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2. sz. melléklet nvilatkozat

Tiszte|t Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei lgazgatősága elvégezte a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi onkormányzat źt|tal. a fO14. évben igénybe vett, a központi költségvetésből
származő tárnogatások elszamolástnak az á||amhánatásró| szóló 20|I. évi CXCV. tĺĺrv&ly 59. $-a
szerinti hatósági ellenőrzését.
A felülvizsgá|at eredményéről az e|óterjesztés mellékletét képező határozatot hozta. A hattnozat
értelmében az onkormányzat terhére l8.314.000,- Ft visszafizetési kĺitelezettséget, 40.044.608,. Ft
pótlólagos támogatásra való jogosultságot állapított meg. A pótlótagos tiámogatás abból adódik , hogy a
20|4. évíjövedelempótló támogatásokra vonatkozóan af0|4. évi beszámolóban tévesen ezen osszeg
visszafizetési kotelezettségként kertilt fe|ttintetésre, ezért ezt az összeget be is kell ťlzetnie az
onkormányzatnakés meg is kapja az onkoľmányzat.

A visszaf,tzetési kotelezettséget aza|ábbi jogcímeken fe|tárt eltérések a|apján állapították meg:
- Az Onkoľmányzataf.m.II.1.aQ)l,f ovodatitkárjogcímen 10fő létszámot szerefehetettaz

elszamolásban) aZ Igazgatóság a f0|3. október l-jei statisztikai gyermeklétszámok a|apjźn 7 fő
Iétszámot áIlapított meg, mivel 7 óvodában éri eI a gyermeklétszám a 100 főt' Az onkormányzat
elfogadta, nem tett észrevételt. Eltéľés 3 fĺi, visszafizetendő támogatás 5 400 000.- Ft

- 
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Onkormányzat a 2. m. II. 1. c (2) 1,2 Pedagógiai asszisŕóns (3 óvodai csoportonként 1 fő)
jogcímen 22 fő |étszámot szerepe|tetett az elszámolásban' ĄzIgazgatőság t7 fő |étszámot fogadott
el.
Az Onkorm ányzat az utóbbi megállapításra vonatkozóan észrevételt tett, melyben kifejtette, hory
a Magyaroľszźę20|4. évi központi költségvetésérĺó| szo|ő 20|3. évi CcxXX. tĺirvény 2. melléklet
II. l b) pontjában rögzítésre került, hogy a ténylegesen foglalkoztatott segítők esetében egy
tizedesre kerekített átlagos |étszźlm a|apján tĺjľténik az igénylés, elszámolas. Mivel a kerületi
szinten 66 óvodai csopoľt van,(66/3:ff fő). Ax,Igazgatősáę a Nemzetgazdasági Minisztériumtól
kért áIlásfoglalrás alapján (Köznevelési törvény f. sz'źlmű melléklete szerint 3 óvodai csoportonként
maximum 1 fő pedagógiai asszisztens után számolható el támogatĺĺs), ha egy óvodában 5 csoport

, van, akkor is csak 1 fő pedagogiai asszisztens után jár támogatrás. (Véleményünk szerint 5/3= |,7
fü), eltérés 5 fő, visszafizetendö t.'ímogatás 9 000 000.- Ft

II. Köznevelési feladatok összesen visszafizetendő támogatás 14 400 000.- Ft.

A III. 3. c Szociális étkeztetés jogcímen az tnkormányzat t069 fő mutatóval szemben az
Igazgatőság t034 fő, mutatĺót állapított meg. Eltérés 35 fő. VÍsszafizetendő támogatás (55 360.-
Ft/főlév\ 1 937 600.- Ft.



A III. 3. ja Bölcsődei ellátás _ nem fogyatékos, nem hátľányos helyzetíi gyeľľnek jogcímen az
onkormányzat 352 fő mutatót szerepeltetett az e|számolĺísában, az lgazgatőság 347 fő mutatót
állapított meg. Eltérés 5 fö. Visszafizetendő támogatás (395 280.- Ft/fo/év) 1 976 400.- Ft.

A Pénzügyi Ügyosĺály több körben egyeztęteÍt az Államkincstárral, a határozatban foglaltak az
egyezteÍések során kĺilcsĺjnösen szakmailag elfogadott megállapítasokat tartalmazzák.
A hatźľozat elleni jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairó| szőIő f0I4. évi CXL. törvény (Ket.) 98-102. $-ai biaosítják.

Javasolom a Tisĺelt Bizottságnak, hogy a határozatban fog|altakkal éľtsen egyet, és Ket. 99. $ (2)
bekezdése alapján a fellebbezési jogró| mondjon le.

il. A beteľjesztés inđoka

A BPM-ÁHII607-8l20I5. iktatószámon éľkezett, aMagyar ÁIlamlĺincstáľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága tiltal végzetĹ, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormány 7Ät źL|ta| a f014.
évben igénybe vett, a központi koltségvetésből származő támogatások elszámolásának az
áIlanháztartásľól szóló 20ll. évi CXCV. törtvény 59. $-a szerinti hatósági e|lenőrzésével kapcsolatos
határozat elfogadásához az e|őterjesztés f . számú mellékletét képező nyilatkozatot a|áirva vissza kell
kÍi l derr i a Magy ar Allamkincst ár részére.
A beteľjesztés sürgősségének indoka, hogy Képviselő-testtilet 20l6. május 05. napján tárgya|taa20|6.
évi költségvetésről szóIó önkorményzati rendelęt módosítását, melyben a- f015' évi szabad
kĺiltségvetési maradvány terhére biztosította a visszaťlzetési kötelezettség fedezetét. A Képviselĺl.-
testĹilet az onkormźtnyzati rendelet módqsítását elfogadta.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a fellebbezési jogról va|ó lemondás. .

A döntés pénzügyi hatiása: a Képviselő-tęstület a 20|6. május 05. napján tfugya|ta a f0|6. évi
költségvetésľől szóló rende|et módosítását, melyben a f075. évi szabad költségvetési maradvány
terlréľe biztosította avisszaťlzetési kötelezettsés fedezetét a 11108-04 címen.

IV. Jogszabályí ktiľnyezet

A Bizottság hatásköľét a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| szćl
36/2014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglaltak alapján gyakoľolja.

A fentiek a|apján kérem azalźbbihatfuozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

l. ahatározat 1. szĺmú mellékletét képezó,.az źů|amháztartátsról szóló 20I|' évi CXCV. törvény
60. $ (l0) bekezdése szerinti, a Magyar Áilamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei Ígazgatősźęa
á|ta| hozott Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat źita| a f074. évben
igénybe vett, a központi köItségvetésből származő támogatások elszámolásának
szabáiy szeriĺségével kapcsolatos hatfu ozat fellebbezés i jogáról lemond.

Felelős: polgiármester
Határidó: 20 1 6. május 09.

f. felkéri a polgármesteľt a hataĺozatf. me|lékletétképező Nyilatkozat a|áírźsáĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtridó: 20 1 6. május 09.
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M Magyaľ

- 
Allamkincstáľ

BUDÁPEsTI És pBsľ MEGYEI rcĺzcĺrosÁc

Iktatószám: BPM-ÁH v 607 -8/2OI 6.

ý evlĺtéző : Csiló Kľisztina
U gýntéző tel.: 429 -53 I 0

Tárgy: Az ĺjnkormánýatok 2014. évi éves beszámolójának hatóság e||enőrzése alapján
<inkormányzatot megillető támogatźs, illetve terhelő fizetési kötelezettség
megá|lapitása

A Magyar Allamkincstár Budapesti és Pęst Megyei Lgazgatőság (a továbbiakban:
Igazgatőság) Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormányzat,1082 Budapest,
Baross utca 63-67. (a továbbiakban: onkormányzat) á|ta| a 2Ot4. évben igénybe ,,"tt, u
ktizponti kökségvetésből szźrmaző támogatások elszámolásának szabźiyszeruségét
felülvizsgálta.

Afeltilvizsgálatmegtll|apitásaia|ap jźnaza|ábbí

HATÁRo ZAToT
hozom:

Az Onkoľmányzat teľhére és javára (a pénnĺgyl|eg ktilĺin rendezendő jogcímekre
tekintettel) a felülvizsgálat eredményeként:

fisszesen 1 8 3 1 4 000 Ft' azaz tizennyolcmiltió-háromszáztizennégy foľint,
a központi költségvetésből jogtalanul igénybe v ett tźrrĺogatás miatti

visszafizetési kłitelezettséget, illetve

tisszesen 40 044 608Ft, azaznegryenmillĺó-negyvennégyezer.hatszőtznyo|c foľint,
a központi kĺiltségvetésből származő pőtlőtagos támogatásravalĺó jogosultságot

állapítolĺ mcg az alóbbi jogcímckcn fc|tálrt eltéľések a|apjźn:

2014. évben igénybe vett támogatdsokra vonatkouían az Igazgatóság megĺźllapításai
(do kumentum alapú felülvizs gĺźlat alapj ón) :

l l39 BUDAPESľ, vłcl Úr zl. posľn,cw|i: |397 BUDAPEsT, PF. 538. TELEFoN: 37l-9000. FAX:37|-9927

KłiItségvetési
törvény*
szeřinti

hivaÍkozás
'Iogcím megnevezése

E|sámolt
támogatás

(F0

E|számolt
Felhaszná|ás

(F0

Igazgatőság
á|tal

megállapÍtott
tómogatńs (Ft)

Igqzgatőság
á|tal

megállapított
felhasználás

(FĐ

EItérés
tómogĺtós

(F9

Eltérés
FcIhasznáIás

(Fr)

2.nr.1.1.c). V
Egyéb onkormányzati
feĺadatok támogatása -
bésámĺtas utan

96 066 000 ' 96 066 000 0

2.m.1|l|.2.-V
Hozfáiáru|ás a pénzbeĺi
szociá|is e|látásokhoz
beszámítás után

135203612 13s203612 0

2.n.1.1.-lll.2.
|.1.' lIl.2. jogcĺmeken

nvutott tam. beszámitás
231 269612 231 269612 2312696',t2 231 269612 0 0

2.m.ĺl.1. (1).|
ovoda 8 hó
ovodapďagogusok
elismert létszama

355 730 667 355 730 667 0

E.ma|: igazgato'kmrig@allamkincstaľ'gov.hu



Kiiltségvetési
tiirvény*
szerinti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
Elsámolt
támogatás

(Fr)

Elsz{molt
Felhasználás

(Ft)

Igazgatóság
által

megálIapított
támogatás (Ft)

|gazgatóság
álta|

megállapítotÍ

'felhaszná|ás
(Fr)

EItérés
támogätás

(F0

Eltérés
Felhasználás

(FĐ

2.m.11.1. (2) 1

Ovoda E ho nev.munkál
közveüenü| segítök
száma KÖznev,fu,2.m,
szerint

1 17 600 000 108 000 000 -9 600 000

z.m.a(2)
9v0da 4 hÖ gyermekek
neveléseanaoi8óÍát
e|érĺvaov meoha|arlia

0

2.n.tt.1. {1)2

ovoda 4 hó
Ôvodapedagogusok
eIismert |étszáma

175 190 667 175 190 667 0

2.m.L1. (2)2

ovoda 4 hó nev'munkát
közvet|enü| segítok
száma Köznev.tv.2.m.

szeđnt

58 800 000 54 000 000 4 800 000

2.n.1t.1.(3)2

uvooa 4 n0
óvodapedagógusok
eĺismert |étszáma
(pót|ó|aqos összeol

4 506 400 4 506 400 0

2.n.11.2. (9) 1

UvooamuK. lam. ö no
>=napi 8 óÍa, nem snĺ-s
0yermekek száma

0

2.n.1t.2. (11) I
ovodamuk' tám.8 hó
>=napi 8 óra, (47$) SN|-s
2 fo gyerm száma

0

2,n.11.2. (12) 1

uvooamuK. tam. E ho
>=napi 8 óľa, (47$) SN|-s
3 fö oyerm száma

0

2.m.11.2. (8) 1

ovodamtjk. tam.8 hó
gyermekek nevelése a
napi 8 ónát e|éń,
meqhaladia

54 954 667 54 954 667 0

2.n.tt.2.(9)2
UV00amuK' tam.4 hó
>=napi 8 ora, nem snĹs
gyermekek száma

0

z.m.tt.2.(11)2
ovodamuk. tám.4 hi I

>=napi 8 óra, (47$) SN|-s l o
2 fö qyerm sáma I

? ntt.2.('12)2
ovodamúk. tám.4 hó
>=napĺ 8 óra, (47$) sN|.s
3 Ío oyerm száma

0

2.m.tt.2.(8)2

uvooamuK. tam.4 n0
gyermekek neveĺése a
napi 8 ómt e|éri,

meohaladia

26786667 26786667 0

2.n.ll.
||. Közneve|ésĺ fe|adatok
összesen (00 09 01 02 00
00)

793 569 068 793 569 068 779 169 068 779 169 068 -í4 400 000 -í4 400 000

2.m.lll.3.ab (l)
csataosegttes /u w]-1 lu
000 fo lakosságszam
esetén

ffiekjoletiszolgá|at zo
001-.|10 000 fó
|akossáqszám esetén

20077 258 20077 258 0

Z.m.ttt.3.ab (2) 20077 258 20077 258 0

2.m.lll.3.b gyermekjólétĺ központ
-2 

099 400

59 ĺ79 E40

2 099 400 0
2.m.lll.3.c (l) szociá|is étkeztetús bt 24224t) -í 937 600
2'm.|||'3 r|(í) házi segĺtąegnyújtás 7 830 000 7 830 000 U

2.m'IIl.3.f (í) idÔskoruak nappaIi
ĺll[ézltlénv| e||átása

29 430 000 29 430 000 0

2.m.Il|.3.g (,ĺ)
Íogyatékos szemé|yek
nappaIi intézményi
el|átáę

8 500 000 I 500 000 0

2.m.lll.3.h (5)
szenVedé|ybetegek
nappaIi intézményi
e||átása

14 260 000 14 260 000 0

\'\
\J
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Kiiltségvetési
tiirvény*
szerinti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
EIszámolt
támogatás

(F0

Elsámo|t
FeIhasználás

(Fr)

Igazgatőság
által

megállapított
támogatás (Ft)

|gazgatóság
á|ta|

megáIlapított
felhasználás

(F0

EItérés
támogatás

(F0

EItérés
Felhaszná|ás

(Fr)

2.m.lll.3.ja (1)

bö|csodeie|látás - nem
fogyatékos, nem
hátranyos he|yzetu
overmeK

173923200 í71 946 800 -1 976 400

2.m.lll.3.ja (2)
bö|aodeie|látás - nem
fogyatékos, háÍĺányos
heIrzeÍĺi overmek

5 188 050 5 188 050 0

2.m.lll.3ja (3)
Bö|csódei e|lálás - nem
fogyatékos, halmozottan
hátránvos he|vzetj ov'

3 804 570 3 804 570 0

2.m.lll.3.ja (4) bölcsódei el|átiás -

fogyatékos gyermek 741 't50 741 150 0

2.m.|||'3.|(í)
gyermekek áÍneneti
othona 5720850 5 720 850 0

2.m.111.3.

|||.3. Egyes szociáIis,
gyermekjó|éti fe|adatok
tám.(00 09 01 03 00 00

350 831 576 350 83í 576 346917 576 346 917 576 -3 9,ĺ4 000 -3 9í4 000

.m.L (3) idóskoruak gondozoháza
nem demens szemé|yek

0 0 0

.m.ĺ||'4.a
Sámĺtottsegĺtói
munkatáĺs |ébz-kapcs.
bértámmatás

13 030 200 13 030 200 0

2.m.lll.4.b
lntézmény.üzeme|tetési
ÉmmaÍás 16 962 000 16 962 000 0

2.n.''1|.4.
l||'4 jogcimek összesen
(00 09 01 03 05 00)

29992200 29992200 29992200 29992200 0 0

2.m.lll.5.a)

Gyermek étk. -
Fĺnanszĺroás szemo.
eIismert do|gozók
bértámmatása

104 154240 1M 154240 0

2.m.lll.5.b)
Gyermekétkeztetés
üzemeĺtetési támooatása

10633492Ą 106334924 0

2.m.lll.5.a) infol bö|csode 0

2.m'|ĺ|.5.a) info3 ovoda 0

2.m.|||.5.a) infď álta|ános isko|a 0

2.m.lll.5.a) info6 szakközépisko|a 0

2.m.lll.5.a) info9
Étkeztetettek sáma
összesen 0 0 0

2.m.lll.5.a)info10
Eüĺezteteüek sáma
ko||egisÍák né|kĺil

0

0

0 0

2.m.lll.5.a)info12
Fe|adatellátási heIyek
sáma 0 0

2.m.lll.5.a)info13
Fe|adate||átási heIyek
szamátil fÜggo tényezó
íF)

0 0 0

2.m.|ĺ|.5.a)info14
E||átottak sámáti| fiiggö
osáószám (P) 0 0 0

2.m.111.5.

|| |'t. Gyermekeĺ(eaetes
támogatasa (00 09 01 03
06 00)

210 489 164 2í0 489 164 210 489 164 210 489 164 0 0

3.m.06

Helyi szerveaási
intézkedésekhez
kapcso|odó
több|etkiadások tám,

5 265 000 5 265 000 0 0

/
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KölÍségvetési
tłirvény*
szerinti

hivatkozás

Jogcím megnevezése
E|számolt
támogatás

(FĐ

B|sámolt
Felhaszná|ás

(FĐ

IEazE^t,őság
áltaI

megállapított
támogatás (Ft)

Igazgatóság
áltaI

megáIIapított
feIhaszná|ás

(F0

Eltérés
támogatás

(Fr)

Eltérés
FeIhasználás

(FĐ

3.m.09
Gyermekszegénység
e||eni pr. keretében nyáń
étkeztetés biztosĺtása

5 115 440 5 115 440 0 n

3.m.10
0nkormányzati
feladate||ätást szo|gá|ó
feilesáések

1 249710 1 249710 0 0

2.n.lll.1 Egyes,iövedeĺempót|o

tamogatások kiegészĺtése
428 598 535 468ť/.3143 40 044 608 40 044 608

í.m.IX

Uzoc|aĺ|s es
gyermekvédeImi ágazati
pit|ék
(1055i2014fl t.1 1.)K.h.)

41 226ô3Ą 41 226 634 0 0

2 0 I 4. évb en igény b evett ttÍmogaĺdso k
_ vis s zaJizetés i köt elezetts ég
mindösszesen / ryitlóIagos tlÍmogaÍds
mindćĺsszesen:

21 730 608

a Maglarország 2014. evi központi kaltségvetésérőI szóIó 2013. évi CCX)(X. törvény (a továbbiakban:
2014. evi Kvtv.)

A felsorolt jogcímeken az onkoľmány'zatot az}L4.köttségvetési éwe vonatkozóan:
_ 40 044 608 Et, azaz negyvenmillió-negyvennégyezer-hatszáznyolc forint

támogatás illeti meg.
pótlólagos

_ 18 314 000 Ft, azaz tizennyolcmillió-háromsztztizennégyezer forint visszafizetési
kři telezetts ég terheli.

A fent megállapított, jogtalanul ígénybe vett tiámogatás utiĺn az onkormĺányzat: a
jogosulatlanul igénybe vett feladatmutatĺóhoz kapcsoló d'ő támogatások összege utáń:_ 2015. máľcius 26. napjátől a teljesítés napjáig a 2014. évi jegybanki a1apkamat

kétszeresének (4,76 %) megfelelő méľtéktĺ késedelmi kamatot (napi mértéke:
0,0 1 3 Yo, napi összege: ? 380,82 Ft),

kciteles frzetní.

Az onkormányzatot terhelő visszafizetésí kötelezettség, illetve megillető pótlólagos
támogatások ĺisszegét az Äht,, valamint az á||aÍnhaztaĺásiol szóló tĺirvéňy vegľłla3tasňol
sző|ő 368/2011. (Xu. 31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Ávr.) felülvizsgálat iđőpoňtjaban,
tovźbbáa2014. december 31-én hatályos ĺenđelkezései figyelembevételévęl állapítómuťme*.

A helyszíni e7|enórzéssel nęm érintett jogcímek esetében az ÁÁt.59. $ (2) bekezdése szeľinti
tewer,ett,, va]amint ęgyéb ok miatti ncm teľvęZett helyszíui elle'llijrzés u kósőbbiekbon feltarĺul
eltérő adatokat.

-. 
AzOľkorľrán yzaii
_ a visszafľĺ,etendő támogatás összegét a 

'.Kincstár Helý onkormányzatok előző évľől
szát ĺJrlaz,S befi zetés ei'' elnevezésű, 1 0 032Ü 00 -0 r 03 1 4 9 6 számú szám|áj źr a,_ a kamato(ka)t pedig, a ',,Kincstár Helyi onkormányzatok kamatbefizetései''
elnevezésű' 1 0 032 0 0 0 .0 103 40 7 3 szátmű számláj ár a

ktiteles megfizetni ahatározat jogerőľe emelkedését ktivető 15 napon beltil.s
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A fizetési határidő |ejtrta e|őtt az Onkormányzat _ a késedelmi kamat(ok) kivételével -
részletfizetés iránti kéľelmet terjeszthet elő. Részletfizętés engedélyezése esetén a
jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegre vonatkozőan engedé|yezett részleteket a
vísszaťlzetés napj áig kamat terheli.

Amennyiben az onkorm:ĺnyzat visszafizetési kötelezettségének a hatźrozat jogerőre
emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, a Magyar Allamkincstár beszedési
megbizást nýjt be az onkormtnyzat ellen. Az Áht. s:. $ (a) bekezdése a|ap1árl, ha a
beszedési megbízás 90 napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata koztartozźĺsĺak
minősül és azt az á,|Iami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az Aw. l13. $ (3) bekezdése a|apján az Aht.59. $-a szerinti felülvizsgálat során
megállapított, az onkormĺínyzatot megillető támogatás összegét a Kincstár a határozat
jogerőľe emelkedését követő 15 napon beltil utalja ki.

Hatátozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Allamkincstźrhoz
(1054 Budapest, Hold u. 4.) címzett, de az [gazgatősáýloz (1389 Budapest, Pf. 105)
benýjtott fellebbezésnek van helye. A fellebbęzést elektronikus úton előterjeszteni nem
lehet.

A fellebbezés az illetékekľől szóló 7990. évi XCIII. töľvény (a továbbiakban: Itv.) 5. $ (1)
bekezdés b) pontja a|apján illetélonentes.

Az e|jźrás során egyéb költség nem merült fel.

INDoKoLÁS

Az lgazgatőság az onkormanyzat 2014. évi elszĺĺmo|źsźĺt, az Ár't. sq-oo/B. $-aiban, 111. $
(23)-(25) bekezdéseiben, az áI|arrlháztartásról szóló 201I. évi CXCV. törvény (a 2014.
december 31-én hatályos rendelkezései szęrinti továbbiakban: Altt.zoru.) 53. $ (2)-(3)
bekezdéseiben' az á||anhźztaľtásról szóló törvény végrehajtásáró| sző|ő 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 20|4. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti (a továbbiakban:
Ávľ.261a.) 84. $ (1) és (l0) bękęzdésęiben, 104. $ (ĺ), (4)-(5) bekęzĺĺéseiben, 105-107. $-aiban,
a2014. évi Kvtv.-ben foglaltak szeľint vizsgálta felül.

A feltilvizsgálati eljárás sorĺĺn megá|lapitást nyert, hogy az onkormányzat źůtal
a 20|4. évi Kvtv. l-3. melléklete a|apjan 20|4. évben igénybevett,
támogatások kóZül az a|ábbi jogcímeken a ténylegesen elszĺímolt és az lgazgatőság źital.
megźilapított mutatós zámllétszám/összeg közijtt eltérés á11 fenn.

2014. évben ígénybevett támogatdsok lgazgahíslźg megdllapí'tdsai (dokumentum alapú
fe liilvízs gdlat alapj dn)

Az lgazgatóság}074, évre vonatkoző, jogcímenként tett szźlmszeríĺsített megźi|apításait jelen
hattr ozat l . sz. ĺnell é Hete tarta\mazza..

//
"ry ,/
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Jogcímenként:
AzIgazgatőság201,4. évre vonatkoző, jogcimenként tettszttmszenísített megtů|apitásait jelen
határozat 1. sz. mellék|ete tarta|mazza.

Áz onkoľmányzat által _ az lgazgatóság 10436l2t2015. szĺĹmli vógzósében foglaltak
alap j án _ a felü lvizs gáIat mega|ap ozás ához b ekĺildtitt dokum entum ok:

Az Onkormányzat a 03-3/212016. 1ktatőszámu leveléhez meliéklete a támogatás
fe|hasznáIźtsát a|átámasztő bizony|atokat 2013.12. hő és 2074.|1. hó időszakra vonatkozőan
havi bontásban.

Igénylőlapok Rendszeres szociális segély, Foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
Adósságkezelési támogatás, Lakásfenntartási támogatźis, ovodáztatási támogatás
s egél y-nemenként r ész|etezv e.

Az igénylőlapon szereplő sorokat a|átámasńő összesítő analitikák, kifizetési listĺĺk,
bevételi listfü, kapcsolódó napok bankkivonataí, pénzttrbizony|atai, jogalap nélktil
folyósítotttiímogatásokvisszaťlzetéseügýratszámma|megjelölve

Nýlvantartás a támogatást megáIIapitő hatźĺrozattal rendelkező el|átottakról és a
támogatás összegéről.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testĺiletének
57/2013. (XII.20.) önkormĺínyzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nýjtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabźiyairő|.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének
3 | /20I O.(wI. 1 5) sz. önkoľm źnyzati rendelete az adósságkezelési szo|gá|tatásről. .

Altalános megáIlapítások
Az oĺlkormźnyzat a 2.m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások kiegészítése jogcímen
428598 535 Ft összeggel számo|t e| az elszźtmolásában annak ellenére, hogy a Központi
koltségvetésből támogatásként renđelkezésre bocsátott ĺisszeg 468 643 143 Ft volt. Ebből
adődőan az onkoľmányzatnak 40 044 608 Ft visszaťĺzetési kötelezettsége keletkezett'
Az onkormźnyzat a O3-l47/2Ot5. iktatószámú levelében je|ezte, hogy a ténylegesen
felhaszĺá'|t összeget (428 598 535 FĐ tévesen szeľepeltette az e|száĺllolásában, továbbá kérte,
hogy az lgazgatőság ezt a jogcimet a 2014. évibeszźmoló felülvizsgálat keretében vizsgtija
felĺil.



Részletes megállapítások:

Az Onkormányzat a 2. m.II.1. a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek
|étszźrrn eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként 1 fo) jogcímen 10 fő létszámot
szerepeltetett az elszámolásában, aZ [gazgatőság a 2013. október l-jei statisztikai
gyermeklétszámok a|apján 7 fő létszámot á||apitott meg, mivel 7 ővodában éri el a
gyeľmeklét szátm a 1 00 főt.

Az Onkormányzat a2. m. II.1. b (2) 1 Dajkavaw helyette gondozĺónő és takarítĺó egyĺitt
(csoportonként _ 1 fo) jogcímen 66 fő |étszámot szeľepeltetett a 2013/20|4. nevelési év 4
hőnapjźra, ez a|étszźtm érvényes 20|3/2014. nevelési év.8 hónapjára is.

Az onkormányzat a 2. m. II.1. c (2) 1 Pedagĺógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként _ 1

fő) jogcímen 22 fő |étszámot szerepeltetett a 201312014. nevelési év 4 hőnapjára) az
Igazgatósáe a csoportlétszámok a|ap1an17 főlétszámot állapított meg az a|źbbiakszeľint:

Az onkormányzat a 2. m. II. 1 (2) 1 ovoda 8 hó óvodapcdagógusok munkáját
ktizvetleniil segítők Kiiznev. tv. 2.m. szeľinti |étszáma jogcímen 98 fő létszámot
s zerep el tet ett az e|számo 1 ás áb an.

Az onkormányzat azlgazgatóságBPM-ĺruueol-zt20|6. iktatószámú jegyzőkön5rvére a
2.m.1.c (2)1 Pedagĺígĺaĺ asszisztens jogcím esetében ószrcvótclt tctt.

Az onkorm źny zat a 03 - 1 t 5 / 2 O I 6 . íktató számu vál aszl evel éb en ki fej tette :

,,Pedagógiai asszisztens II.I.c (2)I jogcím esetében a Magyarország 20]4. évi központi
koltségvetéséről szóló 20]3. évi CCXW. tĺ)rvény 2. számú melléklet n.] b) pontjában
rĺ)gzítésre került, hogy a ténylegesen foglaĺkoztatott segítők esetében egy tizedesre kerekített
átlagos létszám alapján tÓrténik a létszám megállapítása. Az elszámolás során óvodánkźnt t(aT,/

'40

Intézmény

2013. évi
október 1-

jei
statisztikai

|étsz-ĺm

óvodai
csoportok

sáma

II.l.a (2)l

óvodatitkár -
intézményenként

ahol a
gyermekek

létszĺma e|éń a
l 00 főt

II.I.b(2)r dajka
vagy helyette
gondozónő és

takaľító egyt|tt-
csoportonként l ň

II.ĺ.c (2)I
pedagógiai

asszisztens - 3
óvodai

csopoľtonként l
fó

II.t.a (2)l
II.1.b (2)1
I-I.l.c (2)l
Osszesen

Gyerek-Vináe ovoda r54 8 I 8 2 u
Kincskeresĺĺ ovoda 99 5 0 5 6
Várunk Riłd ovoda 90 4 0 4 s
Napsugár ovoda 84 4 0 4 5
Koszoru Ovoda 80 4 0 ^ 5
Hétszínviľás ovoda 8I 4 0 4 J
Meseoalota Ovoda ll9 5 5 7
Tátika ovoda 125 5 I 5
Napľaforgó ovoda 96 4 0 4 5
Pitwane ovođa ll0 4 4 6
Százszorszfu Ovoda 138 6 6 2 9
Szivárvánv Ovođa 148 7 f t0
Katlca ljolcsode es
Ovoda 144 6 I 6 2 9

Osszesen: l 4ó8 66 1 66 ĺ7 90
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három csoport fig1lelembe vételével egy tizedesre kerekíne számolt ąz onkormányzat, amely
kerüĺeti szinten 22 Jő, így az onok áltaĺ megáĺlapított l7 Jő nem tudjuk elfogadni'

ovodapedagógusok munknját kometlenüĺ segítők II.1 (2)I jogcím eseťében a fentiek
figyelembevételével - aZ onök által mególlapított 90 fő helyett _ az onkormányzat
elszámolható létszóma 95 fő.',

^ 
2074. évi mutatĺószám felméréssel kapcsolatban 

^z 
Nemzetgazdasági Minisztérium az

óvo dap ed agó gu s létszám m aI kap cs olatb an az aláb b i tájékoztatást adta :

,,Kérdés: A Kôznevelési tĺ)rvény 2. melléklete szerint 3 óvodai csoportonhźnt l fő pedagógiai
asszisztens jár. Abban az esetben, ha 5 csoport van l fő pedagógiai asszisztens jár, vagł I,7
(5csop/3csop)?

Váĺasz: Az óvodapedagógus segítő ĺétszómnál egész számot kell beírni a felmérésbe. 3
csoportonhźnt eg.fo, tehát a számítás módja: (óvodai csoportok száma/3) tÓrt egész része.

Íg,, afeltett kérdésre a vólasz ]. Abban az esetbenfordulhat elő tort szám, ha a segítft nrt
év b en s i keriil fo gI aI ko ztatni.,,

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Koznev. tv.) 2. számtl
melléklete szerint 3 óvodai csopoľtonként maximum 1 fĺĺ peđagógiai asszisztens után
számolható el támogatás'

Az Ígazgatóság jelen határozatban a 2. m. II. 1 (2) 1 ovoda 8 hĺó, ovodapedagógusok
munkáját ktizvetlenül segítők Kiiznev. tv.2.m. szeľinti |étszámajogcímen 90 fő létszrĺmot
á||apít meg az onkormányzat elszámolásában szereplő 98 fő létszámmal szemben (1. sz.
melléklet 5. sor). 

***

:4,z lgazgatósóe meglÍllapítlÍsai ovoda 4 hó iogcímek tekíntetében:

Az Onkoľmányzat a2. m.II.2. (8) 2 óvodaműktidtetés támogatása gyermekek nevelési a
napi 8 őrát e|én vagy meghaladja jogcímen összesen 1 435 fő (étszźtmot (1 408 fü nem
SNI-s gyermek + 23 fo SNI-s két fĺĺként figyelembe vehető gyermek + 4 ťo SNI-s harom
fióként figyelembe vehető gyermek) számolt el.

A Kvťv. 2. melléklet II. 1. a) pontja a|apján: ua) Az ól,odai nel,elésben rĺźszesiilő g,ermekek
számónak meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

Az óvodai nevelésben részesülő głermekek számának meghatározása a 201 4/201 5. és

2015/20]6. nevelési évek kĺjznevelési statisztikni tényleges nyitó létszám adatai alapján
torténik.

S zlźmít á s b a ke ll v e nni t ov ább. ĺź mi ndaz o n. gł erme ke ke t,- 
.

- akik 20I4. december 3I-,éig, vag - a Nkt. 8 s (1) bekezdésébenfoglaltfeltételek megléte
esetén - afelvételuktől számított hat hónapon belal a harmadik életévĺiket betöltik és a
20]4/2015. nevelési évben legkésőbb december 3I-éig első alkalommal veszik igénybe az
óvodai nevelést,

- akik negyedik, illene ötödik életévüket betöItik és a 20]4/20]5. nevelési évben legkésőbb
december 3I-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igĺźnybe,

ĄĄ
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- akik 20I5. december 31-éig, va4y - a Nkt. 8 s (]) bekezdésébenfoglaĺtfeltételekmegléte
esetén - afelvételuhől szómított hat hónapon belal a harmadik életévĹiket betöltik és a
20 ] 5/20 ] 6. nevelési évben legkesőbb december 3I -éig első alkalommal veszik igénybe az
óvodai nevelĺźst, valamint

- akik negyedtk, illetve ötodik életévüket betöltik és ą 20] 5/20I6. nevelési évben legkésőbb
december 3I-éig ąz óvodai nevelést első alknlommal veszik igénybe.

Nem tgényelhető támogatás
- a 20 ] 4/20 ] 5. nevelési évre azon g/ermekek után, akik a hetedik életévüket 20 ] 4.

. augusztus 3l-éig betoltötték,
- a 20 ] 5/20 ] 6. nevelést évre azon g/ermekek után, akik a hetedik életévüket 20 ] 5.

augusztus 3 I -éig betÓltik,
kivéve, ha a Nh. 45. s a bekezdése alapján a glermekek óvodai nevelése
me głlo s s zab bítható.,,

Az lgazgatóság a rendelkezésre álló dokumenfumok (2014. október 1-jei kĺiznevelési
statisztika, az Igazgatóság pótlólagos infoľmáciőként bekért óvodai tźlb|a adatai, szak&ői
vélemények, felvételi és mulasztási naplók, nem magyar állampolgárságu gyermekek
magyarcrszágtr tartőzkodását igazoIő dokumentumai) alap1źn a 2. m. II.2. (9) 2
óvodaműktidés támogatása 4 hől a gyeľmekek nevelése a napi 8 őlrát e|éri vagy
meghaladja' nem SNI-s gyeľmekek számajogcímen 1 408 fő |étszźmot állapított meg aZ
alábbiak szerint.

Intézménv

2014. évi
október 1-

jei
statisztikai

|étszám

fő

uj
be|épők
száma

fő

!ĺzlgazgatőság
áltaI

megá||apított
NEM SNI-s

|étszám

fó

Két f.őként
figyelembe

vehető SNI-s
létszám

fő

Három főként
figyelembe

vehető SNI-s
|étszám

fő

Äzlgazgatóság
á|ta|

megálIapított
|étszím

mindłisszłsen

fő

Gyerek-Viníg
Ovoda

l3ó t36 0 I t37

Kincskereső
óvoda 88 0 85 2 88

Várunk R.ád

Ovoda
90 z 90 0 92

Napsugár Ovoda 82 0 80 I 0 81
Koszoru Ovoda 67 0 66 I 0 67
Hétszínvińg
Ovoda

89 0 88 I 0 89

Mesepalota
Ovoda

n9 U n9 0 0 119

Tátika ovoda t22 0 122 0 0 t22
ýpraforgó
Ovoda

9B 0 96 2 0 98

Pitypang Ovoda il3 I tt4 0 0 tt4
Százszorszép
Ovoda

t36 0 133 I 2 t36

Sziváwány
óvoda

t49 0 144 5 0 149

Katica Bölcsőde,
és ovoda

t44 0 135 8 0 |4ś

Osszesen: t 433 4 t 408 11 5 I 435

o A Napsugár Ovoda esetében nem kertilt elfogadásľa l fo nem magyar állampolgárságu
gyermek (M.P.)' mivel a mellékelt dokumentumokból (Román útlevél, Román
egészségbiztosítási kartya) nem állapíthatő meg' hogy a gyermek Magyarországon
tartőzkod1k.

,É,u
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. A Katica Btilcsőde és óvoda esetében nem kerĹĺlt elfogadásra 1 fo nem magyar
állampolgárságú (N.K.N.) gyermek, akinek nem mellékelték a magyarországi
furtő zko dásttt a|átámasztó dokum entum át.

Anem magyar állampolgárokmagyarországtr'tartozkodását igazolő dokumentumohőI- a
25/2007. (V. 3I.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkndás jogával rendelkező személyek
beutazásáróĺ és tartózkodĺźsáról szóló 2007. évi I. tĺjrvłźny, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazósóról és tąrtózkodásáról szóló 2007. évi II. rcrvény végrehajtósóról -

rendelkezik.

Az Onkoľmányzata2.m.II.2.(9)2 ovodaműkiidtetés támogatása gyermekeknevelési a
napi 8 őrát e|érí vagy meghaladja, nem SNI-s jogcímen 1 408 fő létszámot szerepeltetett az
elszárnolásában, az[gazgatősátg szintén 1 408 fő|étszźtmot á||apitott meg (1. sz. melléklet 14.
sor).

A 2. m. II.2:(11) 2 óvodaműködés támogatása 4 hő a Kiiznev. fv. 47s (7) bekezdés
alapján két főként Íigyelembe vehető sajátos nevelési igényíÍ gyeľmekek számajogcímen
az Onkormányzat Ż3 fő létszĺímot szerepeltetętt az elszámolásźtban, az lgazgatőság a
megkĺildĺitt dokumenfumok (szakértői vélemények, 2014. évi október 1-jei köznevelési
statisztika, és az lgazgatőság pótlólagos információként bekért óvodai táblźĄának ađatai)
a|apiźnL2 fő|étszámot állapított meg (l. sz. melléklet 15. sor).

A 2. m. II.2.(12) 2 óvodamíĺködés támogatása 4 tĺról a Kiiznev. fv. 47$ (7) bekezdés
alapján három főként Íigyelembe vehető sajátos nevelési igényíĺ gyeľmekek száma
jogcímen az onkormźnyzat 4 fő|étszźmot szerepeltetetĺaz elszámolásźtbaĺ, azlgazgatóság a

mcgkĺildött dokumcntumok (szakórtői vélemények, 2014. évi október l-jei köznevelési
statisztika, és az Igazgatősźry pótlólagos információként bekért óvodai tźtbIźĺjának adatai)
a|apjźn 5 fő |étszźmlot á|Iapítottmeg (1. sz. melléklet 16. sor).

Fentiek alapjánazlgazgatrĺság a BPM-ÁHV 607-212016.1ktatőszámtljegyzőkönyvb en a2.
m. II.2.(8) 1 óvodamíĺktidtetési támogatás 8 hó ryeľmekek nevelése a napi 8 óľát e|éri
vagy meghaladja jogcímen 1 435 fő |étszámot áIlapítottmeg, melyet az onko rmányzat
elfogadott, észrevéte|t nem tett.

Az Igazgatóság jelen hatĺírozatban a 2. m. II.2.(8) 2 óvodamíĺködés támogatása 4 hő
gyeľmekek nevelési a napi 8 őrát eléri jogcímen az onkormĺĺnyzat adatszolgáltatásával
megegyezőęn 1 435 fő (1 408 ťo + 22 fő + 5 fő) létszámot źů|apít meg (1. sz. melléklet 1.7.

sor)' 
***

Az onkoľmĄpyząt a f.m.L2Q) óvodaműkiidés támogatása !,hő gyeľmekek nevelése a
'napi 8 óľát eléľi vagy meghaladja jogcímen összes en 1 466 Íő létszámot számolt el.

Azlgazgatősáęa2.m.L2(2) ovodaműkiidés támogatása 4hő gyermekek nevelése a napi
8 órát elérĺ vagy meghaladja jogcímen 1 467 fő szźtrritott létszámot á||apitott meg az
alábbiak szerint:

43
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[ntézmény

Nem SNI-s
gyermekek
korrigá|t
létsáma

tő

Két főként
ĺigyetembe

vehető SNI-s
|étszám

tÍj

Három
főként

figyelembe
vehető SNI-s

létszám
fłj

GyermekIétszám mindiĺsszesen

fő

Az |gazgatőságá|ta|
megá||apított létszám

mindłisszesen

Íő

Gverek-Viras Ovoda r36 0 I 137 139 (136+l*3
Kincskeĺeső ovoda 85 I z 88 93 (85+ I *2+2*3)

Várunk Rád ovoda 90 f 0 9f 94 (90+2*2)
Napsugáľ ovoda 80 0 8t 82 (80+ I *2)

Koszoni ovođa 66 0 67 68 (66+l*2)
Hétszínvirae ovoda 88 0 89 90 (88+1*2)
Mesepalota Ovoda n9 0 0 It9 il9
Tátika ovoda 122 0 0 122 t22
Napraforgó ovoda 96 f 0 98 100 (96+2*2)
Pitypang Ovoda t4 0 0 tt4 114
$zázs2g152ip Qy6d2 JJ I 2 136 l4l (133+l*2+2*3)
Szivárvánv ovoda 44 5 0 149 154 (144+5*2)
Katica Bölcsőde es ovoda Jf 8 0 t43 Ist 035+8*2)
Összesen: r 408 f2 5 I 435 l 467

Fentiek alagiáĺ az lgazgatĺĺság a BPM-AHU607-2|2OI6. l|<tatőszámu jegyzőkönyvben a
2.m.L2Q) ovodaműktidés támogatása4 hó gyeľmekek nevelése a napi ďórát e|óri vagy
meghaladja sztfrTlitottjogcímen 1467 ÍőIétszámot állapított męg' melyet az onkoľmányiat
elfogadott, észrevételt nem tett.

Az lgazgatősil:g jelen hatźrozatbarl a 2.m.L2Q) óvodaműködés támogatása 4 hó
rgyermekek nevelése a napi 8 őrát eléri vagy meghaladja szźlmitott jogcímen 1 467 fő
létszźlmot á||apit meg, az onkoľmányzat e|számolásában szereplő 146k fő létszĺĺmmal
szemben (|. sz. melléklet 6. sor).

***

Az onkoľmányzat a Z.m.II.\Q) 2 ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők szám^ a Köznev. tv. 2. melléklete szerint jogcímen 98 fő |étszámot szeľepeltetett az
elszámolásában.

Az Igazgatóság a 2014. évi ęIszámolźls felülvizsgźiata során az a|thbi létszámot
áůlapította meg:

It
-//
ď{/
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Intézménv

2o|4. évi
október 1-

jei
statisztikai

|ótszĺĺm

ivodai
csoportok

száma

II.L. a (2)2

ovodatitkár -
intézrnényenként

ahol a
gyermekek

léłszáma eléń a
l00 Íłit

II.l. b (2)2 dajka
vagy helyette
gondozĺónő és

takaľÍtó egyĺitt-
csopoľtollkénĺ l [ő

II.r. c Q)f
pedagógiai

asszisztens - 3
óvodai

csoportonként l
fŐ

Il.r. a (2)2
II.r. b (2)2
II.1. c (2)2
Osszesen

Gverek-Virás Ôvoda t36 8 I I 2 It
6Krncskeľesó Ovoda 88 5 0 5 I

Várunk Rád ovoda 90 4 U 4 I 5
Napsugár ovoda 82 4 0 4 5
Koszorú ovoda 67 4 0 4 5
Hétszínvinís ovoda 89 4 0 4 5
Meseoalota Ovoda t19 5 5 7
Tátika ovoda 122 5 5 7
Napraforgó ovoda 98 + 0 4 I 5
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Intézmény

f0|4. évi
október l.

jei
statisztikai

létszám

óvodai
csoportok

száma

II.r. a (212

Ővodatitkár _
intéznényenkénĺ

ahol a
gyermekek

|étszáma e|én a
l 00 fót

II.I. b (2)2 dajka
vagy helyette
gondozónő és

takarító együtt-
csoportonként l Íö

Ir.l. c (2)z
pedagógiai

asszisztens - 3
óvodai

csoportonként l
fó

rl.l. a (2)r
rr.r. b Q)2
II.r. c (2)2
Osszesen

Pitypang Ovoda IJ 4 I I 6
Szźuszoĺszéo Ovoda 36 6 6 9
Szivárvánv ovoda 49 7 7 2 10
Katica Bolcsőde es

óvoda 44 6 6 2 9

Osszesen: I 433 66 7 66 t7 90

Áz Onkormányzat azlgazgatĺíság BPM.AIJĺI|607-2ĺ2016. iktatĺószámú jegyzőktinyvére a
Z.m.|..c Q)2 PedagLígiai asszisztens jogcím esetében észrevéte|t tett.

Az onkorm ányzat a 0 3 - 1 I 5 / 20 1 6. iktató számú válaszl evelében kifejtette :

,,Pedagógiat asszisztens II.].c (2)I jogcím esetében a Mag)arorszóg 2014. évi központi
kalrégvetéséről szóIó 20]3. évi CCW. torvény 2. számli melléklet II.] b) pontjában
rc)gzítésre került, hogl a ténylegesenfoglalkoztatott segítők esetében egy tizedesre kerekített
átlagos létszóm alapján ttirténik a létszóm megdllapításą. Az elszámolás során óvodónként
három csoport.ĺiqyelembe vételével eg/ ttzedesre lcerekítve számolt ąz onkormónyzat, ąmely
kerületi szinten 22 fő, így az onök ákal megállapított I7 fő nem tudjuk etfogadni.

ovodapedagógusok munkűját konetleniil se7ítők II.] (2)I jogcím esetében a fentiek
fig,,elembevételével - aZ onak óltal mególlapított 90 Íő helyett _ aZ onkormányzat
elszámolható létszáma 95 ĺő.''

A f0t4. évi mutatószám felméľéssel kapcsolatban az Nemzetgazdasági Minisztérĺum az
óvodapedagó gus |étszámmal kap cs olat b an az alábbi tá$ékoztatást adta :

,,Kérdłjs.' A Küzľlevelési ĺĺlrvény 2, melléklete szerint 3 ĺlvodal csopÔrtonlte'nt 1 Jií pedagógiai
asszisztens jár. Abban az esetben, ha 5 csoport van I Jő pedagógiai asszisztens jár, vag,, I,7
(5csop/3csop)?

Vólasz: Az óvodapedagógus segítő létszómnál eqész számot kell beírni a felmérésbe. 3
cloportonkźnt egl Jő, tehát ą számítás módja: (óvodai csoportok száma/3) tört egész része.
Ig1ł a feltett kórdésre a válasz ]. Abban az esetben fordulhat elő tört száĺ?l, ha a segítű rcrt
évben sikerül foglalkoztatnt. ''

A 2071. évi CXC. töľvény a nernzeti köznevelésľől (a továbbiakban: Köznev. tv,) 2. szátmtl
melléklete szerint 3 óvodai csopoľtonként maximum 1 fő pedagógiai asszisztens után
számolható el támogaÍás.

Az[fiazgatóság jelen hatáiozatban az.im.Il.t. Q) 2'ovilda 4hő óvodapedagógusok nevelő
munkáját ktizvctlenül segítők szám^jogcímen 90 fő |étszámot á||apít Íneg a Kozllev. tv.2.
melléklete szeńnt

o II.1 .aQ)z ovodatitkfu 7 fő,
o II.1.b(2)2Dajka vagy helyette gondozőnő és takarító együtt 6 fő,
o II.L.c(2)2 Pedagóg1ai asszisztens |7 fő, az onkoľmányzat elsziímolásában szereplő

98 fő |étszámmal szemben (1. sz. melléklet 8. sor).

\-<:'F
Ď 4ý
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***

A II. Ktiznevelési feladatok összesen jogcímre az Onkormányzat tisszesen 793 569 068 Ft
összeget és felhaszná|tst számolt el. Az lgazgatóság a fentiek a|apján jelen határozatban
összesen 779 169 068 Ft ĺisszeget és felhasznáIźst éi|apit meg.

Azlgazgatĺiság a II. Kiiznevęlési fę|adatok jogcímen łĺsszesen |4 4$0 000 Ft visszafizetési
kiitelezettséget ál|apít meg (1. sz. melléklet. 18. sor).

{<**

Az Onkoľmányzat a 2.m.III.3c Szocĺális étkeztetés jogcímen 1 069 mutatót szeľepeltetett
az e|számolásában.

Az Igazgatőság a KENYSZI nýlvántartásban szereplő napi jelentés a|apjźn (Á,
onkormányzatok fenntartásóban működő intézmények napi jelentése.) 691 mutatót állapított
meg. (173 504/257: ó91)

Napi je|entés alapján az
isénvbevett naook száma

JSzSzGyK-Hazi segitségnýjtas es Szoc. étkez.. 138 876

oszirózsa Gondozó Szolgálat (székhely) | 761

Cíklámen Idősek Klubja 8f96

Naprafoĺgó Idősek Klubja 69Zs

Reménysugár Idősek Klubja 5 557

Víg otthon ldősek Klubja 7 373

oszikék ld<ĺsek Klubja 4 716

Osszesen: 173 504

A Kvtv. 2. melléklet III.3. c) pontja szerint ,,Az ellótottak számának meghatározósą:
tervezéskor ąz ellátottak éves becstjlt száma, elszámoláskor az étlceztetésben részesťilők
étkeztetésľe vonątkozó igénybevételi naplója alapjón naponta összesített ellótottak száma
osztva 25 l -głel. Egł ellátott naponta csak eglszeresen vehető figlelembe. ''

Az onkormányzat azl3az3atóság BPM-ĺÍIusoĺ-2t2016. iktatószámű jegyzőkönyvéľe a
fenti jogcím esetében észľevételt tett.

Az onkorm źny zat a 03 - 1 | 5 l 20 I 6. iktató számú válaszlevelében kifejtette :

,,A 2 számú melléklet III.3.c) pont Szociális étkeztetés jogcím tekintetében: Az igénybevett
étkęzésĺ napok számóĺ az Igazgatĺiság a KEIÝYST nyilvántartrishan szereplő napi jelenté,s

/řgle-Iembevételével állapította.meg' Ez a nyilvántartás-nem.pontos, mivel nem tartąlmazza a
népkonyhai szoc:iális étkeztetést, valamint ilem, egyezik az intézményěk ĺźItal vezetett analitikuś
nyilvóntartással.,,

Az onkormrányzat a O3-I1512OI5. iktatőszámú levęlében megkĺildte az intézmények
analitikus nýlvántaľtásait, melyek a|apjźn az igénybevett napok szźtma:

//
r,/ĺi ĺt/ h/l/
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onkormányzat
adatszolgá|tatása aIapján az

igénybevett napok száma
JSzSzGyK-Házi segitségnyújtas es Szociális
éÍkez-- 144 955

Népkonyha 81 600

Ciklámen ldősek K.lubja 8 371

Napraforgo ldősek I(ubja 6 932

Reménysugár Idtĺsek Klubja 5 632

Víg otthon ldősek Klubja 7 319

oszikék ldősek Klubia 4^n9

Osszesen: 259 588

Az lgazgatőság a mellékelt dokumentumok alapján elfoeadia 
^z 

onkormányzat
adatszo|gá|tatását és az alábbiakban módosítja a mutatószámot: 259 5881251: t 034,2I

Az lgazgatĺóság jelen határozatbaÍl a 2.m.III.3c Szociális étkeztetés jogcímen 1 034
mutatót á|lapít me1, az Onkormányzat e|sztLrÍIolásában szeľeplő 1069 mutatóval szemben
(1. sz' męlléklęt ff. sor).

*'ś'í

Az onkormányzat a 2.m.III.3ja Biitcsődei ellátás _ nem fogyatékos' nem hátrányos
he|yzetíi gyeľmek jogcímen 352 mutatĺĺt szerepeltetett az elszámolásában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvantartásban szereplő napi jelentés alapján (A,
onkormányzatokfenntartásában műtrndő intézmények napi jelentése.) 347 mutatőt áI|apitott
meg. (83 3391240 :347,24)

Napi jelentés a|apján az
igćnybcvctt napok száma

Babóca B<ilcsőde - átlagos 6 195

Fecsegő{ipegők Bölcsőde - átlagos 4 584

Gyermekkert Bölcsőde . átlagos 9 3r8

Játékvár Bölcsőde - átlagos 8 38ó

MinĹManó Bölcsőde - átlasos I 551

Tůcsök-lak Bö|csőde - átlagos 6 4t0

Bölcsőde es Napköáotthonos Ovoda 9'727

Babóca Bö|csőde 5 I5I

Fecsegĺ-tipegők Bölcsőde 3 488

Gyermekkert Bőlcsőde 7 760

Játékvár Bĺilcsőde 47M

Mini-Manó Bölcsőde 4 979

Tücsöklak Bölcsőde 4 046

Osszesen: 83 339

\N
\)
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A 2014. évi Kvtv. 2. melléklet III. 3. ja) pontja szerint ,Az adott hónapban valamennyi
nyitvatartdsi napon Jigyelembe vehető az a gyermek, aki l0 napnól tiibbet a hónapban nem
hiónyzott. Nem vehetőJigyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartttsi napjdn
sem az a gyermek, aki a hĺinapban 10 napnól többet hiónyzott.,,

A 2014. évi Kvtv. 2. melléklet Kiegészíto szabä7yok 9. pontja szennt ,,A III. 3. a)-t)
alpontokban és III. 4. pontokban szereplő tdmogatdsok igénybevételénekfeltétele az elldtott
adatainak - a Szoctv. 20/C. s 0-@ bekezdései, illetve a Gyvt. 139. s Q)-@ bekezdései
szerinti - nyilvdntartdsba vĺźtele, valamint a kiilijn jogszabtźly szerínti napi jelentési
kötelezettsěg teljesítése. A túmogatós igénybevételére a fenntartó atúíl az időponttól
jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellútltsót megkezdte.

A III 3. ja) alpont esetěben bĺjlcsődébe beíratottnak az a gyermek minősiil, akit az
intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvdntartási rendszerben.
Amennyiben a gyermek az intézményben nem egész hőnapra jelenik meg beíratottként,
akkor a ti)rt hónapban a tdmogatás szempontjából csak azokra a napokra vehető
Jigyelembe, amely napokon igénybe veszi az elldtlűst, feltéve, hogl ezeken a napokon
jogviszonyban is állt az intézménnyel.,,

Az Onkormányzat azlgazgatóság BPM-ĺgveol-2t20Í6. iktatószámú jegyzőkiinyvéľe a
fenti jogcím esetében észrev éte|t tett.

Az onkorm ányzata 03-1 15/2016. iictatőszámtlvállasz|evelében kifejtette:

,, A Bčilcsődeí elldtds 2. słźmú melléklet III.3. ja) pont jogcím tekintetében az igénybevett
étkezési napok szómát az lgazgatósóg a KENYSZI nyilvóntartásban szereplő napi jelentés
figlelembevételével állapította meg' Ezt a nyilvántartást naponta kell vezetni, ądątai nem
pontosak, és nincs összhangban a kłltségvetési törvény III'3ja) pontjában foglaltakkat,
mil,l'tá,n ne.m kezeli, hogl mę|y gJ,ermek hiĺźry,g66 tobbet |og,ł |ępuBycbbet. '4z intézmények a
jogszabáIyi megfeleltetés érdekében k'ülĺ;n analitikus nyilvántartást vezetnek, hogł az igénytés
és az elszámolás során figlelembe tudjók venni a htdnyzások miattt szómításoknt. Ezért a
megáIlapított 5 Jőre jutó visszafizetési latelezettséget nemfogadja el az onkormónyzat.
A KENYST nyilvóntartás adatainak pontatlanságára vonatkozóan (Iz érintett inté'zmén)łek azt
a tĺźjékoztatást adták, hogl téves adatfelvitel esetén a helyesbítés nehézkes _ tekintettel arra,
hogy a kormónyrendelet csak meghatározott ideig engedi a javítást -, íg,,valójában az adatok
nem ]00oń-os pontossáýak' Továbbá az éves adatok összesítése ą rendszerben solrszor nem
egyezik uz intézmények áItal, az igénybevett napok számdľól vezetett analitikus
nyilvántartással, annak ellenére, hogl a negledéves adatok eglezőséget mutatnąk.',

Ą&
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Az onkormanyzat a 03-11512015, iktatószámú ievelében megktildte aZ intézmények
analitikus nýlvántaľtásait, melyek alapján az igénybevett napok sztmla:

onkormányzat
adatszolgáltatása alapjńn az

igénvbevett napok száma

Babóca Bôlcsőde Il t20

Fecsegő-tipegők Bölcsőde 7 670

Gvermekkert Bölcsőde t6 549

Játékvár Bölcsőde I3 187

Mini-Manó Bölcsőde t3 636

TucsökJak Bölcsőde 9 990

''Katica', Bö|csőde es Napköziotthonos óvoda rl 365

Osszesen: 83 517

Az lgazgatőság a mellékelt dokumentumok alapjan elfoeadia az onkormányzat
adatszolgá|tatását és az a|ábbiakban módosítja a mutatószámoŕ: 83 5171240 = 347,98

Azlgazgatóság jelen hatiírozatban a 2.m.III.3ja Btilcsődeĺ e|látás - nem fo.gyatékos' nem
hátľányos helyzetiĺ gyeľmek jogcímen 348 mutatót állapít meg, az Onkormányzat
elszámolásában szerep|ő 352 mutatóval szemben (1. sz. melléklet 27. sor).

***

Az Onkoľ mánvzata 2.m.III.3ja Btilcsődei ellátás _ nem fogyatékos, hátľányos helyzetű
gyermek jo gcímen 1 0 mutatĺót szęrepeltet ett az elszámolásában.

Az lgazgatőság a K.ENYSZI nýlvántartásban szereplő napi jelentés alapján (A,
onkormányzatok fenntartásában mĺĺkÓdő intézmények napi jelentése.) 8 mutatót állapított
meg. (1 9881240:8,28)

Napi je|entés a|apján az
ieénvbevett napok száma

"Katica. Bölcsőde es Napkôziotthonos óvoda 493

Babóca Bôlcsőde 5r8

Gvermekkeľt Bölcsőde 35

Játékváľ Bölcsőde 70

MinĹManó Bölcsőde 872

Tücsök-lak Bölcsőde 0

Összesen: r 988

Az onkoľmźnyzat aZlgazgatóság BPM.ĺHveol-2|20|'6. iktatĺószámú jegyzőkönyvére a
fcnti jogcím esetében észrev éte|t tett.

t
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Az onko rm ćnyzat a 0 3 - l I 5 l fO | 6. lktatő számu válaszlevelében ki fej tette :

,, A Bolcsődei eĺtátós 2. számíl mellékĺet III.3. ja) pont jogcím tekintetében az igénybevett
étkezési napok számát az Igazgatĺi,sĺig a KENY,1ZI nyíl.vĺź'n'tarĺĺi,sban ,sze.re.plő n,apí' jelentés
figyelembevételével óllapította meg. Ezt a nyilvóntartást naponta kell vezetni, adątai nem
pontosak, és nincs összhangban a kaltségvetési tĺjrvény III.3ja) pontjdban foglaltakkal,
miután nem kezeli' hogy mely gyermek hiányzott többet vagł kevesebbet. Az intézmények a
jogszabályi megfeleltetés érdekében külan analitikus nyilvántartást vezetnek, hogł az igénylés
és az eĺszómolás során figlelembe tudjĺźk venni a hiányzások miatti számítósokat. Ezért a
mególlapított 5 Jőre jutó visszafizetési kĺjtelezettséget nemfogadja el az onkormányzat,
A nem fogyatékos, hdtrányos helyzetíí gyermek jogcímen az onök óltal megállapított 2 Jł5re
jutó visszafizetési kötelezettséget, az előző indokok alapján szintén nem tudjuk elfugadni.

A KENYSZI nyilvóntartás adatainak pontatlanságóra vonatkozóan az érintett intézmények azt
a tájékoztatást adták, hogł téves adatfelvitel esetén a helyesbítés nehézkes - tekintettel arra,
hog,, a kormányrendelet csak meghatározott ideig engedi a javítást -, íg,, valójóban az adatok
nem ]00%-os pontosságúak. Továbbó az ĺźves adatok összesítése a rendszerben solrszor nem
egłezik az intézmények által, aZ igénybevett napok számáróI vezetett analitikus
nyilvóntartással, annak ellen,áre, hogl a neg1ledéves adatok eglezőséget mutatnak.,,

Az onkormrányzat a 03-II5l20|5. ilktatőszálmű levelében megkĹildte az intézmények
anal itikus nýl vrántartás ait, mel yek alapj źn az igényb evett nap ok szźtma:

onkormányzat
adatszo|Eá|tĄtása a|a pján az

igénvbevett napok száma

Babóca Bölcstĺde 694

Fecsegő{ipęők Bölcsőĺle 0

Gvermekkert Bölcsőde t'7'7

Játékvár BöIcsőde 54

Mini-Manó Bolcsőde 697

Tücsök-lak Bôlcsőde 253

''Katica'. Bölcsőde es Napköziotthonos óvoda 455

Osszesen: 2330

Az Lgazgatőság a mellékelt dokumentumok alapjźn elfoeadia az Onkoľmányzat
adatszolgőt|tatását és az a|ábbiakban módosítja a mutatĺíszámot: 2 330ĺ240 = 9.,70

Az lgazgatóság jelen határozatbaĺ a 2.m.III.3ja Biilcsődeĺ ellátás - nem fogyatékos,
hátľányos he|yzetti gyermek jogcímen 10 mutatót źilapítmeg (1. sz. melléklet 28. sor).
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Az Onkormányzat a f.m.III.3ja Biilcsődei ellátás _ nem fogyatékos, ha|mozottan
hátrányos helyzetű gyeľmek jogcímen 7 mutatĺít szerepeltetett az e|számolásában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvántartásban szereplo napi jelentés a|ap1an (A,
onkormĺźnyzatok fenntartásában műkadő intézmények napi jelentése.) 8 mutatót állapított
meg. (1 8241240 :1,6

Napi jelentés a|apján az
isénvbevett naook száma

''Katica.' Bölcsőde es Napköziotthonos ovoda 565

Babóca Bölcsőde 501

Mini-Manó Bolcsőde 758

Osszesen: 1824

Az Onkormányzat azIgazgatóság BPM-AIĺIl607-2ĺ20t6. iktatĺószámú jegyzőkönyvéře a
fenti jogcÍm esetében észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatőság áItaI megállapított 8

mutatót.

Az onkoľlutźLnyzat nyilváĺrtaľĹása alapjrfur az igénybeveĹĹ napok száma tjsszesen 1 681, mely
a|apján módosul az lgazgatőság jegyzőkĺinyvben megállapított mutató összege, így az
megegyez1k az onkormtnyzatelszámolasában szeľeplő mutatóva|. (l 681ĺ240 = 7,00).

onkormányzát
adatszolgá|tatása aIapján az

isénvbevett napok száma

''Katica'' Bölcsőde es Napköziotthonos ovoda 431

Babóca Bölcsőde 411

Mini-Manó Bölcsőde 839

Ôsszesen: I 68r

Az lgazgatĺĎság jelen hatarozatban a 2.m.III.3ja BöIcsődei ellátás _ nem fogyatékos,
halmozottanhátrányos helyzetű gyermek jogcímen 7 mutatőt źů|apit meg (1. sz. melléklet
29. sor).

***

Az onkoľ mányzat a 2.m.III.3ja Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyeľmek jogcímen 1
mutatrít szerepeltet ett az e(számolásában.

Az lgazgatőság a KENYSZI nýlvántaľtásban szereplő napi jelentés a|apján (Az
onkormónyzatok fenntartásóban míjködő intézmények napi jelentése.) színtén 1 mutatót
á||apított meg. (| 53 / 240 : 0,63)

Napi je|entés.al apján az
igénybevett napok száma

Babóca Bölcsőde z)

Fcosogő tipcgők Bölcsődc 46

Játékvlír Bölcsőde 32

Tücsök-lak Bölcsőde 57

Osszesen: ĺ53

\.:.{.š
š

,)Ą



,,r)

Az lgazgatólság a BPM-ÁHI1607-2/2016. iktatószámű jegyzőkonyvben a 2.m.III.3ja
Biilcsődei ellátás _ fogyatékos gyeľmek jogcímen 1 mutatót áIIapitott meg, melyet az
onkoľmá nyzat elfogadott, észrevételt nem tett.

Az lgazgatĺóság jelen hatarozatban a 2.m.III.3ja Biitcsődei ellátás _ fogyatékos gyermek
jogcímen szintén 1 mutatót állapít meg (1. sz. melléklet 30. sor)'

*!t*

A III.3 jogcímek esetében az onkoľmányzat iisszesen 350 831 576 Ft összeget és
fę|haszĺáIátst számolt el.
Az lgazgltĺĺság a fentiek a|apjánjelen hatarozatban ĺisszesen 346917 576 Ft összeget és
felhaszná|ást áll apít meg.

Az lgazgatóság a III..4 jogcímen iisszesen 3 914 000 Ft visszafizetési ktitelezettséget
állapít meg. (1. sz. melléklet. 32. sor)

żt żt żt

Az onkormaľ,Yat aZ.m.III. a ldőskorúak gondozőháza nem demens szeméIyek jogcímen
20mutatőtszerepeltetettaze|sztĺrlolásában.

Az Igazgatősźą a KENYSZI nýlvántartásban szereplő napi jelentés alap1źln (A,
onkormányzatokfenntartásában miÍködő intézmények napi jelentése') l.9 mutatĺit źi|apitott
meg. (6985/365:19,13)

Napi je|entés a|apján az
igénvbevett napok sáma

Ezüstfenyő Gondozóhaz 6 984

Ezüstfenyĺĺ Gon dozóhtlz I

Osszesen: 6 985

A Kvtv. 2. melléklet III.4. a) pontja szerint:. ,,Az ellótottak számának meghatározósą:
tervezésknr az tntézményben ellótouak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-
tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napolcra vonatkozó nyilvántartása szerint Ósszesített
éves gondozási napok számą osztva 365-tel. ''

Az I:gazgatősőę a BPM-Á}J.V607-2120I6. Lktatőszźtmű jegyzőkönyvben a 2.m.I|I,4a
Időskorúak gondozóhána nem demens személyek jogcímen 19 mutatĺít állapított meg,

. melyet az onkorm őnyzat elfogadott, észľeY-ételt nem tęÍt.

Az lgazgatĺóság jelen határozatban a 2.m.III.Aa Időskoľúak gondozőháza nem demens
személyek jogcímen megállapított ę||átotti |étszźm 19 mutató, az onkormányzat
elszámolásźlbanszereplő 20 mutatĺíval szemben (1. sz. melléklet 33. sor).

t9
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A III.4 jogcímek esetében az Onkormányzat iisszesen 29 9g2 200 Ft osszeget és
fe|haszná|ást számolt el.
Az lgazgatĺóság a fentiek atap1źn jelen határozatbaĺ szintén 29gg2 200 Ft ĺisszeget és
felrhaszĺćićtst álIapít meg (l. sz' melléklet. 36. sor).

***

Az onkoľmányzat a 2.m.III.1 Egyes jiivedelempĺótlĺó ellátások kiegészítése jogcímen
428 598 535 Ft tisszeggel számo[t e| az elszámolásában.

A Központi kti|tségvetésbőI támogatásként ľendelkezésre bocsátott tisszeg 468 643 t43 Ft
volt, melybo| adődőan az onkormányzatnak 40044 608 Ft visszafizetosĺ kotelezettsége
keletkezett.

Az Onkormányzat a 03-|4712015. iktatószĺámri levelébęn jelezte, hogy a ténylegesen
fe|hasznźit ĺisszeget (428 598 535 FĐ tévesen szerepeltette az ę|szźmołásában, továbbá ŕé,t",
hogy az Igazgatőság ezt a jogcímet a 2014. évi beszámoló felülvizsgálat keretében vizsgáIja
felül.

Az Igazgatóság a 2014. évi elszámolás felülvizsgźńatéthoz a 7043612/2015. iktatószámli
végzesben bekérte atźtmogatás felhaszná|ásźtt a|tĺtźmasztó dokumenfumokat, úgyrnint:

_ nvilvántartást havi bontásban a tämogatást megállapító határozattal rendelkező
ellátottakró|, a támogatás összegéľól,
kimutatást havi bontásbąn a támogatások kifizeteséről, tltvétęlérő| (jelölve a

' bankszámlara utalást, pénztán kiÍizetést),
kimuÚatasI a joga|ap nélkĹil folyósított támogatások visszafizetéséről rendelkező
határozatok'rő|,

kimutatást a jo galap nélkül folyó sított támo gatások visszafi zetéséről,
az önkonrrányzat által havonként benyújtott igénylés adatai, és annak a|apjźúképezó
péllzíigyi teljesítés havi, valarnlinĺ' összesen adatainak összevetése _ a visszargénylés
mega|apozottsága a pénzugy teljesítés tekintetében.

Az onkoľmányzat a 03-3/212016. iktatőszámuvá,|aszleveléhez mellékelte az igénylőLapokat
- Rendszeres szociális segély, Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, .ł.ĺ?sságkeielesĺ
szolgáltaÍás, I-akásfe'nntartási támogatás, óvodáztatási tĺímogatós scgóly.nemenlĺérrt
rész|etezve.

A mellékelt dokumentumok nem hitelesített másolati pótdányok voltak.

Az onkormáłnyzat męllékeltę továhbá az igény|olapokon szereplő sorokat alótómosztó
összesíto anąlitikakaĹ, kiÍizetési listákét, bevételi listákat, kapcsolóđó napok bankkivonaÍait, .

pénitérbizonylatait, joga|ap nélkĺil folyósított táinogatások visszaťĺzetése. ügýratszámmal
megielölve, továbbá nyilvántartást a támogatást megźůIapítő határozattal rendelkező
ellátottakról és a tĺímogatás összegéről.

20
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Az lgazgatőság a felĺilvizsgálat során megállapította, hogy az oĺlkorĺnányzat a
rendelkezésére źLlIő dokumentumokat ugyan megküldte, de azt nem aZ Igazgatőság
10436/2/2015. iktatószámú végzésben kért szempontok szeńnt rendszeręzve - kimutatás _
formájában.

A megküldtitt dokumentumokbő| (az anyag mennyisége és áttekinthetetlensége miatt)
továbbľa sem volt megállapíthatő, hogy az adott jogcímeken az Onkoľmányzat
ténylegesen mekkora tisszeget használt fel a támogatásokbĺól.

Az Igazgatőság a BPM-ÁHV6O7-2/2O|6. iktatőszámű jegyzőkönyvben je|ezte, hogy a
támogatás felhasználiĺsát o|yan (Excel formátumú) nýlvántaľtással szükséges alátámasztani,
melyből havi bontásban megá||apíthatő, hogy az adott jogcímen kiutalt ttlmogatásbót haĺry
fore vonatkozőan, mekJ<ora összeg került az Onkormáĺyzat részéro| kiutalásra a
rászorultaknak, hany fő ťĺzetętt vissza, mekkora ĺisszeget. A támogatásban
részesülőVvisszafizetők nýlvĺíntartását havonta' hatźrozatuk feltĺintetésével kéľte aZ
Igazgatőság.

Az tnkormányzat azlgazgatóság BPM-ĺllĺeor2D016. iktatószámű jegyzőkőnyvéľe a
fenti jogcím esetében észrev éte|t tett.

Az Onkormźnyzat a korábbi 03-147/20L5. iktatószámú levelében kifejtette:

,,i4 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat ą 20]4. éves kaltségvetési
beszámolóban a l1/A íÍrlap ] I. sorának 4. oszlopában az eg1les jövedelempótló támogatások
kiegészítése jogcímen a ténylegesen felhasznált összeget tévesen szerepeltette, ezért
40 044 608 Ft visszafizetése keletkezett. A ténylegesen felhasznált osszeg 468 643 I43 Ft,
azonos a kôzponti kł;ltségvetésből tĺimogatásląźnt rendelkpzésre bocsátott összeggel, ezért
ĺti ĺlc s az o nka r mányzat n ak v i s s zafi z e t é s i ko t e l e z e ĺ ĺ s é ge.

Az onkormányzat a jövedelempótló támogatások 20]4. december havi igénytőlapjain
jogcímenként elszámolt a tényleges felhasználás alapjón a leigényelt tómogatással, és az
i gény I ő l apo kon ne m mut at ott ki vi s s zafi z eté s i kö te l e ze tts é ge t.

A Pénzüg,,t Ügyosztóly munkatórsai az onkormányzatot tĺénylegesen megillető 20]4. évi
jÓvedelempótló támogatásból - 468 643 I43 Ft-ból - levonták a 20]4. január 03. napján
kiutalt jÓvedelempótló támogatási előIeget - 40 0I4 596 Ft-ot és az óvodĺźztatást támogatás -
] 040 000 Ft és ąz ebbőI felhasznólt támogatás - 1 0I0 000 Ft _ M;lanbdzetét. Az ígl kapott
szám szerepel _ 428 598 535 Ft _ ą 1]/A _lôzpontosított előirányzatok és egyéb kłtat
felhasználású támogatásolc elszámolása űľlap 23. sorának 4. oszlopában. Az Ósszeg
helvtelentł'I sze,repe.I, merĺ ęzzel az előleggel már a jarulári igénylőlapok kiáll.íĺá,sakor eI kellett
számolni.

A hiba észlelésére a kovetkezőkmtatt került sor:
. változtak a 2014. évi beszómoló iÍrlapjai, nem lĺellett már a 29-es pénzmaradvány

táblát kitöltenż, amelyen a knltségyetésí támogaÍások elszámolási összegének egyeznie
kellett az ide hłpcsotódó túbtúkfuI;

o mtután a decemberi jÓvedelempótló támogatások igénylőlapjain az onkormónyzatnak
még járt támogatós, ezért lehetőségeként nem merült fel, hog visszafizetési
kĺjtel e ze tts ł! ge I enne az o nkormányzatnak.''
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Az lgazgatőság és az onkoľmányzat kőzött fennálló 40 044 608 Ft visszafizetési
kötelezettséget jelentő kĺiliinbtizet abbó-ł adódik, hogy az onkormányzatot ténylegesen
megĺllető 468643143 Ft-os łisszegből levonásra keľült az onkoľmányzat részére2014.
januárban kiutalt előleg 40014 596 Ft-os iisszege és az óvodántatási támogatás fel nem
használt 30 000 Ft-os łisszege. Ezt a 428 598 535 Ft-ot szeľepe|tette az onkormányzat
tévesen az e|számolásában.

Az onkormányzat az lgazgatőság BPM-AHI16O7-212O1r6. 1ktatőszámű jegyzőkonyvére
megkĺildte az egyes jĺivedelempótió ellátások elszámolásának mega|apozottságához
elkészített listák támogatásonkénti összesítő adatlapjait.

Az onkormányzat 03.115ĺ2016. és 03-3120|.6. iktatőszámű leveléhez mellékelt
adatszo|gźlltatása alapján - egyes jtivedelempĺótlĺó' támogatások jogcímen 20l4-ben az
alábbi kiÍizetései voltak:

Kincstártól kiutalÍ
támogatás januári

előleggel
Ft

Onkormányzat
tárgyhavi kiutalásai és
visszaIizetései łisszesen

ľ'r

Adósságcsökkentesi tamogatás 83 4Lt 199 92 117 306

Foglalkoaaást helyettesítő ÍámogaÉs f34 t5/ 193 292 636 486

lakásfenntaĺtiĺsí tiłmogatiás s2 8'14 828 58 7s0 l l0

ovodáaatási tamogat:ás r 040 000 I 010 000

Rendszeres szociális segély 97 159923 107 955 465

Osszesen: 468 643 143 552 469 s67

^z 
lgazgatőság a mellékelt dokumenfumok alapjźn elfoeadia az onkoľmányzat

adĺtszolgátltatás át a táino gatá s felh aszn á l á s ára.

Azlgazgatóság jelen határozatban, a 2.m.III.1 Egyes jtivedelempótlĺó etlátás.ok kiegészítése
jogcímen 468 643 |.43 Ft felhasználást áttapít meg, szemben az onkoľmányzat
elszámolásában szeľep|ő 428 598 535 Ft-tal.

***

A ji'zetenďő kamatok megállapítdsa

2 0 I 4. kö lts é gveté s ĺ évb e n igě ny b ev ett tdmo gatds o kr a v onatkozlí an :

Az onkorm ányzat á|ta| ęlszáĺmoit _ az i\w.zolą. |O4. $ (4) bękęzdés a) pontja. szeľint
meg)latálrozott egyenleggel kapcsolatban az Aw.2g14 105. $ (4) bekezdése szerinti késedelmi
kamatťuetési kiitelezettség á1l feĺľr, melynek alapja: 18 314 000 Ft' azaztizennyolcmillió-
hár o mszáztuennégy fo rint.
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Az önkormányzat źi|apítja meg:
_ a központi költségvetésből szźrĺnaző 2014. évi támogatások esetében _ az Aw,zolą.

l07. $ (3) bekezdésében foglaltak alapján _ az jłw.z61a. 105. $ (Ą bekezd'ése és az
Áĺht.zolą.53. $ (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat' illetve az Avr.2ua 10ó. $ (1)
bekezdése szerinti jogosulatlan igénybevételi kamat, osszegét,

melyet az Igazgatőság felülvizsgźů. Az tnkormźnyzat álta| megá|lapított kamat osszegét az
Igazgatőság felülvizsgálja, és ha a megállapított összegetvitatja, akamatťlzetésre kötelezettet
határozatbansző|itjaf e|amegtilapítottkamatmódosításĺĺra.

Az Igazgatóság hatáskörét az Ál't. sq-oo. $-ai, valamint a Magyar Államkincstáľról szóló
3||/2006. (XII. 23.) Korm. ľenđelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. $-a, illetékességét a
Korm. rendelet 2. $-a alapozzameg.

Határozatom az I8ĺ., az Áłrt. sq-oolB. $-ain, valamint 111. $ (23)-(25) bekezdésein) az
Aht.zolą.53. $ (2)-(3) bekezdésein, az ĺł,r.,olo.84. $ (1) és (10) bekezdésein,1O4. $ (l), (a) és
(5) bekezdésein, 105-107. $-ain, kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános
szabá'|yairől szóló 2004. éVi CxL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezdésén,72. s
(l) bekezdésén,73. $ (1) bekezdésén, és a74. $ (1) bekezdésén alapul.

Ahatározatom elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98-|02. $-ai biztosítják.

Budapest, 2016. április 11.

Mel léklet: 7 . szálmű melléklet
Készült: ZpéIdánybaĺ
Kapják: 1. sz. pld.: Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormźnyzat

2. sz. p|d.: kattőtr
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2014. évben ígénybe,*ät t mogatdsokra vonatkozőan az Igazgatősdg megĺÍllapítĺÍsai (dokumentum alap feliłlviugdlat alapjttn)

Joecím
(2014. évi Kvtv. szerinti-hivatkozás es megnevezés)

Sor-

Kvtv
éve

melléklet

1 2014

2

2.m,1,1.c) - V

2014

ą

2.m.111.2. - V

2014

q

megnevezés

2.m,1.'1,-lll,2.

Egyéb onkormányzati fe|adatok támogatása
. beszámítás után

2014

5

Hozájäruläs a pénzbe|i szociá|is
e||átásokhoz beszámĺtäs után

2.m.||.,ĺ. (1) 1

2014

24

Elszámolásban kőzôlt

2.n.11.1. (2) I

|',l.' I||.2. jogcimeken ny totttám
beszámitás

2014

7

tvoda 8 hi tvodapedagÓgusok eIismert
|étszáma

2.m.L2(2)

2014

mutatÓ/
1étszám

I

tvoda 8 hr nev.munkát kĺjzvet|eni.iI seoĺtők
sżáma Koznev,tv.2,m. szerint

2.m.11.1. (1)2

201Ą

v

tvoda 4 hl gyermekek' neve|ése a napi 8
orát e|éri vagy megha|adja

z.n.tt.1.(2)2

201Ą

osszeg
(FĐ

10

Igazgatőság á|ta|
megállapított

\)
.(

Övoda 4 hl tvodapedagogusok eIismer1

|étszáma

2.m.11.1. (3)2

1. sz. melléklet a BPM-AHV607-812016, sz,határozathoz

2014

11

0

Tvoda 4 hl nev'munkát kozvet|enijI seoitók
šzáma Koznev.tv,2,m' szerint

2,m.11.2. (9) 1

mutatÓ/
létszám

2014

96 066 000

0

Övoda 4 hl TvodapedagÓgusok eIismert

|étszáma (potlTlagos oszeg)

2.n.tt.2.(11)1

135203 612

OvodamÜk. tám. 8 hÓ >=napi 8 Tra, nem

sni-s gyermekek száma

osszeg
(FĐ

í?2

231 269 612

TvodamÜk. tám. 8 hÓ >=napi 8 Óra, (47S)

SN|-s 2 fĺĺ gyerm száma

Eltéľés (+/-)

0

355 730 667

98

mutatő/
létszám

1466

96 066 000

0

1 17 600 000

135 203 612

131

cisszeg
(FĐ

133

231 269612

'175 190 667

98

'WÍüWffi.{s.#ffi.

Támogatás felhasználása

0

355 730 667

90

E1számo1ás
szerint

(FĐ

131

58 800 000

1467

1 08 000 000

0

1 455

4 506.00

131

Igazgatőság
megállapĹ
tása szerint

(FĐ

0

15

0

0

17s 190 667

90

0

0

;:ľ"r..1.izĺ.:'r. ľt

-B

131

0

54 000 000

0

Eltérés (+Ĺ)
(FĐ

1 455

.9 600 000

231 269612

0

1

4 506 400

0

1Ą

"j..:.]"L3:l:ľ'i1i] ]

-8

0

231 269612

0

-4 800 000

0

0

0

0

0



Jogcím
(20|4. éviKvtv. szeĺinti hiva:kozás és megnevezés)

Sor-

sz.

Kvtv
éve melléklet

12 2014

4')

2.m.11.2. (12)1

2014

14

2.m.11.2. (8)1

201Ą

15

meqnevezes

lvódamĺk. tám. 8 hl >=napi 8 ora, (47$)
SN|-s 3 fÓ gyerm szána

2.m.11.2. (9)2

2014

16

ovodamtik. tám. 8 hÓ gyermekek neve|ése
a napj 8 Órát e|érĺ, me3haladja

2.n.1t.2.(11)2

2014

17

Elszámolásban kdzolt

ÔvodamÜk. tám' 4 hl >=napi 8 Óra, nem
sni.s gyerme(ek száÍra

2.m.t|.2.(12)2

201Ą

í8

Ovodamrjk. tám.4 hó >=napi s ira, (47$)
SN|.s 2 fÖ gprm szárna

2.m.11.2. (8)2

201Ą

mutatő/
1étszám

25

19

ovodamrjk. täm.4 hl >=napi 8 Tra, (47$)

SN|.s 3 fÖ gy:rm száma

2.m.ll,

2014

20

ovodam k. täm.4 hT gyermekek neve|ése
a napi 8 Órät e|éri' megha|adja

2.m,lll.3.ab (1)

2014

21

osszeg
(FĐ

Igazgatł1ság által
megállapított

Ż.Z'

2014

2,m.lll.3.ab (2)

||. Kć'zneve|ési fe|adabk ôsszesen (00 09
01 02 00 00)

23

201Ą

2.m.lll.3.b

24

2014

családsegités 70 001-1í0 000 f
Iakossá9szäm esetén

mutatÓ/
1étszám

2.m.lll.3.c (1)

I 472

2014

ZJ

2.m.lll.3.d (1)

gyermekjt|éti szo|gá|ď z0 001-1.ĺ0 000 fö
lakosságszäm esetén

2014

1 408

2.m.lll.3.f (1)

zo

54 954 667

Nľ}
^\\

0

gyermekjl|éti kozponl

2.m.lll.3.s (1)

osszeg
(FĐ

2014

szobiális étkezteÉs

ZT

házi segítsegnyujtás

2.m.lll.3.h (5)

Eltérés (+/-)

idóskoruak nappaIi intézményi e||átása

z

0

Ą

mutatÓ/
Iétszám

fogyatékos szemé|yek nappaIi intézményi
ej|átása

1 472

1 435

0

szenvedé|ybetegek napcaIi intézményi
e||átása

1 408

54 954 667

Zo / Öo E.o/

0

osszeg
(F0

1 0,1 657

22

793 569 C'68

10,1657

0

Támogatás felhasználása

Elszámo1ás
szerint

(FĐ

20077 Ż58

1 435

0

tf

1 069

20077 Ż58

0

54

26 786 667

Igazgatőság
megállapí-
tása szerint

(FĐ

2 099 400

270

1 0,1 657

59 179 840

779 169 068

0

1

7 830 C00

1a

1 0,1 657

29 430 C00

|'ffiľ,.i.r12i. l.. :.: ij

1

20077 258

4b

I 500 c00

Eltéľés (+Ĺ)
(FĐ

12

0

1 034

20077 258

14 260 C00

54

:i,' ;151 ,,

2 099 400

270

57 242240

.14 400 000

0

0

7 830 000

IT

29 430 000

0

40

8 500 000

0

0

793 569 068

14 260 000

0

0

-1 937 600

0

0

0

779 169 068

0

0

0

0

-14 400 000

0
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Jogcím
(2014, éviKvtv. szęrinti hivatkozás és megnevezés)

Sor-
sz.

I(vtv.
lnelléklet

27 2014

28

2.m.lll,3.ja (1)

201Ą

ZJ

2.m.lll.3.ja (2)

2014

JU

31

megnęvezes

201Ą

2.m.lll.3.ja (3)

bfj|csödei e||ätás. neĺn fogyatékos, nem
hätrányos helyzetÍi gvermek

2014

2.m.lll.3.ja (4)

'bÖ|csódei e||átás . nem fogyatékos,
häkányos helyzet gvermek

2014

2.m.lll.3.r(1)

Elszámolasban kőzôlt

2.m.111.3.

BÖ|csödei e||átás - nem fogyatékos,
ha|mozotEn hátÍányos helyzet gy.

2014

34

bo|csldei ellátás - fogyatékos

2.m.1(3j

2014

mutatÓ/
létszám

Etermekek ätmeneti otthona

f6

2014

36

2.m.lll.4.a

Il l'3. Egyes szociá|is, gyermekiÓléti

íetadatok tám.í00 09 ]1 03 00 00

2014

2.m.lll,4.b

37

idóskor ak gondozÓMza nem demens
szemé|ye{

osszeg
(FĐ

2.m.lll.4

2014

Igazgatőság ćtlrtal

megállapított

38

SzämItott segitói munkatárs |étsz.kapcs.
Ł.értámogatás

gyermek

2.m.lll.5.a)

2014

39

Intézmény-iizemeIbtési támogatás

40

mutatÓ/
1étszám

2014

2,m.lll.5,b)

173923200

ll|.4.jogcĺmek ósszesen (00 09 01 03 05 00)

10

41

f01Ą

42

2.m.|||.5.a) inÍo1

Gyermek étk. . Finanszirozás szemp.
eIismert dc|gozik bértámogatása

\.
t-e

201Ą

2.m,lll,5,a) info3

4ő

7

5 188 050

2014

osszeg
(FĐ

2.m.lll.5.a) info4

2014

Gyermekétkeztetés iizeme|tetési
tám0gatása

1

2.m.lll.5.a) info6

3 804 570

I

Eltérés (+Ĺ)

2.m.lll.5.a) info9

348

boIcsÖde

741 150

lvoda

mutatÓ/
létszám

5 720 850

17'1 946 800

10

á|ta|ános isko|a

350 831 576

20

szakkozépiskoIa

Étkeztetefiek száma osszesen

7

5 188 050

5

osszeg
(FĐ

1

0

3 804 570

1 3 030 200

-4

Támogatás felhasználása

ĺ6 962 000

Elszámolás
szerint

(FĐ

741

63,82

5 720 8s0

ĺ50

29 992 200

0

-1 976 400

346 917 576

19

104 154240

0

0

IgazgatÓság
megállapí-
tása szerint

(FĐ

5

307

106 334 924

1 í65

0

0

0

1 686

1 3 030 200

0

0

16 962 000

:]\ :": . T2:'l . 
'l":ĺ

0

63,82

1{o4

29 992 200

0

0

Eltéľés (+Ĺ)
(FĐ

1

-3 914 000

0

0

104 154240

0

0

0

307

0

106 334 924

'ĺ 165

0

0

I oěo

350 831 576

0

3 191

0

0

0

34i 917 576

0

0

0

0

0

29 992200

0

0

0

-3 914 000

0

0

29 992200

0

0

F



Joscím
(2014. évi Kvtv. szeľintiĺiratkozás és megnevezés)

Sor-
sz,

Kvtv.
éve

44

mell&let

2014

45

2.m.lll.5.a)info1

0

2014

!ło

2.m.lll.5,a)info'1
I

2014

47

2.m.lll.5,a)info1

2014

megnevezés

48

Etkeaetettek száma ko|égisták né|kiiI

2,m,lll.5.a)info1
c

2014

49

Fe|a Jate||álási he|yek szäma

2.m.111,5.

2014

Fe|a Jate||áläsi he|yek számátoI fiiggo
lénvpzŕ1 íF'

Elszámolásban kőzőlt

3.m.06

2014

E||átr:tak számátl| fĘgÓ osztÓszám (P)

5'1

3.m.09

Ill.5. Gyerrnekétkeztďés támogatása (00 09
r,1 03 06 00)

mutatÓ/
|étszám

2014

z7

52

3,m,'10

Ęe|yi szervrzési intézkedésekhez
kapcsolÓd1 tobb|etkiadások täm.

2014

53

Gyermekszegénység e||eni pr. keretében
nyár étker.etés biztosItäsa

2.m.lll.1

osszeg
(FĐ

2014

IgazgatÓság által
megá11apított

3 191

Önkormányzati fe|adate||átäst szo|gá|Ó
ĺeiIesztések

1.m,lX,

mutatő/
létszám

Egyes joveJe emplt|o tämogatiäsok

kiegész|tése

41

Szociá|is és gyermek'tédeImi ägazati pÓt|ék

ĺi0552014(l| 1 1.)K.h.)

0

65

osszeg
(Ft)

\,ŕ-\')

^

0

\ĺ\

3 191

Eltérés (+Ĺ)

0

210 489 164

mutatő/
létszám

30

n

1,3

5 265 000

0

osszeg
(FĐ

5115440

0

1 249710

0

0

Támogatás felhasználása

Elszámolás
szerint

(FĐ

210 489'164

428 598 535

0

0

0

0

0

5 265 000

41 226 63Ą

0

IgazgatÓság
megállapĹ
tása szęrint

(FĐ

0

0

5 1 '15 440

0

n

1 249710

0

;!ir .l:il 2;'l :,.1 . l

468 643 143

0

0

0

Eltérés (+/-)

(FĐ

0

0

41 226634

,./'Í::':: 
Í"3.,:

210 489't64

0

0

n

0

40 044 608

0

0

210 489 164

0

0

0

0

40 044 608

0

0
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Budapest Főváľos VIII. keľület
Józs efvá ros i o nkoľm ánvzat

Budapęqt
Baross utca 63-67.
1082

Dr. Kocsis M:áté részére
polgármester

T á'r gy : H atźlt ozat megktildése

Tisztelt Polgáľmesteľ Üľ!

Budapest, 2016, április 12.

MeIl éklet : Hatttr ozat, Nyilatkozat
Készült: 2példányban
Kapjrák: 1. sz. pid.: Cimzett

2. sz. p|d.: kattłár
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Iktatószárn : BPM-ÁH v 607 -8 ĺ20t 6.
IJ gylntéző : C si ló Kri sztina
U gylntéző te|. : 429 -53 7 O
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I lÜÍ6 Ilá. l g!ąt

Mellékelten megkĹildĺim a 2014. december 31-én hatályos á|lamhźztartźsrő| szóló201I. évi CXCV. tĺĺrvény 60. šĺ (10) bekezdése szerinti határozatotaz önkorm ényzatközponti
költségvetésből származő tálmogatźsai}O|4. évi elszámolásának felülvizsgálit*dl.

Amerľrýben a hatiírozatban foglaltakkal egyetértenek és a fellebbezési jogról le kívánnakmondaĺri, kérem, hogy a mellékelt Nyilatkozatot aláńrva szíveskedjenek megkÍil deni azIgazgatőság Allamhaztartĺĺsi Irodája (1389 Budapest, Pf. 105) tészéte.
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34Il39BUDAPESľ'vÁcltlľzl.posrĺciM:1397 BUDAPESIPF.538.TEI.EFoN:37t-9000, FŕtX:37|-99f]
E-mail: igazgato.kmľig@alĺamkincstaÍ.gov.hu



NYILATKOZAT

Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzatnevében alulírott Dr. Kocsis Máté
(polgármester) és Danada-Rimán Edina aeeYző) a kĺivetkezo nyilatkozatot tesszük: Budapest
Főváros VIII. keríilet Józsefuiĺrosi onkormányzat .a BPM-ÁHI/607-8/2O16. szźlmu

határozatban foglaltakka| egyetért és akozígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általĺínos
szabá|yairől sző|ő 2004. évi CXL. töľvény 99. s Q) bekezdése a|apjtn ezúton lemond
fellebbezési jogáról. Tudomásul vesszük, hogy a felľebbezési jogról való lemondó nyilatkozat
nem vonható vissza.

Dr. Kocsis Máté
polgiírmester

Danada-Rimán Edina
jegyző

Ą, 3z


