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Tisztelt Képviselı-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése, az 
Állami Számvevıszékrıl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/A. § (1) 
bekezdése, valamint az Állami Számvevıszék V-3011-5/2009. számú programjának 
megfelelıen az Állami Számvevıszék ellenırzést végzett a 2008. évi zárszámadáshoz 
kapcsolódóan.  
Az ellenırzés célja annak megállapítása volt, hogy a 2008. évi vizsgált idıszakban: 

1. Az önkormányzat a normatív hozzájárulásokat a költségvetési törvényben és a 
feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítése 
alapján igényelte-e. Az Önkormányzat az elszámolást a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen készítette-e el, annak adattartalma megalapozott és megbízható-e. 

2. Az átengedett személyi jövedelemadót a hatályos jogszabályoknak megfelelıen 
vette-e igénybe az Önkormányzat, és az elszámolás megalapozott-e. 

A vizsgálat kiterjedt az önkormányzat valamennyi intézményére és tagintézményére – 
ideértve a társulásban mőködı tagintézményeket is –, amelyek feladatellátására tekintettel 
igényelhetı volt normatív állami hozzájárulás. Az Állami Számvevıszék megállapításait az 
alábbiak szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselı-testület elé. 

Az Állami Számvevıszék részletes jelentését az elıterjesztéshez mellékeljük. A 
Számvevıszéki jelentés mellékletét képezı táblázatok, kimutatások és közbensı 
jegyzıkönyvek megtekintését terjedelmük miatt a Gazdálkodási Osztályon tesszük lehetıvé.  
 

Az Állami Számvevıszék részletes megállapításai: 

1. A normatív hozzájárulások igénylésének és elszámolásának szabályszerősége 

1.1. Lakosságszámhoz illetve egyéb feltételekhez kötött támogatások: 

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi 
CLXIX. törvényben foglaltaknak, (2008. évi Kvtv.) és az abban hivatkozott 
jogszabályoknak megfelelıen vette igénybe, és szerepeltette az elszámolásban a 
települési önkormányzatok, a körzeti igazgatási feladatok, lakott területekkel 
kapcsolatos feladatok, pénzbeli szociális juttatások, közmővelıdési, közgyőjteményi 
feladatok, valamint az üdülıhelyi feladatok jogcímekhez kapcsolódó támogatásokat. 

A vizsgálat megállapítása: A vizsgálat eltérést nem tárt fel. 

1.2 Feladatmutatóhoz kötött támogatások 



 2 

1.2.1. Szociális jogcímek: a 2008. évi Kvtv. 3. sz. melléklete 11., 13., 14. pontjai alapján 
igényelhetı támogatások. 

 11. ab). Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat:  

Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

11.c). Szociális étkeztetés 

Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

11.d.) Házi segítségnyújtás 

Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

11.g.) Támogató szolgálat 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

11. h.) Közösségi ellátások 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

11.j) Idıskorúak nappali ellátása. 

 Megállapítások: az intézmény nem vette figyelembe a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 92/K. § (5) 
bekezdését, s így nem igényeltek támogatást azon ellátottak után, akiket – 
bizonyos napokon – már a mőködési engedélyben meghatározott 
férıhelyszámon felül, de annak 105 %-át meg nem haladóan láttak el. Ebbıl 
adódóan az ÁSZ ellenırzés + 2 fı mutatószám eltérést és 300.000,- Ft pótlólag 
járó támogatást állapított meg. 

11.k) Hajléktalanok nappali ellátása: 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg 

11. l) Fogyatékos személyek nappali ellátása: 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg. 

13.a) Hajléktalanok átmeneti szállása: 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg 

14. a) Bölcsıdei ellátás: 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg 

14. c) Bölcsıdében ellátott gyermekek ingyenes intézményi étkeztetése: 

 Megállapítások: Az ÁSZ ellenırzés eltérést nem állapított meg 

1.2.2.Közoktatási jogcímek a 2008. évi Kvtv 3. sz. melléklete 15., 16., 17. pontjai 
alapján igényelhetı támogatások. 

Óvodai nevelés: 

Megállapítások:  A feltárás eredményeként az ÁSZ a 15.2. (3)-(4) 
jogcímen nyolc hónapra 680.000,- Ft, a 15.a. (3)-(4) 
jogcímen négy hónapra 3.740.000,- Ft pótlólagos 
támogatást állapított meg.  
A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza.. 

  Általános iskolai oktatás 

Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 15.b jogcímnél 
85.000 Ft,- pótlólagos hozzájárulást állapított meg. 

  A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
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  Alapfokú mővészeti oktatás: 

Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 16.2.2. jogcímnél + 
5 fı eltérés miatt 693.333,- Ft, a 16.5.2. b) jogcímen +5 
fı eltérés miatt 33.333,- Ft pótlólagos támogatást 
állapított meg. 

 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
Napközis foglalkoztatás: 
Megállapítások: Az ellenırzés eltérést nem tárt fel. 
 
Iskolaotthonos oktatás: 
 
Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 16.5.b. jogcímen -1 

fı után 21.466,- Ft, 15.g.(4) jogcímen -1 fı után 
85.000,- Ft jogtalan igénybevételt állapított meg. 

 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: 
Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 16.4.1.c. jogcímen -

2 fı után 512.000,- Ft, 16.2.1.c. jogcímen -1 fı után 
128.000,- Ft, 16.4.1.d. jogcímen -2 fı után 256.000,- Ft, 
16.2.1.d. jogcímen -2 fı után 128.000,- Ft, 16.2.1.e. 
jogcímen -2 fı után 96.000,- Ft jogosulatlan támogatást 
állapított meg. 

 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
Korai fejlesztés, gondozás: 
Megállapítások: Az ellenırzés eltérést nem tárt fel 
 
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás: 
Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ -1 fı létszám eltérést 

és 15.000,- Ft jogtalan igénybevételt állapított meg. 
 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához: 
Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 16.11.2.jogcímen + 

10 fı, a 16.6.2.a. jogcímen + 6 fı a 16.6.2.b. jogcímen 
+7 fı létszámeltérés után összesen 495.000,- Ft 
pótlólagosan járó normatív állami hozzájárulást állapított 
meg. 

  A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés: 

Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ a 17.1.a. jogcímen -7 
fı létszámeltérés miatt 385.000,- Ft jogtalan 
igénybevételt, a 17.1.b. jogcímen -2 fı létszámeltérés 
miatt 32.000,- Ft jogtalan igénybevételt állapított meg. 

     A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
  Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása: 

Megállapítások: A feltárás eredményeként az ÁSZ -6 fı létszámeltérés 
miatt 60.000,- Ft jogosulatlan igénybevételt, általános 
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tankönyvtámogatás jogcímen -2 fı után 2.000,- Ft 
jogosulatlan igénybevételt állapított meg. 

 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 

2. Az átengedett személyi jövedelemadó elszámolás szabályszerősége: 
 

Megállapítások: Az ÁSZ által feltárt eltérések miatt az ellenırzés 
760.000,- Ft pótlólag járó támogatást állapított meg. 

 A megállapítás indoklását az ÁSZ jelentés tartalmazza. 
 
 
 
 
A vizsgálat szakmai megállapításainak összefoglalója: 
 

1. Az idıskorúak nappali ellátása jogcímnél a Szt. 92/K.§ (5) bekezdésének 
rendelkezéseit napi igénybevétel kimutatásánál a maximálisan igényelhetı támogatás 
érdekében következetesen kell figyelni és vezetni. 

2. Autista gyermekek nevelése és oktatása esetén a gyermekek után járó normatívát 
abban az esetben lehet igényelni, ha az intézmény alapító okirata a feladatellátást 
tartalmazza. 

3. Közoktatási intézményeink a közoktatási törvény maximális csoport- illetve 
osztálylétszámra vonatkozó elıírásait nem tartották be,  valamint nem rendelkeztek a 
Képviselı-testület illetve az Oktatási Hivatal engedélyével. 

4. A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénybevétele és elszámolása a 
közoktatási statisztikára épül, ezért néhány esetben eltérést mutat a tanügyi 
dokumentumoktól. 

5. A közoktatási törvény elıírásai ellenére saját döntés alapján magántanulók is 
bekerültek a normatív hozzájárulások igénylésébe és elszámolásába. 

6. Az óvodákban és egy tagiskolában a vegyes csoportok, illetve az összevont osztályok 
létszámát nem az összevonással érintett legmagasabb nevelési év/iskolai osztály 
létszámánál vették figyelembe. 

7. Az alapfokú mővészeti oktatás jogcímen az elıképzı évfolyamra járók létszámát az 
elsı alapfokú évfolyamra járók 120 %-ában állapította meg az intézmény az elsı és 
második alapfokú évfolyamra járók létszámának 120 %-a helyett. 

8. A sajátos nevelési igényő tanulók létszámának meghatározásánál az intézmény olyan 
tanulókat is figyelembe vett, melyek nem rendelkeztek a szükséges szakértıi és 
rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel. 

9. Az intézményi társulás iskolájába járó tanulók utáni állami normatív hozzájárulás 
igénylése és elszámolásánál a költségvetési törvény rendelkezéseit az intézmény nem 
vette maradéktalanul figyelembe. 

10. A kedvezményes étkezetésben, valamint az ingyenes tankönyvellátásban részesült 
tanulók száma után igényelhetı állami hozzájárulás néhány esetben nem volt 
megalapozott. 

 
A vizsgálat pénzügyi megállapításainak összefoglalója:  
 
Az önkormányzat a 2008. évi költségvetési beszámoló 31-es őrlapján 1.150.411.405,- Ft 
normatív hozzájárulással számolt el, az ellenırzés ezzel szemben 1.154.717.605,- Ft 
támogatási jogosultságot állapított meg. Az ÁSZ vizsgálat 30.790.466,- Ft jogtalanul 
igénybevett és 35.096.666,- Ft pótlólag járó – egyenlegében 4.306.200,- Ft pótlólagos 
normatív hozzájárulás jogosultságot állapított meg. 
A jövedelem-differenciálódás mérséklése jogcímen, a beszámoló 50-es őrlapján 
580.425.269,- Ft elszámolt összeggel szemben 581.185.269,- Ft támogatási jogosultságot, 
azaz 760.000,- Ft pótlólagosan járó támogatást állapított meg. 
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Az Önkormányzat elszámolásának hibaaránya – a lényegesség elvének 
figyelembevételével – összességében nem érte el a 2 %-os hibahatárt (0,27 %), és az 
egyes jogcímek hibahatára sem érte el  az elıírt  5 %-os lényegességi küszöböt, ezért az 
Önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása 
adattartalmában megalapozott és megbízható volt. 
 
Az Állami Számvevıszék hivatalból tájékoztatja megállapításairól a Magyar 
Államkincstárt, ennek megfelelıen a pótlólagos támogatásigény 2009. év folyamán a 
Kincstár részérıl kiutalásra kerül. 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadást. 

 
Határozati javaslat:: 
 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete tudomásul veszi Békés Város 
Önkormányzata 2008. évi normatív hozzájárulás, illetve átengedett SZJA 
elszámolásának számvevıszéki ellenırzésérıl készült tájékoztatót. 

2.  Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı Intézkedési ütemtervet.  

Határid ı: az intézkedési terv szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

 

Békés, 2009. augusztus 13. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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Intézkedési ütemterv 
 

Az Állami Számvevıszék 2008. májusi jelentése alapján 
 

Rövidítések jegyzéke: 
 
Gyvt.  A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény. 
Közokt . tv.   A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Szt.  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 
Tpr.    A tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
2008. évi Kvtv.  A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2009. 

évi CLXIX. törvény 
11/1994. (VI. 8.)MKM  11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

mőködésérıl. 
14/1994. (XII.24.) MKM 11/1994.(VI.8.)MKM rendelete a képzési kötelezettségrıl és a 

pedagógiai szakszolgálatokról. 
 
 

1. Megvizsgáljuk, hogy a közoktatási törvény 3. sz. mellékletének I. részében 
meghatározott maximális létszámhatárok túllépésnek engedélyezésére szükség van-e 
a közoktatási intézményekben. Szükség esetén a képviselı-testület elé terjesztjük az 
engedélyezést. 

 
Határid ı:  2009. szeptemberi testületi ülés 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
 

2. A Szt. 62. § (2) bekezdésben elıírtaknak megfelelıen a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 11/2009. (III. 27.) helyi rendeletünkben részletesen 
szabályoztuk a szociális étkeztetés jogosultsági feltételeit.  

 
3. A jövıben nagyobb figyelmet fordítunk arra, és az elszámolásnál figyelembe 

vesszük, hogy a Szt. 92/K. § (5) bekezdése alapján az idısek nappali ellátásában 
részesülı, illetve a bentlakásos intézményi ellátottak száma naponta elérheti a 
mőködési engedélyben meghatározott férıhely szám 105 %-át. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

4. Megvizsgáljuk, hogy a közoktatási intézményeink alapító okirataiban rögzített 
feladatok mindenben megfelelnek-e az intézményekben folyó oktatási nevelési 
munkának. Szükség esetén módosítjuk az alapító okiratukat. Amennyiben nincs 
szükség az alapító okirat módosítására, mert a feladatellátás feltételei nem 
biztosítottak, a normatíva elszámolásnál ezt figyelembe vesszük. 

 
Határid ı: 2009. szeptemberi testületi ülés 
Felelıs: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
 

5. Az intézményvezetık a jövıben nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a 
közoktatási célú hozzájárulások igénybevétele és elszámolás a nevelési oktatási 
feladatnak megfelelı közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi 
dokumentumokra épüljön. 
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Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
    

6. Az óvodai nevelésbe december 31-ig felvett gyermekek létszámának 
megállapításánál azokat a gyermekeket vesszük figyelembe, akik a harmadik 
életévüket december 31-ig betöltik a Kvtv. 3. sz. melléklete 15. pontja alapján. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

7. Gondoskodunk arról, hogy a vegyes óvodai csoportok, összevont iskolai osztályok, 
összevont napközis csoportok létszámát az összevonással érintett legmagasabb 
idıkerető nevelési év/osztály csoport létszámánál vegyük figyelembe az 
elszámolásnál 

  
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
    

8. Gondoskodunk arról, hogy az összevont napközis csoportok létszámát a magasabb 
idıkerető – azaz az 1-4. évfolyamosok – létszámánál vegyék figyelembe a 
beszámolóban  

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

9. Figyelemmel leszünk arra, hogy a Közoktv. 1. sz. melléklete második rész 1.b) 
pontja szerint a saját döntés alapján magántanulókra állami normatív hozzájárulás 
nem igényelhetı. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

10. Figyelemmel leszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók utáni állami 
hozzájárulás igénylését a Kvtv. 3. sz. melléklete 16.2.1. pontjának megfelelve, a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelete 14. § (1) bekezdésében elıírt szakértıi és 
rehabilitációs bizottság által készített szakértıi vélemény alapozza meg. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

11. Intézkedünk arról, hogy az oktatási intézményekben a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet alapján minden év június 30-ig a nevelési tanácsadó és a rehabilitációs 
bizottság részére megküldésre kerüljenek azon gyermekek, tanulók nevei, akiknek a 
felülvizsgálata a következı évben esedékes lesz. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
   

12. Gondoskodunk arról, hogy az alapfokú mővészeti oktatásnál az elıképzı évfolyamra 
járók igényjogosulti létszámának meghatározása a Közokt. tv. 1. sz. melléklete II 
rész 1.c) pontban foglaltak betartását, mely szerint az elıképzı évfolyamra járók 
létszámát az elsı és második alapfokú évfolyamra járók 120 %-a mértékéig lehet 
figyelembe venni. 
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Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

13. Figyelemmel leszünk arra, hogy az intézményi társulás óvodájába/iskolájába járó 
gyermekek/tanulók után elszámolt normatívába csak a községi gyermekek/tanulók 
után vehetı igénybe normatíva, valamint arra, hogy városi és nem társult 
településrıl járó gyermekek/tanulók után nem számolható el normatíva. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
   

14. Gondoskodunk a Gyvt. 148. § (6) bekezdésében és a Tpt. 8. §-ának (84) 
bekezdésében elıírtak betartásáról, amely szerint a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülı – nevelıszülınél gyermekotthonban, vagy más 
bentlakásos intézményben nevelkedı – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek/tanuló részére nem jár normatív kedvezmény 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 

15. Biztosítjuk, hogy a Közokt. tv. 3. sz. melléklete I. részében a meghatározott 
maximális létszámhatárokat betartsuk, túllépés esetén indokolt esetben 
kezdeményezzük a maximális létszámhatárok engedélyezését. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

     
 
 
 
Békés, 2009. augusztus 14. 
 
 
 
 
 Izsó Gábor                                    Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
             polgármester                              jegyzı 
 


















































