költségeinek a megtérítésében részesültek.
A dolgozói átlagkeresetek alakulását mutatja a következő ábra:
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Jól látszik, hogy a nem rendszeres juttatások mérsékelt csökkenése, továbbá a rendszeres juttatások erőteljesebb növekedése (melynek hátterében a pedagógus bérrendezés
mellett, a szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék juttatásának bevezetése áll)
együttesen az átlagkereset előző évihez képest 11,2 %-kal emelkedett.
Ahogy a korábbiakban is szerepeltettük e kiadásnem alapvetően jogszabály által meghatározott, mértékére csak kissé tudunk hatással lenni.
A munkaadókat terhelő járulékok között jelenik meg a rehabilitációs hozzájárulási adó
is, melynek fedezete az átvett szervezeti egység vonatkozásában nem került biztosításra.
Munkaerőmozgás adatai:
Belépők száma 127 fő, melyből 81 fő a korábban említett szervezet átvételével történő
belépés, az intézménytől kilépők száma 26 fő.
Belépési forgalom: 97,5 %
Kilépési forgalom: 20,0 %
Munkaerő-forgalom: 117,5 %

Az előző éviekhez képest rendkívül erőteljes növekedés tapasztalható a munkaerőmozgásban, azonban beavatkozásra nem volt szükség, mivel az okok (a belépési és
kilépési forgalom növekedésének okai) egyértelműen azonosíthatóak voltak, és nem
mutattak olyan kedvezőtlen hatást eredményező tényezőkre, melyek elhárítása szükséges lenne.
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A munkaerőmozgások hátterében a Somogyvár Öreglak szervezeti egység átvételének
munkaerőmozgása áll. További létszámmozgások, a nyugdíjszerű juttatásokra, előrehozott ellátásokra jogosultak magas száma miatti kilépések és az álláshelyre történő
belépések, és egyes munkakörök esetében, minőségi cserék álltak.
 Dologi kiadások alakulása
Az alábbi ábrán szemlélteti dologi kiadásaink szerkezeti összetételét 2016 évben

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016 évben is jelentős arányt képviselnek, s szinte a teljes rendelkezésre álló forrást lekötik (80,1%) a készletbeszerzések és a szolgáltatási díjak.
Mivel a dologi kiadásokon belül a legnagyobb részarányt képező élelmezéssel összefüggő készletbeszerzésekre, a közüzemi kiadásokra, és az ellátottjainkhoz kapcsolódó
szolgáltatások díjára nem tudunk közvetlenül hatással lenni, ezért a dologi kiadásoknál a következetés fegyelmezett gazdálkodás betartására van szükség.
A költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló információk, miszerint költségvetésünk forráshiánnyal fog küszködni, racionalizálási és költség-kiadáselemzési feladatokat követeltek meg intézményünktől. A folyamatos szakmai és gazdasági működőképesség biztosításának szem előtt tartásával szigorú takarékosságot és ésszerű, következetes gazdálkodást igyekeztünk folytatni.
A teljesítési jogcímek vonatkozásában ezért a módosítási arány magas volt a dologi
tételek vonatkozásában, melynek oka a fentiekben leírt előirányzatok közötti átcsoportosítás.
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Intézményünknek a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése a tárgyévben nem volt.
 Ellátottak pénzbeli juttatásai.
A gondozási nap nyilvántartás szerint a 2016. év intézmény és telephelyeinek, ellátotti
átlaglétszámának és kihasználtságának alakulását a következő táblázat mutatja:
Az
intézmény- Engedélyezett Kihasználtság
Kihasználtság
Átlaglétszám
Létszám:
egység megneve- férőhelyek
%
%
2016.
2016.12.31.
zése
száma
2015.
2016.
Fonyódi
Gyer- 48
84%
40
83%
42
mekotthon
Kikötő
Gyer- 40
89,5%
36
90%
30
mekotthon
Lakásotthon Ba- 10
93,3%
8
82%
7
latonboglár
Lakásotthon Za- 12
75%
10
83%
10
márdi
Öreglaki
K. 40
31
77 %
31
Gyermekotthon
Fészek K. Lakás- 8
7
88 %
7
otthon
Kuckó K. Lakás- 8
6
75%
6
otthon
Napsugár K. La- 8
8
100 %
8
kásotthon
Vacok K. Lakás- 8
6
75 %
6
otthon
Zugoly K. Lakás- 8
8
100 %
8
otthon
Somogyvári
36
29
80 %
29
Gyermekotthon
Búzavirág K. La- 8
6
75 %
6
kásotthon
Pipacs K. Lakás- üzemen kívül
otthon
Vadvirág
K. 15
14
93 %
14
Gyermekotthon
Átlagos kihasz- 249
209
84%
204
náltsági mutatók
Az engedélyezett férőhelyek számánál (257 fő) nem vettük figyelembe a Pipacs Különleges Lakásotthon (8 fő) engedélyezett férőhelyszámát, hiszen az adott gondozási helyre gyermeket nem
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lehet helyezni. A kapacitás kihasználtság mutatószámai nem lennének relevánsak, ha a + 8 főt
feltüntettük volna az engedélyezett férőhelyek számánál.
Az ellátotti kiadások eredetileg tervezetthez képest való eltérésének oka, hogy az intézményi eredeti költségvetésben rendkívül alacsony összeggel kerül megtervezésre, a
fedezet a dologi kiadások előirányzaton áll rendelkezésre.
 Működési/felhalmozási célú kiadások.
Felhalmozási célú kiadások során intézményi beruházásokra és felújításokra fordítottunk.
Kamatkiadások során késedelmi kamat fizetése az ismert likviditási problémához kapcsolódó szállítók által a késve vagy egyáltalán nem fizetett számlájukra való hivatkozással megállapított késedelmi kamat megfizetését szerepeltettük.
 Beruházási és felújítási kiadások
a lentieken túl további kis értékű tárgyi eszközök beszerzése történt, melyet a belső
szabályozás értelmében beruházásnak minősítünk.
Fonyódi Gyermekotthon, 1 sz. működési egység:
 Megvalósult az intézményegység balesetveszélyes közlekedési útjának felújítása,
térkövezése.
 Megvalósult az intézményegységben egy 7 fő utógondozói ellátottak számára alkalmas épületrész kialakítása, berendezése, ahol még egy térelhatároló válaszfal
megépítésére lenne szükség.
 Megvalósult az intézményegység biztonsági elkülönítőjének (terápiás helyiség)
kialakítása.
 Megvalósult az intézmény egység „D” jelű épületegységének és a központi konyha
és mosoda épületének hőszigetelt nyílászáró cseréje.
Kikötő Gyermekotthon, 2 sz. működési egység:
 Megvalósult a teakonyha kialakítása, amellyel a dolgozók munkakörülményeinek
minőségbeli javulását tudtuk elérni.
 Megvalósult a balatonboglári Lakásotthonban a teljes-körű fűtés rekonstrukció és a
nyílászárók cseréje, mely nagymértékben hozzájárult az energetikai kiadások
csökkentéséhez és a komfortosság érzésének növeléséhez
 Megvalósult a leválasztott kazánházban a karbantartói műhely kialakítása
Öreglaki és somogyvári gyermekotthonok és lakásotthonok, 3 sz. működési egység:
Öreglaki Különleges Gyermekotthon:
 Kitört ablaküvegek folyamatos cseréje, javítása
 A kastélyépület és az irodáknak helyadó épületszárny fűtési rendszerének szétválasztása egy használt, de újszerű állapotú kazán beépítése
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Két darab automata mosógép vásárlása
Egy darab villanytűzhely vásárlása
Tisztasági meszelés a lakószobákban
Mosdó csaptelepek részleges cseréje
A használt ülőgarnitúra cseréje adományokból
Gázóracsere

Somogyvári Különleges Gyermekotthon (az általunk használt kollégiumi szobák):
 Egy szoba tisztasági meszelése
 Hiányos és használhatatlan bútorzat javítása
 Futó és faliszőnyegek vásárlása
 16 darab ágybetét beszerzése
 Egy darab színes tv + antenna
 Egy darab automata mosógép
 Egy kombinált hűtőszekrény
 Főzőedények, evőeszközök
Búzavirág Különleges Lakásotthon:
 Fűtéskorszerűsítés – gázkazán csere – a beépített kazán – térelválasztása
 Festés a nappaliban és a vizes blokkokban
 Egy darab színes tv
 Egy darab ping-pong asztal
 A nappali üveges ajtójának, telt ajtóvá alakítása
Vadvirág Különleges Gyermekotthon:
 Fűtéskorszerűsítés gázkazán csere
 Hálószobák tisztasági festése
Kuckó Különleges Lakásotthon:
 Fűtéskorszerűsítés – gázkazán csere
 Tisztasági festés, meszelés
 Bútorzat részleges cseréje adományokból és a nem működő Pipacs Különleges Lakásotthonból
 Szőnyegek cseréje
Fészek Különleges Lakásotthon:
 Fűtéskorszerűsítés – gázkazán csere
 Egy darab kombinált hűtő
 Egy darab színes Tv
 Egy darab automata mosógép

A kiadott .xls Beruházás, felújítás táblázatai bemásolandók.
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A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
 PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.
N.É.
3)

Az intézményi bevételek alakulása:

Intézményünk bevételi forrásai és a kiadásainak összege a tárgyévben a következők
szerint alakultak:

Működőképességünket elsősorban és döntően az irányító szervi finanszírozás határozza meg, ebből kifolyólag annak legcsekélyebb változása is komoly likviditási zavarokat okozhat. Az intézményi saját bevétel elenyésző részarányt (0,5%) képvisel az
összbevételen belül.
Intézményi saját bevételünk az ellátottak térítési díjából és a dolgozói étkezések
igénybevételéből származik.
Működési célú támogatások jogcímen a 2015.évben lezárt TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 jelű,
„Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázathoz tartozó, pénzügyileg nem teljesített összeg jelenik
meg.
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra
gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.
Intézményi térítési díj az utógondozotti ellátottak díjfizetéséből származik, ennek öszszege rendkívül alacsony összeget képvisel az összbevételeken belül (éves összege kb.
1 millió Ft), térítési díj elmaradás nem volt 2016 év végén.
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3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében
tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.
N.É.
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.
N.É.

4)

Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 18.069.290.-Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 18.069.290.-Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.
A 2015 évi maradvány összege 8.811 e Ft, mely teljes egészében a tárgyévben felhasználásra került.
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.
NÉ
4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás,
áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele
Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 18.069 e Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az intézmény 2016. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz
kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4.
számú mellékletben mutatjuk be.
5)

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

N.É.
Résztvevő intézProjekt
mény megnevezése azonosító

Projekt tárgya

A teljes
Projekt
támogatás
időtartama összege
(Ft-ban)

-
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Önerő
mértéke

2016. évi
felhasználás
(Ft-ban)

Megjegyzés

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós
forráson kívüli projekteket is – 5. számú melléklet szemlélteti.
6)

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának
alakulása:

Az tárgyi eszközök, ezen belül a gépek, berendezések, felszerelések állományában a tárgyévben összesen 35.356 e Ft állománynövekedés történt, melyből 16.245 e Ft a KLIK-től
történő vagyonkezelésbe vételhez kapcsolódik. A beruházásokból 5.510 e Ft aktíválásra
került, míg a tárgyév végén nem aktivált beruházások és felújítások értéke 13.603 e Ft.
A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15.
űrlap adatai alapján 6. számú melléklet tartalmazza.
Vagyonhasznosítás intézményünkben nem történt.
Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú mellékletben mutatjuk be.
Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.
A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú mellékletben találhatók.

7)

Tulajdonosi részesedés:

N.É.

8)

Alapítványok:

N.É.

9)

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2016.december 31-i állapota a következő:
Költségvetési évben vagy azt követően esedékes követeléseink állománya 256 e Ft, mely
intézményi működési bevétel.
Követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 563 e Ft, mely a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat, személyi juttatásokat tartalmazza.
Behajthatatlan illetve behajtás alatt álló ill. 30 napon túli követeléseink nincsenek.
Kötelezettségeink összege 21.485 e Ft. Kötelezettségeinkből 14.178 e Ft dologi kiadásokhoz, 7.308 e Ft felhalmozási célú kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettség.
Kötelezettségeink teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
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A követelések 2016. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.
Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
adatok Ft-ban
Fizetési határidő
Határidőn belüli
Ebből:
költségvetési
évben esedékes
Ebből:
költségvetési évet
követően
esedékes
1-30 nap lejárt
31-60 nap lejárt

Ellátottak
összeg

ÁHT-n kívüli
db

44 050

összeg
9

44 050
3 300

9
1

8 400

1

ÁHT-n belüli
db

200 060

összeg
44

200 060

Összesen
db

0

összeg
0

44

db

244 110

53

0

0

244 110
3 300

53
1

8 400

1

61-90 nap lejárt

0

0

91-180 nap lejárt

0

0

181-

0

0

255810

55

Összesen

55750

11

200060

44

0

0

kötelezettségek xls beszúrása
10)

A letéti számla pénzforgalma:

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján: A gyermekotthon vezetője, a gyermekotthonban lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétől elkülönítetten
kezeli, és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló felhasználását.
A letéti számla vezetését ez a jogszabályi előírás indokolja.
Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a
4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.
11)

A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

N.É.
12)

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

N.É.

13)

Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója
semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2016
évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó
eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.
Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező. 2016. évben az intézménynél ellenőrzés a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Intézményünk 2016 évi gazdálkodását a takarékos és következetes gazdálkodás jellemezte, hisz a költségvetés készítésének időpontjában továbbá a KLIK-től történő szervezeti egység átvételekor nyilvánvalóvá volt, hogy az intézmény jelentős forráshián-nyal küzd, mely fenntartói beavatkozás nélkül tartósan nem kezelhető és a likviditási
zavar elkerülhetetlen. Intézményi figyelmes és takarékos gazdálkodással a hiány mértéke számottevően nem befolyásolható.
Az eredményesség biztosításához szükség volt egy átgondolt, hatékony munkaerőgazdálkodásra is; mivel a költségvetésünk egyensúlyának megtartásához a rendelkezésünkre álló erőforrások között át kellett csoportosítanunk, s ez az átcsoportosítás a
szellemi erőforrásokat is érintette. A megtakarított bér és járulék biztosította a fedezetet a dologi és ellátotti kiadásainkon jelentkező forráshiányra.
Intézményünk a tárgyévben is szabályszerűen és hatékonyan gazdálkodott a rábízott
pénzeszközökkel. Tevékenységünk során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeit érvényesíteni tudtuk, a gazdálkodási lehetőségeink és a kötelezettségek összhangban voltak.

Az irányító szerv Somogy Megyei Kirendeltségével összehangolt szakmai és gazdasági szaktudás illetve tapasztalat eredményeként érvényre jutottak a szakmai, pénzügyi
és számviteli érdekek.

28

MELLÉKLETEK
1. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
1.a. 2016. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2016. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

29

1. számú melléklet

2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.
(adatok Ft-ban)
Megnevezés
Kiemelt előirányzat/módosítások témánként

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

rovat

K1

K2

Eredeti elő-irányzat

Országgyűlési hatáskörű
módosítás

Kormányzati hatáskörű
előirányzat-módosítás

Országgyűlési
összesen
2016. évi bérkompenzáció
1226/2016. (V. 2.)
Korm. határozat
alapján
prémiumévek
8/2005. (II. 8.) PM
rendelet alapján
Szociális ágazatban
dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015.
(XII. 8.) Korm.
határozat alapján
2016. évi bérkompenzáció
1765/2016. (XII.
15.) Korm.
határozat alapján

Kormányzati
összesen
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtól való
feladatátvétel
Intézményintegráció

Irányító szervi hatáskörű
módosítás

Irányító-szervi
összesen

Előző évek
maradványa
Saját hatáskörű
előirányzatmódosítás

Előző évek
előirányzatmaradványa
összesen

Tárgy évi
módosítások

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatása

Egyéb
működési
célú
kiadások

Beruházások

K3

K4

K5

K6

Felújítás

Egyéb
felhalmozási
célú
kiadások

Költségvetési
kiadások
összesen

Finanszírozási
kiadások

Kiadások
mindösszesen

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Felhalmozási
célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Működési
célú átvett
pénzeszközök

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Költségvetési
bevételek
összesen

Finanszírozási
bevételek

ebből:
Maradvány
igénybevétele

ebből:
Központi,
irányító
szervi
támogatás

Bevételek
mindösszesen

K7

K8

K1-K8

K9

K1-K9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B1-B7

B8

B813

B816

B1-B8

Tárgyévi forrás
összesen
Saját hatás-körű
mind-összesen
Módosított
előirányzat
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1.a. számú melléklet
Intézmény megnevezése:
PIR szám
492885

Somogy Megyei II. Rákóczi F. Gyermekotthon

2016. évben átvett intézményi telephelyek
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
799656

Fenntartója
PIR

Átadó

ÁHT

335262

Besorolás
(Listából)

EMMI fejezeten belül
Intézmény egységként működő
gyermekotthonok és lakásotthonok
kerültek átvételre Somogy Megyeei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
alapító okirat szerint

Átvett intézmény megnevezése

Átvett telephely
Átvett ellátás típusa
(lista alapján felsorolva)
PIR

gyermekotthoni ellátás
492885

ÁHT
Átvevő

339040
Somogy Megyei II. Rákóczi F.
Gyermekotthon
EMMI szociális és gyermekvédelmi
intézményrendszeren belül
2016.04.01

Átvevő intézmény megnevezése
Besorolás
(Listából)
Átadás/átvétel időpontja

2016 évi
előirányzatváltozás
(Ft)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1

134 940

134 940

K2

36 382

36 382

K3

25 239

25 239

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítás

K7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Költségvetési kiadások összesen

K1-K8

0
196 561

0

0

196 561

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

0

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

B2

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

Működési bevételek

B4

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Költségvetési bevételek összesen

B1-B7

0

Központi, irányítószervi támogatás

B816

196 561

Bevételek mindösszesen
Ellátottak

Összesen

B1-B8

196 561

0

0

0
196 561

0

0

196 561

Férőhely összesen (fő)

171

171

Ellátott összesen (fő)

129

129

Átvett státusz (fő)
ebből átvett szakmai státusz (fő)
Foglalkoztatott
ak (teljes
ebből átvett funkcionális státusz (fő)
munkaidőre Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)
átszámítva)
ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)
ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)

Megjegyzés:
(amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív
támogatást tartalmaz, annak részletezése)

0
74

74

9

9
87

87
74

74

9

9

az átvett státuszon felül további 45
fő státusz kerül megállapodás
szerint biztosításra
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Kimutatás a beszerzések alakulásáról
adatok Ft-ban

Kiadások

egyéb dologi

kiküldetés,reprezentáció,

készletbeszerzés (K31 rovat)

kommunikációs szolgáltatások

szolgáltatási kiadások

(1 űrlap 32. sora és kapcsolódó

(K32 rovat)

(K33 rovat)

K351)

(1 űrlap 35. sora és kapcsolódó

(1 űrlap 46. sora és kapcsolódó

K351)

K351)

reklám
(K34 rovat)
(1 űrlap 49. sora és kapcsolódó

(K35 rovat)

Felhalmozási kiadások

(1 űrlap 60 sora a K31-34

(K6 és K7)

sorokhoz felszámolt ÁFA

(2 űrlap 200+205 sor)

nélkül)

(ÁFA K67+K74 rovat)

K351)

Teljesítés
mindösszesen

Pénzügy
Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi
Közbeszerzés típus megnevezése

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

nettó

ÁFA

Összesen

nettó

ÁFA

Összesen

nettó

ÁFA

Összesen

nettó

i

Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi

teljesítés teljesítés teljesítés
ÁFA

Összese

nettó

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

teljesítés

ÁFA

Összesen

nettó

ÁFA

Összesen

Összesen

n
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)

0

0

0

0

0

0

0

meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tárgyalásos eljárás

0

0

0

0

0

0

0

Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás

0

0

0

0

0

0

0

Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)

0

0

0

0

0

0

0

Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
(Kbt. 85.§-89.§ alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§103.§ alapján)
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1)
összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1)
összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos
eljárás
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1)
összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos
eljárás
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló
eljárás
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli

Keretmegállapodásos eljárás második része –
megrendelés
Keretmegállapodásos eljárás második része –
konzultáció
Keretmegállapodásos eljárás második része –
verseny újranyitása

0

0

0

0

0

0

Központosított közbeszerzés

3 220 052

693 327 3 913 379 1 054 901

0

227 137 1 282 038

0

0

0

0

5 195 417

Összesen

3 220 052

693 327 3 913 379 1 054 901

227 137 1 282 038

0

5 195 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nem közbeszerzéses

51 317 022 11 049 355 62 366 377 1 030 060

221 788 1 251 848 44 025 275 9 479 328 53 504 603

0

0

0

657 084

141 480

798 564 17 230 967 4 000 309 21 231 276

139 152 669

Mindösszesen

54 537 074 11 742 683 66 279 757 2 084 961

448 925 2 533 886 44 025 275 9 479 328 53 504 603

0

0

0

657 084

141 480

798 564 17 230 967 4 000 309 21 231 276

144 348 086

Közbeszerzés aránya

5,9%

50,6%

0,0%

########

0,0%

0,0%

3,6%

3. számú melléklet
2016. évi költségvetési maradvány
adatok ezer Ft-ban

Sorszá

Megnevezés

m

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

Összeg
Ft-ban

5 224 799
650 298 509
-645 073 710

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

663 143 000

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

663 143 000
18 069 290

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

18 069 290

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18 069 290

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0
0

4. számú melléklet
Pénzeszközök alakulása
adatok Ft-ban
2016.01.01. nyitó

2016.12.31. záró

Kincstáro
n
Megnevezés

belül (B)

Számla (pénztár) neve

Számla száma

vagy

Főkönyvi
számla száma

Intézményi

Uniós projektek

Mindösszesen

Intézményi

Uniós projektek

Mindösszesen

kívül (K)

Előirányzat-felhasználási
keretszámla záróegyenlege

ElőirányzatB

felhasználási

10039007-00332433

33121914060

10 821 119

10 821 119

19 721 719

19 721 719

keretszámla

Intézményi kártyafedezeti

76 767

számla záróegyenlege
B

Kártyafedezeti
számlák

10039007-00332433-00060004

3312291406001

76 767

8 820

EU célelszámolási számlák
egyenlege
EGT Norvég Alap célelszámolási
forintszámla
Lakásépítési számla
Intézményi LETÉTI számlák
B

Intézményi letéti
számla

10039007-00332433-20000002

3 311 999 010

8 820

0

0

0

0

0

0

2 099 510

2 578 300

2 099 510

2 578 300

Letéti kártyafedezeti számlák

0
B

Letéti kártyafedezeti
számla

10039007-00332433-20060006

0

Egyéb számlák (pl.: deviza)

Házipénztári pénzkészlet
K

Fonyódi pénztár

K

Kikötő pénztár

K

Öreglak pénztár

3211914060A
321191406001B
321191406002N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 670

0

225 670

900 650

0

900 650

225 670

280 600

0

399 060

0

220 990

K
K
LETÉTI házipénztári pénzkészlet

90 000
K

Betétkönyv, csekk, elektronikus
pénzeszköz
Pénzkészlet összesen
Pénzkészletből költségvetésen
belüli
Pénzkészletből költségvetésen
kívüli

Letéti pénztár

3 211 914 060

90 000

90 000

60 400

60 400

K
13 313 066

60 400

0

0

0

13 313 066

23 269 889

0
0

23 269 889

0

0

0

0

5. számú melléklet
Projekt
Résztvevő
intézmény
megnevezése

Projekt
azonosító

időtartam
Projekt tárgya

a
(dátumtóldátumig)

ne mle ge s

A teljes
támogatás
összege
(Ft-ban)

Önerő mértéke

2016. évi felhasználás (Ft-ban)

Megjegyzés

6. számú melléklet
A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
adatok Ft-ban

Eszközök csoportja

Immateriális javak

2016. évi nyitó

Összes

állomány bruttó

állomány

értéke

növekedés

11 148 300

293 673

Összes
állomány
növekedés %ban
2,63

Összes
állomány
csökkenés

778 173

Összes
állomány
csökkenés %ban
6,98

2016. évi záró
állomány bruttó
értéke

10 663 800

Értékcsökkenés Értékcsökkenés ÉCS változás
nyitó állománya záró állománya

11 004 334

10 574 394

%-ban

96,09

2016. évi nyitó

2016. évi záró

állomány nettó állomány nettó
értéke

143 966

értéke

89 406

Használható Használható
sági fok

sági fok

nyitó %

záró %

1

1

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

############

-

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

-

-

############

-

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

Ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és
felszerelések
Járművek
Tenyészállatok

90 112 870

21 460 464

23,82

25 951 994

28,80

85 621 340

88 970 975

80 399 307

90,37

1 141 895

5 222 033

1

6

-

-

############

-

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

-

-

############

-

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

-

-

############

-

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

############

-

-

-

############

-

-

########### ###########

Állami készletek,
tartalékok
Beruházások, felújítások

-

13 602 292

############

13 602 292

Koncesszióba,
vagyonkezésbe adott

Befektetett eszközök
összesen

-

101 261 170

-

35 356 429

############
34,92

-

40 332 459

39,83

96 285 140

99 975 309

90 973 701

91,00

1 285 861

5 311 439

1

6

7. melléklet
Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról

Ssz. Megye

Település

Fekvés

Helyraj

Cím

zi szám

Megnevezés

Terület
(m2)

Vagyon
kezelői

Bruttó
Vagyonkezelői jog
megszerzője

hányad

Nettó

Szerződés nyilvántar nyilvántar
kelte

tási érték

tási érték

(Ft)

(Ft)

Bruttó

Nettó

1.
2.
3.
4.
5.

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Ssz. Megye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Település

Fekvés

Helyraj

Somogy Somogyvár S.vár belterület
19

Somogy Somogyvár S.vár belterület
21/1

Somogy Somogyvár S.vár belterület
194

Somogy Öreglak

Somogy Öreglak

Somogy Öreglak

Összesen

Cím

zi szám

Kossuth L.u.7.

Kossuth L.u.9.

Kossuth L.u.104

Öreglak belterület
304
Fő u.109.

Öreglak belterület
190
Kis u.47

Öreglak belterület
710/2
Vasút u.9/A

Megnevezés

Terület
(m2)

kivett l.ház,udvar,gazd.i ép. 1857

kivett l.ház,udvar,gazd.i ép. 2746

kivett l.ház,udvar,gazd.i ép. 7924

kivett ált.isk.,diákotthon,gaz 10343

kivett l.ház,udvar,gazd.i ép. 5772

kivett l.ház,udvar,gazd.i ép. 1090

Vagyon
kezelői
hányad

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Vagyonkezelői jog
átadója
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

Szerződés nyilvántar nyilvántar
kelte

tási érték

tási érték

(Ft)

(Ft)

##########

##########

##########

##########

##########

##########
0

0

8. számú melléklet
Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
Bruttó

Melyik intézménnyel
Ssz.

Megye

Vagyonkezelésbe adó

összefüggésben

Vagyonkezelésbe

Szerződés

került átvételre a

vevő

kelte

vagyon
Somogy
1.

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

II.Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon

Nettó

nyilvántart nyilvánt
ási érték

artási

(Ft,

érték (Ft,

összesen) összesen)
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

2016.02.29

16 244 536

483 935

16 244 536

483 935

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Összesen

9. számú melléklet
Gépjárművek adatai
Bruttó érték FtRendszám

Típus

Gyártási

ban 2016.

év

december 31.én

Értékcsökkenés Ftban 2016.
december 31.én

Nettó Érték Ftban 2016.
december 31.én

XFP793

Erdőgép Boy 2208

1988

0

0

0

XBT291

Mezőgép Klado 300

1990

23 762

23 762

0

JWF368

Citroen Xsara Picasso 1.6

2005

4 812 200

4 812 200

0

KRA513

Ford FDE6 Transit Kombi

2007

6 484 900

6 484 900

0

LPE503

Renault JL Trafic

2009

9 073 000

9 073 000

0

NOD506

Opel F7 Vivaro

2012

2 992 130

408 761

2 583 369

NPJ544

Dacia SD Dokker

2016

2 340 000

361 869

1 978 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen

25 725 992

40

21 164 492

4 561 500

