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Feladatelldttis tiltaldnos drti keldse

Alapit6 okiratunk szerinti alaptevdkenys6geink

Ssa
Kormdnyzali
Junkcitisuim

A kormdnyzati funkcid megnevezise

I 091 I 10 6vodai nevel6s, ell6t6s szakmai feladatai

2. 091120
Saj6tos neveldsi igdnyii gyermekek 6vodai nevel6s6nek,

ellitisrllnak szakmai feladatai

) 091140 6vodai nevel6s, elLitrls mtikddtetdsi feladatai

096015 Gyermek6tkeztet6s k<izneveldsi intdzfi6nyben

5 096025 Munkahelyi dtkeztet6s k6,znevel6si intdzmdnyben

A Budapest XVL Kertileti Margardta 6voda feladatell6tasa a 2019. 6vben a k6ltsdgvet6si

tervezemek megfelel6en alakult.

6vodrink 9 csoporttal mtkddtttt, engeddlyezett gyermekldtszrim 252 f6, a dolgoz6i ldlszinn 47

tr.

A P6terke utcai 6piiletben, mely az int6znrdny szdklrelye, 4 csoport, a Monoki utcai dpiiletben

5 csoport tizemelt. A gyermekl6tsziim a 2019. okt6ber l-jei statisaikai l6tsz6mot figyelembe

veve 237 f6 volt. 2019. december 31-ig tov6bbi 7 gyermek kezdte meg az 6vodriba j6nist,

ez6rt 6ket nem vehett0k figyelembe a statisztikai ldtszfunban.7 f<i saj:itos neveldsi ig6nyii
gyermek szerepelt a statisztikai ldtszAmban, kdzdtliik I f6 besz6dfogyatdkos (2 f6nek sz6mit),

3 ffi autizmus spektrumzavanal kiizd6 (3 fbnek szimit) 6s 3 fb egy6b pszich6s fejl6ddsi

zavarral ktizd6 gyermek (2 f6nek szdmit). A csoportok tdnyleges l|tszima a szeptemberi

indul6 rillapotot tekinwe 25-28 f6 kcizdtt alakult.

A munkav6llal6k t6tszdma 2019 - ben 47 Ib volt, melyet novemberre teljes m6rt6kben

betttltOttilnk.

Int6zm6nyiinknek 6nk6nt vallalt feladata nem volt, a k6telez6 feladatokat teljesftettiik.

Kiadasaink tetjesitdsdt nagymdrt6kben segftette a gyermekcsoportok 6s a munkavii{lal6k}roz

kapcsol6d6 reprezent6ci6s kdlts6gek, szakmai anyagok beszerz6s6nek, irodaszer-'

nyomtatv6nybeszerzisdnek stb. <inkormrinyzat a,ltal tdrtdn6 tii.mogat6sa. Ennek k<iszdnhet6en

a sztilok sziimara is tehermentesse v6lt anyagi szempontb6l a gyermekek 6vodai nevel6se.

hiszen n6hdny esetben az 6tkez6si tdritdsi dij megfizetdsdn ttl semmilyen ktilts6g nem terheli

a csaladokat a befizetend6 tisszegeket illetoen. Kdszdnettel tartozunk ez'rl az

Onlormrinyzatnak!
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Kd lts d gve ti s i b evitele k teli es iilis e

Miikdddsi bevdteleink eredeti el<iiranyz ata 6 177 eFt volt, amely a I1l. sz. m6dositrlst k6vet6en

7 027 eFt-ra nou. A m6dositott el6irriLnyzathoz kdp€st a teljesitds 100% volt. A szolgrilat6sok

ellendrtdke el6iranyzatban 165 eFt volt, a III. sz. m6dositiist k6vet6en 282 eFt, a teljesit6s

szint6n 100%-os volt. Az elladsi dijak a 4 699 eFt-os eklirinyzatr6l 5 309 eFt-ra m6dosultak,

a teljesitds 100%-os volt. A kiszrirnlazott iiltali,nos forgalmi ad6 az eredeti el6iriuryzatban

I 313 eFt-tal terveztiink, a III. sz. m6dositris soran I 436 eFt-ra m6dosult az dsszeg. A
teljesitis szint6n 100%-os volt. Az iiltal6nos forgalmi ad6 visszat6rit6s6re eredeti el6ini,nyzata

nem volt, 6s ez nem is v6ltozott.
Kdttsdgvetdsi bev6teleinket dsszesen 6177 eFrra terveztiik az eredeti el6ir6nyzatban, a III.
sz. m6dositasban pedig 7 070 eFt volt. A teljesit6s 100% volt-

Kdltsigv eti si kiad.is o k ala kulds a
( kiemelt e lfiirdnyzato n kinti bo ntdsban)

A mirk6d6si kdltsdgvetis kiadasainak el6ii'i/inyzata 262 614 eFt volt, a III. sz. m6dositrist

ktjvet6en 281 938 eFt-ra emelkedett. A teljesit6s a m6dositrishoz k6pest 92,6%-os volt.

A miik6d6si kdltsdgvet6si kiad6sok tekintetdben a szem6lyi juttatasok eredeti el<lir6nyzatk6nt

tervezett kiadrisa 173 868 eFt volt, amely m6dositrist k6vet6en 180 179 eFt-ra emelkedett,

amely 94,5Vo teljesitdsii volt. A munkaad6kat terhel6 jrirul6kok 6s a szociilis hozzrlj6rukisi

ad6 iredeti eloiiinyzata 38 878 eFt volt, a IIL sz. m6dositrls ezt az dsszeget 39 738 eFt-ra

emelte, a teljesit6s 92,1oh-os volt. A dologi kiadasok eredeti el6ininyzata 49 868 eFt volt, a

m6dositris softim 55 504 eFrra emelkedett, a teljesit6s 85,8%-os volt. Egy6b miiktiddsi cdhi

kiadast nem terveztiink, a Ill. sz. m6dosit6st kdvet<len 6517 eFt-ra m6dosult, teljesit6s

100,O%-os volt.
A felhalmozasi k6lrs6gvet6s kiadrisai eredeti el6irtnyzata 1 361 eFt-r6l 1437 eFt-n

m6dosultak, a teljesites 99.9%-os volt.

Fin anszirozdsi bevitelek teli es tilise

Finanszirozasi bevCteleink eredeti el6iriinyzata 257 798 eFt volt, a m6dosittisokat k6vet6en

271 680 eFt-ra ndvekedett. A teljesitds 98,3%o volt. A k6lts6gvet6si maradvriny

ig6nybev6tel6nek el6ininyzat6t 0 eFt-tal terveztiik, a m6dosit6s tisszege 8 282 eFt volt. A
teljesitds I 00%-osan alakult.
A; ininyit6 szervi (tlnkormSnyzati) tri.mogatas (intdzm6nyfinanszirozis) eredeti el'iinyzata
268 023 eFtvolt, mely a m6dosit6sokat kdvet6en is ugyanannyi maradt. A teljesit6s 98.3%-os

volt.
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Kd lt s i gv et d s i m ar o dv dny

Intdzminyiink kdltsdgvet6si maradvi,nya 8 282 eFt volt a 2019. 6vben.

Az intizminy vsg/ondnak alukuldsa

Intdzmdnyi vagyonunk a 2019. dvben nem v6ltozott.
Nagyobb 6rtdkii t6rgyakat vrisriroltunk, melyek a kdvetkez6k voltak:

. 6vodai gyermekszekdnyek a Katica csoportba.
o I db. Ftinyir6 a Pdterke utcdba.
. Multifunkci6s Develop nyomtat6 2 db. mindk6t 6vod6ba.
. Trapez gyermekasztalok 9 darab a Bagoly csoportba.
o Szines nyomtat6 I db. a Monoki utcai 6vod6ba.

. Sz6nyegek l-l db. mindk6t 6vodriba.

o Notebook az uj gy6gypedag6gus r6szere.

o Zsrirkocsi mindkdt 6vod6ba.

Ovodrinkban a 2019. 6vben nagy6rt6kri eszkdzdk lelt6ra zajlott, selejtezes az el6iriisoknak

megfelelSen t6rt€nt.

Megnevezds Tipus
I db Kdvdf<izti Szarvasi SZV-620

I db Galdria
I db Multifunkci6s kdsziildk SAMST]NG SCX.4824FN
I db Frinvir6
2 db Szekr6nysor gyermgk
Sziirnlanyomtat6 sP-300

TV Samsung CK-5051X

Monoki utcai selejtez6s:

KmL

Megnevezds Tipus
I db Fiinyir6 AL-KO 406E Comfort

I dbTakarit6 kocsi

I db Csavarbehajt6
1 db Telefon BESTEAM BT.9
I db Diavetito D0651

2 db jat6kt6rol6 polc
7 db gyermekasztal

I db tdlal6 sz-ekreny

I db ir6asztal
Mrisol6gep Canon PC860

P6terke utcai selejtez6s:

AL-KO 406E Comfort

4.
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A kdltsdgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszerdr6l 6s bels<j elleniirz6s6r6l sz6l6 37012011.

(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovebbiakban: Korm. rendelet) ll. $ (l) bekezddse alapjrim a

kriltsdgvetdsi szerv vezet6je k6teles a Korm. rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal

nyilatkozatban 6rt6kelni a k6lts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszer6nek min6s6g6t. Tov6bb6

a I l. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi iinkormdnTzofi knl$igvetdsi szerv vezetdje a

nyilatkozatot az ives kdhsdgvetisi beszdmol6val egiin Mldi meg az irdnyit' szent.

iezetdjdnek A vezetdi nyilatkozatot a polgdrmesler a zdrszdmaddsi rendelet tervezetivel

eg/titt terj eszti a kipvisel6-testiilel eld. "

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kovetkez6 nyilatkozatot:

Yezetfii nvilatkozat a bels6 kontrollre ndszer miiktid6s6rtil

A) Aluliron Horv6th-Veress zs'fia a Budapest XVI. keriileti Margar6ta ovoda k6lts6gvet6si

szerv vezetdje jogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy az el6inisoknak megfelel6en a

2019. 6vben az lltalam vezetett kdltsdgvet6si szervn6l gondoskodtam

F a bels6 kontrollrendszer kialakilis6r6t, valamint szab6lyszeni, eredm6nyes,

gazdasrigos 6s hat6kony miikddds6r5l,
> oty* siervezeti kultura kialakit6s6r6l, amely biaositja az elkiitelezettsdget a

sieryezeti cdlok 6s 6rtdkek irAnt, valamint alkalmas az integritiis 6rvdnyesit6s6nek

biztositris6ra,
) a k6ltsdgvet6si szerv vagyonkezel6s6be, hasznri,lat6ba adott vagyon rendeltetdsszerti

haszn6lat6r6l, a2 alapit6 okiratban megielolt tev6kenysdgek jogszabdlyban

meghatfuozott k<ivetelmdnyeknek megfelel6 ell6t6s6r6l'

) a rendelkezisre rill6 el6inlnyz-atok cdlnak megfelel6 felhaszn6lfurir6l,

>' a ktiltsdgvet6si szerv tevikenys6g6ben a hat6konys6g, eredmdnyessdg 6s a

gazdas6goss6g ktivetelm6nyeinek 6rv6nyesit6s6r61,

> i teruezisi, beszimol6si, inform6ci6szolgdltatasi kdtelezetts6gek teljesit6s6rdl, azok

teljessdgdr6l 6s hiteless6g6r6l,
) a gazddikodisi lehet6s6gek 6s a kiitelezetts6gek dsszhangirir6l,

) az int6zm6nyi szamviteli rendr6l,
! olyan rendszer bevezetdsdr6l, amely megfelel6 bizonyoss6got nyiil az eljrir6sok

jogszer[s6gdre is szab6lyszerffs6g6re vona&oz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,

tovribbri megfelel a hazai ds kdzdssdgi szab6lyoknak,

> an6l, hogy a vezet6k a szer,,!e7.et minden szintjdn tisztriban legyenek a kitiizdtt

c6lokkal is az azok el6r6s6t segit6 eszkdzdkkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudjak

hajtani a meghat6rozolt feladatokat ds 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredmenyeket. E

tev6kenys6grOl a vezetoi besz6moltat6s rendszerdn keresztiil folyamatos inform6ci6val

rendelkeztem, a tevekenysiget folyamatosan 6rtdkeltem'

A vonatkoz6 jogszab6lyok bels<i kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irrisainak az al6bbiak szerint

tettem eleget:

Kontrollkdmyezet:
- Szervezeti c6lrendszer ds szervezeti fel6pit6s: Az int6zm6ny cdljai meghatdrozottak. a

feladatetkit6s r6szletes szabAlyai az SzMSz-ben rdgzitdsre keriiltek. Az SzMSz a

jogszab5lyban el6irt kdtelezo la(almi elemeket latrla]lmazza, az SzMSz az alapit6

Lkirattal dsszhangban van. Az SzMSz rdsz6lkepezl az int6zm6ny szervezeti fel6pit6se,
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amely valamennyi munkakcirre vonatkoz6an attekinthetden tarlalmazza a szervezeten

beliil elfoglalt helyel, az a16- ftild- ds melldrendelts6gi viszonyokat.

Belsri szab6lrzatok: Az intdznr6ny rendelkezik megfelel<i belsS szab6lyzatrendszerrel,

amelyet folyamatosan aktualiziil a jogszab6lyi ds bels6 vrlltoziisok szerint. A bels6

szab6lyzatokat a munkatirsal ismerik ds alkalmazzik.
Feladat- 6s felel6ssdgi kdr6k: Az int6zm6nyi feladatktirdk az SzMSz-ben

meghat6rozdsra kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakori leinissal,

amelyekben r6szletesen megtalSlhat6ak az elldtand6 feladatk6rdk, a felel6ssdgi- 6s

hat6sk0rdk.
Folyamatok meghatarozrisa 6s dokument6l6sa: Az int6zm6ny elk6szitette ds

folyamatosan aktualizilja a k6ltsdgvetdsi szerv ellen6rzdsi nyomvonalait.
Humiiner6forrtis: Az int6zmdnyndl a humriner6fon6s-kezelis etldthat6, a kivilaszt6si
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6s6n al M lsl"dnzo rendszerig. Az
int6zmdny gondot fordit a hum6ner6fonris megfelel6 kivrilasa6srira megtartdsira"

fejleszt6s6re, hatdkony 6s eredm6nyes foglalkoztat6sfua, megbecsiil6sdre.

Etikai 6rtikek 6s integritas: Az intdzmdny miikdd6s6ben drv6nyesiilnek a szakmai

felk6sziilts6g, a pArtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rtdkei,

biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyez6se a magrin6rdekkel szemben. A szervezetet

6s a munkavdllal6it is integrites j ellemzr, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenysigek
dsszhangban vannak a szervezeti cilokkal ds az elikai drtdkekkel. A munkavrillal6k az

etikai elvir6soknak megfelel5en cselekszenek.

Integmlt kockrlzatkezel6si rendszer:
- A koclciaatok meghat6rozasa is felmdrdse Az intdzmdny tevdkenys6giben,

gazd6lkodris6ban rejl6 kockrlaatokat meg6llapitottuk 6s felmdrtiik.
- A kocklzatok elemz6se: Meghatriroztuk a felm6rt kockazatok bekdvetkez6si

val6sziniisigdt 6s az intdzm6ny szervezeti cdljaira gyakorolt hatds6t. Ezek alapjrin a

kockrizatok rangsorolesa megl6rtdnt.
- A kock6aatok kezel6se: Minden felmdrt 6s rangsorolt kockisat esetiben

meghat6roziisra keriilt a kockrizatkezel6s m6dja" a kockrizatkezel6st a vezetCs minden

folyamatba be6gy azoian v egzi.
- A kock6zatkezel6s folyamatrinak felillvizsgrilata: Az int6zmdny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelel6, a bekd'vetkezett

viiltozisokhoz igazitAsa megtdrtdnik. Az alkalmazott kockrizatkezel6si m6dszerek

megfelel6en segitik az intdzm6ny l'eladatellatfstit, a szewezeti c6lok eldr6s6t.

- Csalds, komrpci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosztasa, a feladat-.

felel<iss6gi- 6s hat6skdr6k meghatarozottsaga biztositja a sz6nd6kossrigb6l eredo

szabrilytalansiigok, integritdst sdrt<i esem6nyek bek6vetkez6s6nek minimaliz6lis6t.

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6giiiLk ds modszerek: A kontrollstrategiAk 6s m6dszerek rigy keriiltek

kialakitasra a szervezet minden szinddn, hogy biztositsak, hogy a kockazatkezelds

sor6n a szervezeti cdlokra hat6 kock6zatok a meghat6rozott tfir6shatarokon beltil

maradjanak. A kontrolltev6kenysigeken belill kiemelt szerepe van az enged6lyezdsi ds

i6vrihagy6si eljriLr6srendnek, valamint az adatokhoz es inform6ci6khoz val6 hozzAflrds

kontrolljrinak.
- Feladatkitrdk sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beltil a feladat- ds hatrisk6r0k

sz6tv6laszt6sra kertiltek olyan formriban, hogy egy szemdly kez6ben se

<isszpontosulhassanak olyan eszktiz6k. jogok 6s lehet6s6gek, amelyek rdv6n
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Nyomon kdvetdsi rendszer (monitoring):
A szervezeti c6lok megval6sitasanak monitoringia: Az intdzm6ny vezetdse

folyamatos, naprak6sz informdci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok

megyal6sitAsdLr6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k ds munkatrirsak rendszeres

beszi.,rnoltalrlsa.
- Bels6 ellen6rz6s: Az inl6rt6ny bels6 ellen6rz6s6t a polgri,rmesteri hivatal bels6

ellen6rei l{tj5k el. A bels6 ellen6r6k kockriaatelemz6s alapj[n hatixozziik meg az

intdzm6nyndl az ellen6rzdsek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6rdk murk6jukat a

jogszab6lyokban, a m6dszertani ftmutat6kban ds az dnkormii.nyzat bels6 ellenorz6si

k6zik<inyv6ben meghatri.rozottak alapjrin vdgzik'
- A bets6 kontrollok 6rt6ketdse: A bels6 kontrollok drt6kel6se 2017-ben megt6rt6nt.

Kijelentem, hogy a benyrijtott beszrirnol6k a jogszabalyi el<iifiisok szerint a val6siignak

megfelel6en, atlithat6an, teljes kdrtien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nztigyi drre

vonatkoz6 kiaddsokat 6s bevdteleket.

elkeriilheti a miisok riltali ellen6rz6st, illetve amelyek visszadldsekre, csal:isokra adnak

m6dot.
Feladawdgz6s folytonosstlga: A dolgoz6k t6vozisakor a l6voz6 dolgoz6 valamennyi

folyamatban t6v6 iigye beazonosithat6an ker[l etadiisra.

Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Informrici6 6s kommunikrici6: Az int6zm6ny vezetdse biztositj4 hogy a munkatarsak a

feladatuk ell{tasahoz sziiksdges relevrins inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.

Az intlzmlnyi kommunik6ci6 fontos elemei a vezet6i ds bels6 6rtekezletek'

- Iktatdsi rendszer: Az int'zm'nyhez 6*ezi5, az int6zmdny ri'ltal kiildtttt 6s a szervezelen

beliil keletkezett iratok nyomon kd,vetese az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg.

Az intdzm€ny rendelkezik iratkezeldsi szabiiyzalTal, amely rdszletesen leirja, hogy

milyen elj6nist kell kiivetni az irat keletkezdsdl6l annak megsemmisit6s6ig'

Kelt: Budapest. 2020.03. 02.

P.H

l.Qo,,b}- l,qa )J\*
aLii16s

B) Az A) pontban meghatd.tozott nyilatko zalot az alabbiak miatt nem rill m6domban

megtennl:

Kelt: Budapest, 2020.

P-H

aliiirds
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lkt.szim: Bl33/],7 /2020 El6terjcsder lo sz6m6 mell€klete

2019. 6vi zdrsz{madds

Sziiveges besz6mol6

Int6zm6ny megpevez6se: Szentmihilyi Jftsz6kert 6voda
Ad6szdm: 1692347 4-2-42
Tel.:405-40-18
E-mail: jatszokert.ovoda@gamesz I 6.hu

Budapest, 2020. mrircius 10.

CtL\ L\"'L\:) (

Sinka Mih6lytte
Intezn6nyvezet6
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Fe I udate I kit is ti ltoltino s d r td k e ld s e

A Szentmihilyi Jitsz6kert 6voda 2019. 6vi ktilts6gvet6s6b€n biztositotl el<!iriinyzat

a m6dosiuisok kcivetkeztdben 482 772 ezer forint volt. A rendelkezdsre ill6 kcilts6gvetdsb<11

ndgy feladatelletrisi helyen, 21 6vodai csoportban, 81 frjs k<tzalkalmazotti l6tsziimkerettel
v6geztiik a nevel6munkiit Az 6vodai beirt litszirnokat az aliibbi tthl{zat la*almazza.

A 2019. kOlts6gvetdsi 6vben feladatelmaradiis, vagy leladatb6viilis nem t6ft6nt. A
kiaddsok a miikdd6shez szakmai szempontb6l sz0ks6ges dsszegeket tartalnaznak.

KAI$d gveti si bevite le k te li es iilise

El6iranyzon bev6teli forriisaink kdztil a miikdddsi bevetelek 100 %-ban teljesiiltek.

F inansz[ro zdsi b ev dtele k teli es iild s e

A finanszirozdsi bev6tel 96,5 o/o-ban teljesiilt a tervezetthez kdpest.

Kdltsdgv etdsi kiadds o k ala kuki ss
(kiemelt elfiirinyzatonkdnti bontdsban)

A szem6lyi juttatisokm ds azok jirul6kaira biztositott eloiralyzatok a Kozneveldsi

tdry6ny 2013. szeptember l-en 6letbe idpo rendelkezdseinek (pedagogus eletprill"a'

llnanszirozott alkalmazotti Ietszrim) figyelembev6tel6vel. a kii16nbdzo jogcimeken kifizetdsre

keriil6 jutlatesokat 6s azok jrirul6kait t'edeztdk.

A iogszabril-v riltal eloirt szernely-i junaresokon kiviil a t'enntano XVL keriileti

onkormiinyzat egyrlb juttardsokkal segiterte intizm6nytink kozalkalmazotdait

1

,IONAP B/rflos.t BERCSENYI V,ARAZSKORO}i.1
t,

VAR.4ZSKORON.4 dSSzESEN

219 45 t47 ll0 52r

Februdr 45 14r) ll0 521

Mircius 220 45 146 ll0
Aprilis 222 46 145 110 523

Mrijus 22.0 45 146 lt0 521

J[rnius 2?0 45 146 il0 521

Jrilius 720 45 t4b 110 521

Augusztus 220 45 146 I l0 521

Szeptember 217 41 135 106

Okt6ber 218 4t 133 t05 497

November 41 131 106

106

.195

495December 217 4l 13r

Janudr
220

521

.+99



(esdlyegyenl6sigi p6tldk. attraktiv p6tl6k. munkaba jrir6si kdlts6g tdrit6se. albdrlenitnogatiis.
SZEP kertya. stb.)

A 2019. dvben k6tszer nyilt lehet6sdg a dolgoz6k munkiij6nak anyagi elismeres6re
(pedag6gus nap. kar6csony). Erre. a normativ jutalom sorra tervezett dsszegen fel0l a
szemdlyi juttatas sorain mutatkoz6 maradv6ny, nytjtott lehettisdget. A maradvany a sorozatos.

€s minden esetben viszonylag hosszan tart6 hienyzasok. valamint a bet6ltetlen 6lkisok miatt
keletkezett.

Tril6ra. helyettesilds kifizet6sdre a kdrelez<jen elrendelhet6 heti 4 6ra feletti
tobbletmunka eset6n keriilt sor.

Tov6bbk€pzds limogat6sara 6 fd-re tervezhenem 40.00.-Ft/fd dsszeget, melynek
felhaszndhisa I 00 %-ban teljestilt.

A szem6lyi jellegfi juttat6sok teljesit6se 99'4 yo.

A szemdlyi juttat6sokhoz kapcsol6d6 jdruldkok kifizetdse a tdrv6ny altal

meghatarozott mert6kben tOtdntek. A teljesit6s 94,6 7o

Tekintettel arra, hogy a 20i9. evi kdltsdgvetds teryezdse gondos, elokdszitri munka
kovetkeztdben miir januir h6napban elfogad6sra kertilt. a koltsigvet6si 6v legelejdt6l

megkezdcidhetett a tervezett risszegek sziiks6g szerinti kdlt6se. Ez nagymdn6kben segitette az

idoarAnyos kdltekez6s megval6sitis[t. Nagy figyelmet forditottunk az 6vodai nevel€s teljes

kdrii finanszirozdsiinak megval6sit6s6ra, a neveltimunka n.rennyisdgi 6s min6s6gi felt6teleinek

biztosit6srira. Ennek k0szrinhet6en a sztilok sz6miira anyagi szempontb6l tehermentes a

gyermekek 6vod6ztatdsa, hiszen az dtkezdsi t6ritdsi dij megfizetds6n tul (ami csuprin ndhriny

csaladot 6rintett 2019-ben) eg1'6b k0lts6g nem terhehe a csal6dokat. Kdszd'nettel tarlozunk
ezdrt az onkormdnyzatnak!

Dologi kiadr{saink teljesit6se a bevdtelek rendezds6t kdvet6en8l,2 Yo.

intdzmdny 2019. 6vi

Az intizmdny vogyondnsk alakuldsa

A Szentmihdlyi Jatsz6ken 6voda vagyona a 2019. kdltsdgvet6si €vben a beruhizisok
soron mutatkoz6 teljesitis alapjan 2.620 ezer Ft-tal emelkedett.

2019. €r,ben is meglonent a GAMESZ utasftdsa alapjin a leltdroziis.

Selejtez6st kdvet6en a leltrirb6l kivezet€sre keriihek azok az elhasznSl6dott eszktizdk.

melyek.iavfdsa, felrijitrisa gazdasigtalan lett volna.

Kmf-.

K 6 lt s i gv e td si m ar adv dnY

Maradvr{nyk6nt 12.715 ezer forint mutatkozik az

ktilts€gvet6s6ben.



A kdltsdgvetesi szervek belso kontrollrendszerirol ds belstl ellenorz6sdrol sz6l6 370/2011.
(Xtt. 31.) Komr. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) ll. S (l) bekezddse alapjrin a

koltsdgvetdsi szerv vezet6je koteles a Korm. r'endelet l. melliklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban ertdkelni a kdlts6gvetdsi szen, bels<i kontrollrendszer6nek minos6g€t. Tovtibbti
a I l. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ..A helyi dnkormdnyzali kiihsigvetisi szerr vezetdje .t

nyildtkozcttot oz ives kaksdgvelisi beszdmol'ral eg)tilt ktildi neg az irdnyild szcrv

vezetdiLnek. A vezetdi n-ilalkozalot a polgdrmester u zdrszdntaddsi rendelel letvezcl[vel
eg/ tI Ierjeszti a kipvisel4-testiile| eli."

Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszenr meg a k6vetkezo nyilatkozatot:

Vezet6i ny ilatkozat a bels6 kontroll rendszer miiktid6s6r6l

A) Alulirott Sinka Mihilyn6 a Szentmihrilyi J6tsz6kert 6voda kdlts6gvet6si szen'vezetdje
jogi fetel6ssdgem tudatriban kijelentem, hogy az el6inisoknak megfelel<ien a 2019. 6vben az

iiltalan vezetett kdlts6gvet6si szervndI gondoskodtam

> a belsr! kontrollrendszer kialakit6s6r6l, valamitlt szab6lyszerii, eredmdnyes,

gazdas6gos ds hat€kony mrikiidisdr6l,
i olyan szen'ezeti kulttra kialakitrisrir6l. amely biztosida az elkdtelezettsiget a

szervezeti cdlok 6s drtdkek ir6nt, valamint alkalmas az integritas 6rv6nyesftds6nek

biztositis6ra.
> a kcilts6g,-etdsi szerv vagyonkezel6sdbe. haszniilatiba adott vagyon rendeltetdsszerii

haszn6latrir6l. az alapit6 okiratban megielOlt tevdkenysigek jogszabilyban

megliat6rozott kdvetelmdnyeknek megfelel6 ell6tesAr6l,

l> a rendelkezdsre 6116 el6irdnyzatok c6lnak megi'ele16 felhasznril6sar6l,

i a kOltsigvet6si szerv tevdkenys6g6ben a hatdkonys6g, eredm6nyessdg 6s a

gazdasigossrig kdvetehn6nyeinek irvenyesitesd16l.
i a tervezisi, besziimoliisi, informiici6szolgriltat6si k<itelezetts6gek teljesitdsdrtil, azok

teljessig6r<il 6s hiteless6g6r6l,
z a gazddlkod{si lehet6s6gek 6s a kotelezettsdgek dsszhangjdr6l,

i az int6zmdn-vi sziimviteli rendr<il,'> olyan rendszer bevezet€s6r6l, amely megfelelti bizonyossdgot nytijt az eljdrdsok
jogszeriisdgdre ds szabiilyszeriisdgdrc vonatkoz6an. biztositja az elszamoltathatosdgot.

tovribb6 megfelel a hazai €s k6z0ssdgi szab6lyoktrak-
i arrol, hogy a vezet5k a szen'ezet minden szinddn tiszt6ban legyenek a kitilzt tt

c6lokkal 6s az azok eldrds6t segit6 eszkdzdkkel annak drdek6ben' hogy vdgre tudj6k

hajtani a meghaterozott feladatokat is drtdkelni tudjak az el€n eredm€nyeket. E

tev.6kenysdgrril a vezetoi beszdmoltat6s rendsze[dn kereszttil folyamatos informdci6val

rcndelkeztem, a tevdkenysdget folyamatosan drtdkeltem.

A vonatkoz6 jogszabdl,vok belso kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irasainak az alibbiak szerint

tettem eleget:

Kontrollk0rnyezet:
- Szer.vezeti cdlrcndszer 6s szenezeti fclepitis: Az intizmdny celjai meghatarozortak. a

t'eladatellatas r6szletes szabiil;-ai az SzMSz-beu rogzitdsre keriiltek. Az SzMSz a

jogszabrilyban el<jir.t krjtelez6 tartalmi elemeket tarlaln.lazza, az SzMSz az alapito

okiratrul 6sszhangban van. Az SzMSz rdszet kdpezi az intdzm6ny szervezeti l'el6pitdse.

.l



amely valamennyi munkakorre vonatkoz6an dnekinthet6en tanalmazza a szenezeten
beltil elfoglalt helyet. az alii- Ittli- 6s mell6rendeltsigi viszonl,okat.
Bels5 szabiilyzatok: Az intdzmeny rendelkezik megf'elelo bels6 szabdlyzatrendszen el.
anrelyet folyamatosan aktualiziil a jogszabdlfi 6s belso vriltoz6sok szerint. A bels6
szabiilyzatokat a munkatdrsak ismerik ds alkalrrazziik.
Feladat- 6s felel6ssdgi kdrdk: Az intdzmen-vi feladatk0r<tk az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra kerUltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakciri leiriissal.
amelyekben r6szletesen megtalAlhat6ak az ellitando feladatkrtrdk. a felel6ss€gi- ds
hataiskdrdk.
Folyamatok meghat6rozdsa ds dokument6lLsa: Az intizmdny elkdszitette 6s
folyamatosan aktualizrilja a kdlts6gvet6si szerv ellen6rz6si nyonvonalait.
Humiiner<iforr6s; Az intdzmdnyn6l a hum6neroforr6s-kezel6s 6tlethat6, a kiv6laszt:isi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatrisrln er az dsztdnzo rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humiiner6forrds megfelelo kivdlasa6sri.ra. megtart.isdra,
fejlesa6s6re. hatdkony 6s eredmdnyes foglalkoaat6siira, megbecsiildsdre.
Etikai irt6kek 6s inregrit6s: Az int6zm6ny miikOdisdben 6rvinyesUlnek a szakmai
felkdsztilts6g. a pArtatlansrig is elfogulatlans6g, az erk<ilcsi leddhetetlens6g drt6kei,
biztositva van a kdz6rdek el6tdrbe helyez6se a mag6nirdekkel szemben. A szerrr'ezetet
6s a munkavrillal6it is integritris jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenysdgek
<isszhangban vannak a szervezeti cdlokkal ds az etikai 6rt6kekkel. A munkaviillal6k az
etikai elvdrasoknak megfelel6en cselekszenek.

lntegrdlt kock6za&ezeldsi rendszer:
- A kockdzatok meghatrlrozrisa 6s felmdrdse: Az int6zmdny tevdkenysdgdben.

gazdelkodA.saban rej16 kockrizatokat megallapilotruk ds felmdrttik.
- A kock6zatok elemz6se: Meghatriroztuk a felmirt kock6zatok bekdvetkezdsi

val6sziniisdg6t 6s az intizminy szervezeti cdljaira gyakorolt hatesel. Ezek alapjin a
kock6zatok rangsorol6sa meg16rl6nt.

- A kockrizatok kezel6se: Minden felmdrt ds rangsorolt kockrizat eset6ben
meghatiiroz6sra kertilt a kockdzatkezel6s m6dj4 a kock6zatkezeldst a vezetds minden
folyanratba bedgyazottan v€gzi.

- A kockazatkezel6s folyamat6nak feltilvizsg6lata: Az intdzmdny nagysdgrendjdre
tekintettel a kialakftott kockrizatkezel6si rendszer megfelel6, a bek0vetkezett
vriltozrisokhoz igazitAsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockiizatkezeldsi m6dszerek
megfelel6en segitik az intizminy feladatellitrisat. a szervezeti cdlok eldrdsdt.

- Csaliis. korrupci6: A bels<i szabdlyzatok rendszele. a f'eladatok megoszt6sa. a f'eladat-.
felel6ss6gi- ds hataskdrdk meghaterozotts6ga biztositja a sz6nddkossagb6l ered6
szabiilytalans6gok. integrildst sdrto esemdnyek bekOvetkez6sinek min jmalizril6sit.

Kontrolltevekenysd gek:
- Kontrollstrat6giiik is rnodszerek: A kontrollstratdgiek es nr6dszerek irgy keriiltek

kialakitdsra a szervezet rninden szintj6n. hogy biztositsiik, hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szervezeti celokra hat6 kock6zatok a meghat6rozott tiir6shat6rokon beliil
maradjanak. A kontrolltevikenysdgeken bel0l kiernelt szerepe van az enged6lyezisi ds
j6vrihagydsi eljiir'Asrendnek. valanrint az adatokhoz ds inlbrmaici6khoz va16 hozz|ftr€s
konrrollj6nak.

- Feladatkdrdk szdtv6laszrdsa: A szeruezelen beliil a fcladat- 6s hatiiskordk
szdtvdlaszt6sra kertiltek oly-an fbmr6ban. hogy eg1, szemell, keziben se

dsszpontosulhassanak olyan eszk<izOk. jogok es lchet6sigek. amelyek r6vdn



Informiici6s is kommunikiici6s rendszer:
- Informrici6 6s kommunik6ci6: Az int6zm6ny vezetdse biztosirj4 hogy a munkat6rsak a

feladatuk elkitis6hoz sztiksiges relevdns inform6ci6khoz kello id6ben hozzeiussanak.
Az intizmdnyi kommunikiici6 fontos elemei a vezetrii 6s bels6 6rtekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az intdzmenyhez irkez6. az intdzmdny eltal kiild6tt is a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon k0vetdse az iktatasi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int6zminy rendelkezik iratkezel6si szab6lyzattal. amely rdsdetesen leirja, hogy
milyen eljrir6st kell kdvetni az irat keletkezdsdt6l annak megsemmisitdsdig.

Nyomon kdvetisi rendszer (monitoling):
- A szervezeti cdlok megval6sitrisrinak monitoringja: Az int6zmdny vezet6se

folyamatos, naprak6sz infonn6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sitas6r6l. amelynek egyik fontos eleme a vezet6k ds munkatiirsak rendszeres
beszimoltatrisa.

- Bels6 ellen6rzes: Az intdzmdny bels<i ellen<irz6sit a polgArmested hivatal bels<i

ellenorei ldtj6k el. A belsrj ellenrirdk kockiizatelemz6s alapjin hatArozzfik meg az
intdzmdnyndl az ellen<jrzdsek gyakorisrigrit. A bels6 ellen6rdk munkrijukat a
jogszab6lyokban. a m6dszerlani utmutat6kban ds az rinkormiinyzat bels6 ellendrz6si
k6zikdnyveben meghatiirozottak alapirin v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A belso kontroliok 6rtdkel€se 2017-ben megtdflent.

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6irrisok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, atlathat6an, teljes k<inien ds pontosan ttikrdzik a sz6ban forg6 p6nziigyi ivre
vonatkozd kiad6sokat 6s bevdteleket.

Kelt: Budapest. 2020. m6rcius l0
7
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B) Az A) pontban meghaterozott nyilatkozatot az akibbiak miatt nem 6ll m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest. 2020

P.H
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elker0lheti a nrrisok iiltali ellencirzist. illetve amelyek visszadl6sekre. csaldsokra adnak
m6dot.
Feladatvdgzds folytonoss6ga: A dolgoz6k tdvoz6sakor munkakdr ahd{Ls-etvdteli
iegyz5kdnyvek kdszUlnek. a tevoz6 dolgoz6 valarnennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an keriil ritadrisra.
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Felsdatelldttis tiltqldnos drtdkeldse

A M6ty6sftldi Fecskefdszek 6vo& feladatell6tas a a 2AL9.6vben a koltsdgvetdsi tervezetrek

megfelel&n alakult.

A nemzeti koznevel6srol sz6l6 201i. 6vi CXC. tdrveny 5. $ (1) bekezd6s a) pontja szerinti

6vodai nevel6s, mely a gyermek h6rom6ves kor6ban kezd6dik, 6s addig az id6pontig tar!

ameddig a gyermek a tankiitelezettsdg teljesitds6t meg nem kezdi.

Az int6zlncny a szakCrt6i bizottsdg szakdrt6i vClem6nye alapjdn ell6tja a neruzeti

kdzneveldsr6l sz6l6 2011. 6vi CXC. Tv. 4. $ 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet,

klilOnleges b4n6sm6dot ig6nyl6 mozgisszervi, 6rzekszervi, drtelmi vagy beszedfogyatdkos,

t6bb fogyardkossdg es lttes el6fordul6sa esetdn halmozottan fograt6kos, vagy egr6b

pszich€s fejl6ddsi zavarral (zulyos tanuldsi, figyelem- vagy magatartAsszab{lyozAsi zzvatal)

kiizd6, a tdbbi gyermekkel egytitt nevelhet5 sajdtos nevel6si igenyt gyerekek 6vodai

nevel6s6t.

Alapit6 okirahrnk szerint az alaptev6kenys6geink korminyzati funkci6 szerinti meglel<ilese:

Az engedllyezetl strituszsz6m 20 1 9. dvben 97 fij volt.

Pedag6gus 53 {b

Pedag6giai asszisztens 8{b
Ovodatitkrir 3{6
Daika 26 f6
Konyh6s 3f6
Frit6-kert6sz 2f6
Pszichol6gus lf6
Gy6gypedagr5gus 1f6
0sszesen: 97 ffr)

2

Ssz.
Korminyzati
funkci6szfm

A korm6nyzati funkci6szdm megnwez6se

I Ovodai oevel6s, ell6t6s szakmai feladatai

091120
Sajritos nevelesi ig6nyfl gyermekek 6vodai neveldsdnelc,

ellir6sdnak szakmai feladatai
J 091140 6vodai nevelds, ell6tris mfikddtetdsi feladaai
4 Gyermek6tkeztet6s k0anevel6si int6andnyben
5 Munkahelyi 6tkeztet6s kdmevel6si int6zrndnyben

Alapit6 okiBtu(* szerinti alaptev€kenysegeink:

091 1 l0

2.

096015
49602s



Engeddlyezett csoponok szema: 26.

(ebb6l mtlkdd6 2019. augusztus 31-ig 25 csoport, 2019. szeptember l+61 26 csoporr)

Alapit6 okirat szerinti maximalisan felvehet6 lCtszdm: 717 6.

Csoportok ldtszdma 20 1 9. december 3 I -6n :

tdnyleges sz6mitott
I Cica 27 f6 32 f6
2. Vuk 22 f6 24ft
3 Csibe 23 f6 26fi
4 Lepke 27 t6
5 Katica l8 f6 23 f6
6. Maci 24 f6 26 f6
7 M6kus 18 t6 20 f6
8 Stin 22 16 23 f6

Nyuszi 2l ft) 2l fo
10. 6z.ke 26 f5 26fr

Csiga 22 f6 22 fo

Pipit6r 1. Telephely (Farkashalom utca 4244.)

tdnyleges szdmitott
I Mazsola 25 f6 25fr
2. T6rpike 21 fo 21 f6
3 I UCSOK 28 f6
4 Szivd.rv{nv 28 16 28 f6
5 Pacsirta 15 f6 15 fit

Ficdnka 20 ftt 20 f6
7 Holdacska 23 fo 23 f6
8. Delfin 26 f6 20 ro

Pipit6r 2. Telephely (Csinszka utca27.)

tenyleges sz6n1itott
1 Halacska 27fr 3l f6
2. Nwszi 26 f6
3 Maci 25 fo 28 f6
4 M€zeskalics 27 f6 28 f6
5 Napocska 2t f6 21 f6
6 Katica 25 16 26 f6
7 Pillarg6 25 f6 25 f6

dssz*sen 606 f6 641 ffr)

,

21 f6

o

I l.

28 fo

6.

26 fo



Kdhsdgvetdsi b evitelek telj es iilCse

A g5rermekdtkeaetdsb6l sz6rmaz6 bev6tel dsszege 2 209 ezer forinttal meghaladta az eredeli

el6ir6nyzatot. Ez a teryezefihez kepest 14 %-os elterdst jelent. Aminek az oka lehet, hogz a

v{rthoz k6pest kevesebben ig6nyelt6k az ingyenes ellnt6s! igy tobben fizettek az 6&eztetis6rt,

valamint megnyitott a Baross Gdbor utcai Sz6khely 6vod6ban 2019 szeptemberdbet az i$,26.

csoport, ami szintdn az el6re kalkul{ltndl t6bb beviteltjelentetl

Az alkalmazottak 6tkezesi t6ritdsi dij6nak bevdtele 48 ezer Ft-tal marad el az ercdati

eidininyzatt6l. Ez a lewezett)'ez kdpest csekdly,2,8 %-os eltdrest jelent.

A tomat€rmek b6rbeadAs6Ml sz*maz6 dfibevaelek 146 ezer Ft-tal eknaradtak a tervezett6l.

Ennek ok4 hogy a sziil6i ig6,nyek vdltoztrsa miatt, az Intdzrn6nybe j6r6 gyermekeknek 2019

okt6ber6t6l az eg6sdg- 6s mozgdsfejleszt6 foglalkoz6st tart6 smlgaltat6k egy r6sze

lecser6l6d0tt. A foglalkoz6sok ink6bb hscsoportos jellegiiek lettek, ami miatt az ig6aybe vett

helyisdgek mCrete, ds igy a Mrleti dij is cstikkent. Valamint luirom szolg6ltat6, Osszesen 97

ezer forint dsszegben van elmarad6sban a kiszarnlizott teremb6rleti dijjal.

KA hs dgv etds i kisdtis o k alakulds a
(ktemelt eldirdnyz,atonkdnfi bo ntds ban)

Szemilyi juttatdsok:

A rendszeres szem6lyi juttatdsok a pedag6gus bdrtdbla is a kOzalkaknazotti bdrLlbla alapjdn

ker0ltek meg6llapltrisra 6s kifizet6sre, amely a tervezettnek megfelel6en alakult, 96,6%-ban

teljestilt.

Betoltetlen 6vodapedag6gus 6s dajka 6tl6shely t6bb is volt az intdzn6nyben az 6v elsb

fe16ben. De ezeket az iires rlll6shelyeket a harmadik negyeddwe sikertilt betdlteni. igy az itJ

2019t2020-as nevel6si 6vet teljes dolgoz6i ldtsdrnmal tudtuk megkezdeni, 6s a 26. csoportot

is sikeriilt 2019. szeptembert6l elinditani. Az €.v v€3dn,2019. december h6napban egy dajka

hi6nyzotl akinek a helydt 2020. janunrt6l sikeriilt betiilteni.

ldrulCkok:

A j6rul6kok a szem6lyi juttatrisoknak megfelel6eq a torvdny :iltal el6irt mCrtikben ker0ltek

meglizet6sre.

Finanszirozdsi bevCtelek telj es iilCse

A fi nanszirozdsi bevdtelek 97,3%-ban teljesultek.
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Dologi kiaddsok:

Az 6voda alaptevdkenysdgiben meglelOlt szakmai munka elv|gzts€bez a sz0ls6ges

eszkdzdkre, anyagokra ds szakmai szolg6ltatrisokra a Fenntart6 rdtal biztosltott b6s6ges

keretiinket az el6fnisoknak megfelel6en haszn6ltuk fel.

Az dv sordn vdsfuolt nagyobb dsszegfi trirgyi eszktizdk:

Bamss G6bor utca: 1 db 4 szem6lyes 6s I db 6 szemdlyes 6vodai 6lttiz6szekr6ny paddal, 45

db 6vodai szdk, 5 db 6vodai cs6vdzas fektet6 vriszonnal, 5 db gyermekasdal, 2 db

mikrohullir::ri silt6, 1 db hrlt6szekCny, I db sz6nyeg, 1 db kdt kdszifl6kes hordozhat6 vonalas

telefon, 1 db vidonal6, 1 db szalagcsiszol6 g6p, I db CD-s r6di6, 1 db HIFI berend ezts,2 db

IKEA-s trirol6keret j6tdktdml6 fi6koklal, 2 db mobiltelefon

Far*ashalom utca: 2 db roller, I db kos6rpal6nk, I db 2 kdsziil6kes hordozhat6 vonalas

telefon, 5 db gyermekasztal, 5 db ftlggdny, I db teiefonkdzpont, 1 db g6a{izhely, 1 db

mos6g6p, 1 db IKEA-s tarol6keretjit6kt6rol6 fi6kokkal, I db mobiltelefon

Csinszka utca: 90 db 6vodai szdk, I db ldtra.

Kt) lts Cgv etis t mar adv dny

InGaninyiink kdlts6gvetdsi maradv6rya20l9.6vben 14 927 e?$ Flvoll.

Az intdzmCny vag)ondnak alakaldsu

Az int6zndny vagyon6nak alakulis"iban vAltozds nem t0rt6nt.

Kmf.
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Bels6 szabdLlyzatok: Az int6zrndny rendelkezik megfelel<i bels6 szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizil a jogszabalyi 6s bels6 v6ltozisok szerint. A bels6
szab6lfzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkaknazz&.
Feladat- ds felel6ss6gi kdrOk: Az int6zn6nyi feladatkOrdk az SzMSz-ben
meghatdrozisra kerEltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak6ri leinissal,
amelyekben r6sdetesen megtal:ilhat6ak az ell6tand6 feladatkdrOk, a felel6ssdgi- 6s
haliskdrdk.
Folyamatok meghaterozesa 6s dokumentaLisc A kdlts6gyetdsi szerv ellen{irzesi
nyomvonalainak szabalyozisa folyamatban van.
Huminedfon6s: Az intizrndnyn6l a humriner6fon6s-keze16s 6tl6that6, a kivriLlasztrisi
rendsz€rt6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztalis6n At az 6szlL6nr,6 rendszerig. Az
inl3zrneny gondot fordit a hum6ner6fon6s megfelel6 kiv6lasaris6ra, megtartdsAra,
fejlesa€sire, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztat6s6r4 megbecsilt6sdre.
Etikai drt6kek 6s integritds: Az intdnln,€ny mrik6ddsdben ervdnyesolnek a sz-akmai
felkesztiltsdg a pArtatlanslg 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rt6kei,
biztosiwa van a kOzerdek el6t6rbe helyez6se a magAndrdekkel szemkn. A szorvezetat
Cs a munlav6llal6it is integdt6s jellemzi, az alkalmazott m6dszerek €s tev6kenysdgek
dss*rangban vannak a szewezctt c6lokkal ds az etikai 6rt6kekkel. A mrmkavdllal6k az
etikai elvrinisoknak megfelel6en cselekszenek.

Integr6lt kockrizatkezel6si rendszer:
- A kocki.zatok meghatarozisa 6s felmdrese: Az int6zrr6ny tev6kenys6g6ben,

gazdrilkoddsdban rejl6 koclcSzatokat meg6llapitotnrk 6s felm6*ilk.
- A kock6zatok elemzdse: Meghatiroztr* a feln6rt kockdzatok bek6vetkezesi

val6szinrisdg6t 6s az inlt€zmlny s?nwezeti celjaira gyakorolt hatdsit. Ezek alapjrin a

koclcizatok rangsoroliisa megtdrtdnt.
- A kockAzatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kock6zat esetdben

megharirozisra kertllt a kockrizatkezelCs m6dja, a kock6zatkezel6st a vezetds minden
folyamatba be6gy ozottan v€gi.

- A kockrizatkezel€s folyamat6nak feliilvizsgiilata: Az int{zn€ny nagysigrendjdre
tekintettel a kialakitott kock6zatkeze[6si rcndszer megfelel6, a bek0vetkezett
v6ltozdsokhoz igazitrisa megtdrtdnik. Az alkalmazott kockizatkezeldsi m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zn6ny feladatelldtdsit, a szervezeti celok el6r6sit.

- Csa16s, kom.rpci6: A bels6 szabdlyzatok rendszere, a feladatok megosztZs4 a feladat-,
felet6ss€gi- 6s hat6skdr0k meghautozoftsega biztos{tja a sz6nd6koss6gb6l ered6

szabalytalansdgok, integritiist sCrto esemdnyek bekdvetkezdsenek minimalizrit6s6t.

KontrolltevCkenysdgek :

- Kontrollsfat6girik 6s m6dszerek: A kontollstmt6gidk 6s m6dszerek rigy kertiltek
kialakitasra a szervezet minden szintj6n, hogy biztosits6k, hogy a kock6zatkezelds
sor6n a szervezeti celokra hat6 kockizatok a megbatiirozott t[rdshatdrokon beliil
maradjanak. A konlrolltevdkenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyezdsi es

j6vrihagy6si eljrir6srendnelg valamint az adatokhoz es inforrniici6khoz val6 hozz6fer6s

kontrollj rinak.
- Feladatkdrdk szdtvi asztisa: A szervezeten beltil a feladat- 6s hat6sk6r6k

sz6welaszt6sra keriiltek olyan formribaa, hogy egy szem6ly kez6ben se

0sszpontosulhassanak olyan eszkOzdk, jogok 6s lehet6sdgek, amelyek r6v6n
elkenilheti a m6sok lltali ellendrzest, illewe amelyek visszadldsekre, csaldsokra adnak
m6dot-

- Feladatv6gz6s folytonoss6ga: A dolgoz6k tAvozasakor munkaktir ritadas-ritv6teli
jegyz6kdnyvek k6sziilnek, a t|voz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an keriil 6tadr4sra.
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Inform6ci6s ds kommunikici6s rendszer:
- Informrici6 6s kommunikrlci6: Az nlez:rrrlny vezet€se biztositja, hogy a munkalirsak a

feladatuk ell6trisrihoz sziiksdges relevfns inform6ci6khoz kell6 id6ben ho."rijussanak.
Az int6zrr6nl komrnunik6ci6 fontos elemei a vezet6i 6s bels6 ddekezletek.

- Iktatesi rendszer: Az ir:/lizrflenyhez 6*e26, az int6zrn6ny riltal ktlddtt 6s a szervezaten
beliil kele&ezett iratok nyomon kdvetese az iktaUisi rendszeren keresdiil val6su.l meg.
Az intdzn6ny rendelkezik iratkezel6si szab{lyz:,ltal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen eljir6st kell ktivetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisitdsdig.

Nyomon kdvetdsi rendszer (monitoring):
- A szervezeti c€lok megval6sitdsrtnak monitoringia: Az int6zrn6ny vezet6se

folyarnatos, naprakdsz hforrn6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sit6s&6t, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k ds munkatirsak rendszeres
besz6moltatdsa.

- Bels6 ellen6rzCs: Az intdzmdny bels6 ellen6rz6sit a polgdrmesteri hivatal bels6
ellen6rei ldtjAk el. A bels6 ellen6rdk kock6zatelemz6s alapjin hatfuozzik meg az
intdzrn6nyndl az ellen6rzdsek gyakorisAg6t A bels6 ellen6rdk munkrijukat a
jogszabrilyokban, a m6dszertani ritmutat6kban Cs az dnkorm6nyzat bels6 ellen6rzdsi
k6zikdnyvCben meghat6rozotak alapjan v6gzik

- A bels6 kontrollok drt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rtdkel6se 20 1 9-ben megtiirtdnt.

Kijelentern, hogy a benyijtott beszdmol6k a jogszabdlyi el6irisok szerht a val6srignak
megfelel6en, ritl6that6an, teljes kOrfien 6s pontosar ttlkr6zik a sz6ban forg6 pdnztigyi 6vre
vonatkoz6 kiadisokat 6s bev6teleket.

i'acs{..

Kelt: Budapest, 2020. mdrcius I 1.

2
o
.R

,5 ctar -!tair1

al6irris

B) Az A) pontban meghat6rozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem dll m6domban

megtenni:

Kelt: Budapest, 2020.

P, H.

al{irAs
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El6terjesais 12 sz{rnri melldklete
_.___l

2019. 6vi zirszdmad6s

Szdveges beszdmol6

Int6zm6ny megnevezdser CoRvIN tuovf L6ossl Hiz

Ad6sz6m:
Tel.:
E-mail:

Budapes! 2020. februir 26.

1692381+-2-42
06-1-401-30-60
info@kulturliget hu
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Feladatell6t6s dltalSnos 6rt6kel6se
TAbb mlnt helysztn, tiibb mint intlzmdny"

Gy ere inkdbh m i hozz d n k!

rurudsic a xulrii*,auon1lr1iort. 
^ 

KERTVARosBAN !

A kulhira: nozgds, cselekvis, a tovdbbgondolkodds kdpessqge.

A folytonoss6g, hagyomdny 6s megrijules iery6ben tervezttik a 2019. 6v szakmai programjait is.

A Corvin Mfivel6d6si H6z - Erzs6betligeti Szinh6z teijesitette, s6t tilte\esitette a 2019. 6vi szakmai
munkaterv6ben foglaltakat. A min6s6g, a hagyomiinyok 6s az egyre ndvekv6 elvarisok kdteleznek
Feladatainkat az intezmdny Alapit6 Okirata, a tiirv6nyi k6telezettsegek elldtrisa, a keriilet 6s a fenntart6
ig6nyei alakitjik.
Napi munk6nkban garanciat 6s kiitelezetts6get ielentenek az elmilt 6vek sikeres programiai, a n6vekv6
liitogat6szdm 6s egyiittmikdd6 partnereinkkel val6 szakmai kapcsolaL
2019-ben a folyamatos kiivrisokkal terhelt munkaer6-piaci, foglalkozbtAsi kihivisoknah a gazdas;gi
v6ltoz6soknak is meg kellett felelniink. A siker eryik legfontosabb felt6tel e az [i v6laszok iriinti nyitottsag.
(Ozdns6gtnk fog6kony, ig6nyes, 6rdekt6d6, nyitot! ami igazolia az e1626 6vek kitart6 6s tervszeri
munkejiiL
Az elm6lt 6vben a valtoz6, folyamatos kiiviisokkal terhelt munkaer6-piaci, foglalkoztatasi kihivrisoknak, a

gazdasigi v6ltoz6soknak is meg kellett felelniink. A siker egrik legfontosabb felt6tele az tj valaszok ir6nti
nyitottsig. A probl6m6k tudatos felt6rk6pezds6vel tudunk leginkibb ,,f5jdalom mentesen" reagelni,
partnereinkkel val6 erytttm(kttd6snek ktisztjnhet6en el6be menni, vagy tompltani azok kdvetkezmdnyeit,
amelyek elkeriilhetetlen m6don tlefoly6soliik az Intdzm6ny mfiktid6s6t M(kdd6stink a kiegyenstilyozott,
ktivetkezetes 6s ktiriltekint6 gazdilkodes 6s szakmaisig egrs6g6re 6piil. Sajatos mrlkiid6siinkb6l ad6d6an
a kitlts6gvet6si 6v €s az 6vad nem esik egybe. Ezt a tervez6sn{41 mindig Egyelembe keil venni, mint ahogy

azt is, hory a terly]€ges ,okttv 6vad", id.6szak kihaszn6lts6ga ma m6r teljes N6lunk az 6ves terv, val6ban
kittiltiitt, ez€rt tudiuk partnereinket megtatani 6s folyamatosan megrilulni. 2077 /2018-as 6vadt6l
nemcsak az Erzs6betligeti Szinh6zban, de a Corvin M{vel6d6si H6z szentmihrilyi Kulturalis
Ktizpontj6ban is v6rjuk sokszini programjainkkal kertlettink lak6i. A Szentmihelyi Kulturilis Kitzpont
harmadik 6vad6t nyitottuk,6s ziikken6mentesen zailott az oda-vissza atad6s a nyari id6szakra a

Keriiletgazd6val, akik a napkiizis t6bor idei6n. Tapasztalataink alapjdn elmondhat6, hogy az 6i helyszin
mtkiidtet6se a megnovelt, human er6fornis /l6tsz5m/ mellett komoly logisztikai 6s tleoszt6sbeli feladatot,
terhet ielent. A helyszin m6g keresi a funkci6iit, arc6t, a karakerdt, mi pedig a feladatell6t6s6ra alkalmas
huminer6forrist/muukaer6t a feladatell6tas zavartalansaga drdel<6ben. Orsz6gos szint6 probl6ma az

6pit6iparban, az tzemeltet6si 6s minden m6s teriileten a szakemberhi6ny.. Ezek szama nem v6gtelen...

A milfaji sokf6les6g jegy6ben 6llitottuk ttssze az 6vad szinh6zi 6s zenei kinSlatat a 201g-es 6v programiait.

V6ltozatlanul hirdetj[kr Cyertek inkAbb mihozz6nk! Nalunk mindennap tdrt6Dik valami! Hozz6nk mindig
erdemes bet6rni! A keriilet 6s a kdrnyek lak6i szfvesen 6s rendszeresen litogarjik programiainkat.

Kriziinsdg{nk fog6kony, ig6nyes, 6rdekl6d6, nyitott, ami igazolia az el6z6 6vek kitart6 is tervszer{
munkaj6t. Jelent6s lrtogat6i bdzisunk folyamatosan b6viil, melynek koroszlilyi 6sszetetele feliileli a

kertvaros generici6k teljes spektrumdt a most mir k6t helyszinen az Erzsdbetligeti Szinh6zban 6s a

Szentmihelyi helyszintinkdn isl Az intemetes jegy6rt6kesit6s sikeresen nrikiidik,
Ne menien o belvdrosba! Elhozzuk oz dlminyt a kertvdrosbq!

N6pszerfiek a keriileti szabadt6ri fesztivalok, ktizds tinncpcink- Nem lehct el6gg6 hangsrilyozni, hogy

ezeknek a programoknak kiildnosen nagy az anyagi 6s hum6ner6forras terhe: l(tils6 helyszineken zajlanak

ez6rt sz6molnunk kell a szinpad kiemelt id6szakban ttift6n6 magas b6rleti ktilts6g6vel, a m(szakos

koll696k eg6sz napos beoszt6s6val, ami egyre nehezebb. Ezeken a napokon a fell6p6k, el6ad6k magasabb

tiszteletdijat szlmolnak.
Ami nem viiltozik sokszinfis69, sokf6les6g, es6llteremt6s, hat6konysag, mobilit6s, rugalmassdg,

pamrers6g, dsszmfiv6szet/mffv6szetek, nriu6s6gi krrltrira 6s szolgSltatdsok minden korosztilynak.
Osszhang kiegyensrilyozott funkci6k 6s miiktid6s
Mindez l(ivitelezhetetlen egy j6l miikrid6 felkdsziilt csapat, ktivetkezetes 6s tekint6 gazdelkodils, a

pelyezatok n$/el6se, a helyi er5k, partnerek, tamogatok 6s a fe
Tiibb Dtint helyszin, tiibb mint

Gyete inkdbb nihozzd
Budapest 2020. februar 26

l.

i ,., ,eaieitd'.-:r i
Corvin Mfvel6d6si Haz-EiSebatllCeti Slhh6z

szentnrihilvi Kulturilis KttzDonl
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Ktilts6gvet6si bev6telek teliesiil6se

Az iut6zm6ny saiitos tev6kenys6g€b6l fakad6an a programok hilnyom6 r6sze szezoniilis jelle8f, az 6v els6, illetve
utols6 negyed6v6ben val6sul meg, eziiltal a bevdtel nagy r6sze is ezen id6szakokban keletkezik Int6zDr6nytink a
bevdteli eredeti el6irinlzatot teljesite*e (26.347 e Ft-tal tirlteljesitettc, mely dsszegbdl lntdzm6nyrink a 2O2O. 6vi
elSadisokat kotdtte le)

> A bev6telek a saj6t bev6telen, az irenyit6 szerv (ainkormiinfzati) trimogaiison [intdzm6nyfinanszirozrson), klvil, az

alAbbiakat tartalmazza:

J qIICL

Ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se Colvin M(vel6d6si Hrz

681689 Ezer forintban !

Szima Kiemelt el6i16nyzat, el6iriirnyz:rt
nregnevez6se

2019.6vi
eredeti

el6l,rAnyzat

2019.6vi
III. szrmi

m6dositott
el6irAtryzat

2Ol9.6vi
teliesit6s

2Ol9.6vi
teliesit6s ,/
zo19.6vl

lll^ sz.
m6dositott
el6irrnyzat

Vo

BevEtelek

1. Maikiidosi bev6telck (1"1.+...+1.1 1.) 70 664 105 456 tos 456 too,oo/o
1.1 0 0 0

1.2. Szolgdltatisok ellen6rt6ke 63 204 82 861 82 861 100,00/o

1,3. I{tizvetitett szolgaltatasok ellen6rtdke 520 2 090 2 090 100,ovo

Tulajdonosi bev6telel( 0 0

1.5. Ellrtisidijak 0 2+ 24 to9,lvo
1.6. Kiszrmlezott dltalinos forgalml ad6 69+4 11976 17976 1O0.Oo/o

7.7.

^ltalAnos 
forgalmiad6visszat6rlt6se 0 B 441 B 441 700,00/o

1.8, 0 0 o

1.9. Egy6b p6nziigyi ntiiveletekbev6telei 0 0 0

1.10. 0 64 64 100,0%

1.11. Egydb miiktid6si bevdtelek 0 0 o

Irelhalmozrsi bevdtelek (2-r.+2.2.1 0 0 o
2,L. Immaterielis iavak 6rtekesit6se 0 0

2.2. Egy€b 6rgyi eszkiiziik 6rt6kesit6se 0 0 0

Miikiid6si c6lt temogatrisok
dllamhrztartiiso,l beliilr6l t3.1.+3,2.)

0 0

3.1 lllvonisol< 6s befi zet6sek hev6telei 0 0

Egy6b mfikbddsi c€lir himogat6s
,llanhdztartison beliilr6l

0

- ebb6l EU temogalis 0 0 0

4.
Felhalmozisi cdli tAmogates
illamhiiztartisor beltil16l I 664 1 664 t00,oo/o

+.1 - ebb6l EU tdmogaiis 0 0 0

M(kiid6si c6lt etuett p6nzeszktiztik 0 0 o

Felhalmozisi €6li itvett p6nzeszktiziik 0 0 0

7 Ktizhatalrri bev6telek 0 0

Kiiltsdgyetdsi bevdtelek tisszesen (1.+...+7.) 70 664 to7 724 1(J7 724 LOO,Oo/o

Finanszirozesi bevdtelek (9.1.+9.2.+9.3.) 197 t3A 273 610 240 320 B7,Aoh

9.1 Kblts6gvet6si maradvduy ig6nybev€tele 0 3A 253 3a 293 loo,to/o

9.2 Villalkozisi maradviny ig6nybev6tele 0 0 0

9.3.
lranyit6 szervi [tjnkormrnyzati] timogatis
Iint6zmenyfi Danszirozes)

202 027 45,9n/o

3AO 734

K6s?letdrt6l<esit6s ellendrtdke

0

Kamatbev6tclek

tsiztosit6 rltal fizetctt kerteritds

B.

0

0

o

0 0

3.3.

0

6.

0

B.

197 1_38

3+7 444 91,3Vo10. BEVETEL[K 0SSZESEN: (B+9J ' 267 A06

T----r----
l
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Erclekelts68ntivels temogat s i,sszege 1.668 e Ft (6nkonninyzati ainr6szi 3.000 e Ft, iisszesen 4,468 e Ftl

Finansziroz6si bev6telek tel esiil6se

A 2018. 6v.61 ithiz6d6 pdnzmaradvany teljes iisszege lekot6sre keriilt, igy a 2019, 6vben esed6kes fizet6si
teliesit6seket Intdzmdnyiink zavarta la nul tudta teljeslteni.

Ktllts6gvet6si kiad6sok alakukisa
t el6 bontiisban

Kiadrsok

A rniikiid6si kiad6sokon klviil alabbi kiadrsok keriiltek elszemolesIa:
- 6rdekelts6gntivel6 lrmogat s 6s 6nkorrniinyzati 6s int6zmdDyi iinrdszb6l beruhizism 6s eszkdzbeszerz6sre

forditott bruft6 6,068 e Ft
Az int6zm6ny kiadisai a ktills68vet6si eldirinfzatok keretein beliil val6sultak meg, iiternezett, terezett
gazdiilkodissal.

4

Sz6ma

240 320 87,Bo/o9
Finanszirozesl bev6telek
[9.1.+9.2.+9.3.)

197 L3A

100,0%o9.1. 0 3A 293 38 293Ktiltsegvet6si maradvany
i g6nybev6tele

0 0 09.2. Vdllalkoz6si maradv6ny igdnybcvdtele

ao,7o/o364256 294107258 5,101.
Miktid6si kiilts6gvetds kiadesai
(1.1.+,..+1.5,)

93,00/o121511L757771.1. Szemelyi iuttatesok

24 A3S 84,2l)h26161 29 5t2Munkaad6kat terhel6 iiruldkok 6s szociAlis
hozzSjirul{si add

t.2

737 541. 7 !,00/o116 602 19:1 8141.3 Dologi kiadesol<

00 07.4. Elltrtottak p6nzbeli iuttatesai
100,oo/o10 217 1.0 21701.5. Egy6b m(kdd6si c6l[ kiadisok

16 474 t5 037I266Iclhalmozisi kiilts6gvet6s kiadf sai
f2.1.+...+2.3.1

2.

91,50/o16 047Beruhiizisok2,t.
ao,60/o3153151 391Fel iit6sok2.2.

00 0ES.,6b felhalmozrsi cAlt kiad:isok

00 02,4
- ebb6l EU-s fo.nisb6ltim, megval6sul6
programoh projektek kiadrsai

a.\Gl

2019.
6vi

teliesit6s

2019.6vi
teliesit6s /
2019.6vi

IIl. sz,
m6dositott
el6iranfzat

o/o

Kiemelt el6ir{n}rzat el6ir6nfzat
megnevez6se

2oL9.6vi
eredeti

el6lrenyzat

2019. 6vi
III. szdmri

m6dosltott
el6irluyzat

273 6tO

202 027 85,9o/o197 t3S 235 3L7

2Ot9.6vl
telieslt6s /
2019.6v1

lll, sz.
m6dosltott
e16irrnyzat

o/o

2O19.6vi
III. szimt

m6dosltott
el6irdnyzat

2019.6!i
teljesit6s

2019.6vi
ercdetl

el6irenyzat
sziima

Kiemelt el6irinyzat, el6lrenyzat
megnevez6se

130 713

9t,3Vo

6 115

a1,20/o309144267 A06xnDAsoK dsszEsEN: {1.+2.)3.
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Ktilts6gvet6si maradvhny

Szillit6 szinrlik [2019. 6vi tclJesir6sii szimlek) 3 401e ft
Kdtelezettsdgviillaldssal terhelt 34 843 e Ft
6sszes kdtelezettsdgvrllaHssal terhelt pdnzmaradvlny (lek6tiitt
p6nzmaradvilly) 38 244 e Ft

Az int6zm6ny vagyondnak alakuldsa

coRvrN wriivrlonf sr sAz

Erdekelts6gntivel6 t6mogat6s terh6re beszerzett eszktiziik iisszesen: 6 006 4 729

3 250 2 559

6nprxrLrsfo{6vEl6 rAMocATAs TERHERE BESZERZETT
EszKdz0K

Eszktiz megnevez6se
Brutt6 iisszeg

(e Ft)

Nett6
iisszeg {e

Ft)
rendezv6nyasztal 5 db 100

Notebook Dell Lafirude 5400 (+DVD, + dokko16 + monitorl 490 386
IBL hansfal 2 db 1,20 94

Hang-6s f€nytechnikai eszktizirk: lnvolight LED MH 12 7 B Beam forg6fejes
robotlempa [Bdbl, Sennheiser mikrofon 4 db, Robust lAda 6s kont€ner 1770

Curver Mallorca m(anyag sz6k fszabadt6ri rendezv6nyekhezJ, 56 x 5B x 79
cnl, sdt6t zOld (120 db) 246

Apple iPad 7 [2019) 10,2" e-Fi + cellular 128 GB, €zUst (mw6r2hc/al 773
Balettsz6nyeg - Delux kateg6r'ia IFekete szinfi kiemelterl magas
koprisill6srietl 1 030 811
Lena l(elek asztalok, Club l(N780 fotel 793 624
Sarnsung 4K UHD Smart LED televrzi6 [2 db) 220 173
t6relvSlaszt6 parav6n [5 db) 473 372

INTORMATIKAI ESZKOZ BESZERZflS / BERUHAZAS

Eszkiiz megnevez6se
Brutt6 dsszeg

(e tt)
Nett6

iisszcg (e
Ft)

V6gpont ki6pit6s [enreleti iroclin5l) 't33 105

informatikai hil62atb6vit6s 1,774

5 db Office program (SW IvlS OFFICE 2019 Standardl 155 722

5 db MS Windows program WIN 10 Proffessional 64 BIT OEM H U 266 209
LaDtop fAnypult kezel6s6hez 293 231
asztali szdmit6g6p, rnonitor 150 118

Informatikai eszk0z6k tisszesen

.fdo.

>Szillit6i szrmlrk tartalmazz6k a 2019.6vben teliesitett, de 2020.6vben beerkezett sz{ml5k dsszegeit (kriz[zemi
dijak ery r6sze, rendszeres havikifizet6sek decemberi eldaddsok diiai)
>A ktitelezetts6gvillalissal terhelt p6nzmaradviny iisszege feladattal terhelt kotelezettsdg v{llalrsok, szerz6d6seh
megrendeldsel{, egy6b jogcimfi ffzet6si k6telezettsegek 2020.6we {thriz6d6 p6lzforgalmi tdtelei, valamint a 2019.
6vet terhel6, de 2020.6vben kifizetett/ kifizetend6 / teijesft6sf kiadrsok 6rt6kei
>Sairtos mfikdd6siinkb6l adod6an a kolBdgvet6si 6v6s az 6vad oem esik e$/be. Ezt a tervez6sndl mindig figyelembe
kell venni, mint ahogy azt is, hogJr a tdnyleges ,,aktlv 6vad', az 6v v6g6re 6s elej6re koncentril6dik Int6zmdnyonk a
bev6teli eredeti el6irinyzatot 26.3+7 e Ft-tal tilteliesftette, melynek terhdre k6ttittiik le a 2020.gvi el6ad6sokat,
ktitelezetts6gv{llal{sokat, illew€ ebhdlad6dik a kiiltsdgvetdsi maradvrny ragy r6sze is.

Kailts6gvet6si fiuanszlrozdsb6l / frdekelts6gntivel6 tfmogatiist 6l beszerzett eszl(tiziik

5.



EGYEB ESZKOZOK BERENDEZESEK

Brutt6 iissz€g
(e It)

Nett6
iisszeg (e

r0
Eszktiz megnevezCse

216 2t6
zongora Yamaha (digitdlis) xDP143B [fekete) + 1 db zongorapad 6s

feihallsat6
74 L1Zsel6s akkumuliltor 1 db

26Flipchart tdbla 3 igri l6bbal 70x100 cm mdgncses 2 db
"1,02702Mobil telefonk6sztil6k - Apple iPhone 6s 32GB

303B90x180x40olcos f6millv:inerbirisri 3db51 db f6miillviin T
3B+Bfal 2 dbkihrizhat6 6rn

Ac6l s6tor X6 feh
7?5r6diri 5 r

70orsziv6 1db
39mikro akku 3 dbha

t28"t63f6nvk6pez6g6p fot66llvlnnyal, mem6riakertyeval
4456ult hnikai eszkdzhan
2532akkumulator Makita iitvefi16hoz
25d116 venill6tor 4 db

5Bbakelit lemezekneksz
76 13Tiikor

34telefonk6sziil6k db asztali
90174instatelefonkii onthoz a ter 2 db mobil

6+v6 motor6s 3 db kicsi,3dbv6
325rnitirarattan britor Harm6ina teraszra 5

5064it6 kamerdhoz + kamera

148ta7
Sassz6 terem fiiiggiinytiz6s, karnis, karnis r4ft6, black out ftiggiiny szirke,

szerel6s, felrak6 l<ik6 varesam kikd16, L6bfti nva
7418tart6 10 db
65B3rendezv6 sdb
1377rakuirkocsi 300

26 2Lradietor 1 db Orion kerdmia rz6 1 dbnel h6su0rion hal
27Iratm mmisit6

77 13re5
101128setors 12 (tb
300s00mobilkordon 20 db
439klimaberendez6s beiizcnrel6ssel emeletre
373474t6relviilaszt6 paraven 5 db

3663 3 032

12919 10320

SZENTMIHATYI KULTURTilIS KOZPONT
ESZKOZ BESZERZ6S BERUHAZAS FELU ITAS

Ft

Nett6
aisszeg (eBrutt6 iisszeB

(e Ft)Eszktiz megnevez6se

2329P6nztdrfi 6k cilindcr z6rral, 6rmct6lciival tart6valban

476605
Kamerarendszer ki6pit6se, telcpit6s, B db kamera, 16 csatornAs diEitiilis
kirtiiz6vel, merevlemez t.irol6val, vide6 t{

3645Elektromos h6l 62db SN: 89C38009319, SN:89C38009629

20

rL\r
1-. I

IL\

75
222

55
31

proaramozas

50
256

558

Egy6b eszkaizok / berendezesek tisszesen:

Mindtisszesen Corvin Mfi ve16d6si H6z

6.

-t()lrodasz6k feaire6s) a ronccpci6ra (T9538619, C.11 fekete)



676 532
8 db pad 257
talicska t6 13
tf zielz6rendszer b6vit6se 155 11'

tLt

vAlaszfal k6szitise 315 248

Szentmihilyi Kulturiilis Ktizpont ijsszesen: 2\17 1667

MINDOSSZESEN (Corvin Mfivel6d6si H5z 6s Szentmihalyi
Kultur6lis Kiizpont) 15036 tl9A7

Az int6zm6ny a rendelkez6s6re 6116 p6nziiryi kereten beliil teljesitette feladataiL
Gazdilkodrisa kiegensflyozott, szakmai feladatait 6v kt zben 6s 6ves szinten is tilteliesitette.

Kmf.
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test let eld."

Fentiek szerinti ktitelezetts{6gemnek megfelelve teszem meg a kiivetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozata bels6 kontrollrendszer miikiid6s6r6l

A) Alulirott Koviicsn6 Szab6 Csitla a Corvin Miivel6d6sl Hrz kiilts6gvet6si szerv vezet6ie jogi

felel6ss6gem tudatdban kiielentem, hory az el6irSsoknak megfelel6en a 2019. 6vben az iiltalam
vezetett k0lts6gvet6si szervn6l gondoskodtam

! a bels6 kontrollrendszer kialakitls6r6l, valamint szab{lyszerfi, eredm6nyes, gazdas6gos

6s hat6kony mfikddds616l,
) olyan szervezeti kulttlra kialakft6sar6l, amely biztosftja az elk6telezetts6get a szervezeti

c6lok 6s 6rt6kek irang valamint alkalmas az integrit s 6rv6nyesit6s6nek biztositdsAra,
D a k6lts6gvet6si szerv varyonkezelEs6be, haszniilat,ba adott varyon rendeltet6sszerfi

haszn6lai6r6l, az alaptt6 okiratban megjeltilt tev6kenys6gek jogszab{lyban

meghat6rozott kovetelm6nyeknek megfelelS ell5tris516l,
) a rendelkez6sre 6116 el6ir:inyzatok c6lnak megfelelS felhaszn6l6s6r6l,
> a ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konysSg eredm6nyess6g 6s a

gazdas6gossdg kdvetelm6nyeinek 6rv6nyesit6s€161,
! i tervez6si, besz5mol6si, informiici6szolg6ltatlsi ktitelezetts6gek teliesit6s6r6l, azok

teljess69616l 6s hiteless69616l,
) a gazd6lkodAsi lehet6s6gek 6s a ktitelezetts6gek Osszhangj616l,
) az int6zm6nyi sz6mviteli rendr6l,
) olyan rendizer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyossdgot nyflit az eli6r6sok

jogszerfisdg6re 6s szabSlyszerfis6g6re vonatkoz6an, biztositia az elsz,moltathat6s6got,
tovdbbii megfelel a hazai 6s kdz6ss6gi szabilyoknak,

) arr6l, hogy i vezet5k a szervezet minden szinti6n tisztiban leryenek a kitfiztttt c6lokkal

6s az azok el6r6s6t segft6 eszkrizokkel annak 6rdek6ben, hogr v6gre tudiSk haitani a

meghatarozon feladatokat 6s 6rt6kelni tudi6k az el6rt eredm6nyeket E tev6kenys6916l a

vezet5i beszdmoltatds rendsze16n keresztiil folyamatos inform6ci6val rendelkeztem, a

tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogszabdlyok bels6 konEollrendszerre vonatkoz6 el5ir6sainak az al6bbiak szerint

tettem eleget:

Kontrollkornyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az int6zm6ny c6liai meghatirozottak, a

feladatelliitas r6szletes szabilyai az SzMSz-ben rogzit6sre kertiltek. Az szMSz a

jogszabilyban el6irt k0telez6 tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapit6

olirattal 
-iisszhangban 

van. Az SzMSz r6sz€t k6pezi az inttzmtny szervezeti fel6pit6se,

amely valamennyi munkak6rre vonatkoz6an eftekinthet6en taftalmazza a szervezeten

beliil elfoglalt helyet, az ala- firl6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat'
- Bels6 sr"ialyratok, Az intdzm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szab6lyzatrendszerrel,

amelyet folyamatosan aktualizal a jogszab6lyi 6s bels6 v6ltoz6sok szerint. A bels6

szabAlyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazz6k
- Feladai- 6s felel6ss6gi kortik: Az int6zm6nyi feladatktirok az SzMSz-ben meghataroz6sra

keriiltek valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkak6ri leirSssal, amelyekben 16szletesen

megtalSlhat6ak az ellitand6 feladatkorok, a lelel6ss6gi- 6s hat6skrir6k'

I 6\Gr.

A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendsze16161 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l6 37o/2011'. (Xll.
31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (1J bekezd6se alapi6n a ktilts6gvet6si
szerv vezet6ie kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal nyilatkozatban
6rt6kelni a kolts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6s6g6t Tovabbi a 11. S (2a)

bekezd6se kimondfa, hog ,.A helyi dnkormdnpati kdksAgvetesi szerv vezet6ie o nyilatkozatot az

ives kdltsCAvetdsi beszdmol6val egyfrtt k ldi meg az irdnyit6 szerv vezetdi4nek, A vezetdi
nyilatkozotot a polgdrmester a zdrszdmaddsi renilelet tervezet,vel egy tt terieszti a kdpvisel6'



el

Folyamatok meghat6rozisa 6s dokumentaliisa: Az int6zm6ny elk6szitette 6s
folyamatosan aktualiz6lja a ktilts6gvet6si szerv ellen6rz6si nyomvonalait.
Huminer6forris: Az int6zm6nyn6l a huminer6forris-kezel6s atlethat6, a kivdlasztasi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatAsin 6t az osztainz6 rendszerig. Az int6zm6ny
gondot ford{t a hum6ner6forr6s megfelel6 kivilaszt6sdra, megtarresara, feileszt6s6re,
hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztatds6ra, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rt6kek 6s integrit6s: Az inti;zm€ny mfiktid6s6ben 6rv6nyesiilnek a szakmai
felk6sztilts6g, a pfrtatlans6g 6s elfogulatlansdg, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztosiWa van a ktiz6rdek el6t6rbe helyez6se a magdn6rdekkel szemben. A szeryezetet 6s
a munkavillal6it is integritds jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
osszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elvdrdsoknak megfelel6en cselekszenek.

Integralt kockezatkezel6si rendszer:
- A kockAzatok meghalSrozSsa 6s felm6r6se: Az inr|zm|ny tev6kenys6g6ben,

gazdilkoddsdban reil6 kockrzatokat meg6llapltottuk 6s felm6rttik.
- A kockazatok elemz6se: Meghataroztuk a felm6rt koclr{zatok bekdvetkez6si

val6szlnfu6g6t 6s az int6zmdny szeryezeti c6ljaira gyakorolt hatiisiit Ezek alapji4n a
kockdzatok rangsoroldsa megttirt6nt.

- A kockizatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockezat eset6ben meghat6rozdsra
keriilt a kockiizatkezel6s m6dja, a kock6zatkezel6st a vezet6s minden folyamatba
beSryazottan v6gzi.

- A kockizatkezel6s folyamatenak feltilvizsgdlata'. Az intbzm4ny narysdgrendi6re
tekintettel a kialakitott kock6zatl<ezel6si rendszer megfelel6, a bekdvetkezett
v6ltoz6sokhoz igazitAsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kocklzatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segltik az int6zm6ny feladatelle6set, a szervezeti c6lok el6r6s6t.

- CsalSs, korrupci6: A bels6 szabtrlyzatok rendszere, a feladatok megosztasa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hatiisktirtik meghat6rozots6ga biztositja a szind6kossdgb6l ered6
szab6lytalans69ok, integritist s6rt6 esem6nyek bektivetkez6s6nek minimalizAl6sdt

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6giSk 6s m6dszerel(: A kontrollstrat6giSk 6s m6dszerek rigy ker0ltek

kialakit6sra a szervezet minden szinti6n, hogy biztosisik hory a kock6zatkezel6s sorin
a szervezeti c6lokra hat6 kockizatok a meghat6rozott t(r6shat6rokon beliil maradjanak
A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s j6vShagyisi
elf616srendnek, valamint az adatokhoz 6s informici6khozval6 hozz1fbr6s kontrollj6nak.

- Feladatkdrok sz|@AlasztAsa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hatdskorok sz6tvilaszt sra
keriiltek olyan formibarl hogy egl szem6ly kez6ben se 6sszpontosulhassanak olyan
eszkozrik, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6ven elkertilheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st,
illewe amelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak m6dot.

- Feladatv6gz6s folytonossSga: A dolgoz6k t6vozisakor munkaktir etadas-etv6teli
jegyz6kOnyvek k6sztilnek, a tAvoz5 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iirye
beazonosithat6an keriil 5tad5sra.

Informdci6s 6s kommunikiici6s rendszer:
- lnformici6 6s kommunikici6: Az int6zrn6ny vezet6se biztositja, hogy a munkatArsak a

feladatuk ellit6s6hoz szriks6ges relev6ns infonn6ci6khoz kell6 id6ben hozzijussanak. Az
int6zm6nyi kommunikici6 fontos elemei a vezet6i 6s bels5 6rtekezletek.

- Iktatesi rendszer: Az int6zm6nyhez 6rkez6, az int6zm6ny :iltal ktildtitt 6s a szervezeten
beltil keletl<ezett iratok nyomon kdvet6se az iktat6si rendszeren kereszt0l val6sul meg.
Az int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabelyzattal, amely r6szletesen leirla, hory
milyen elidriist kell kiivetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisit6s6ig-

Nyomon kovet6si rendszer [monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sit6s6nak monitoringia; Az int6zm6ny vezet6se folyamatos,

naprak6sz informiici6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok megval6s[t6s6r6l, amelynek
egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkat6rsak rendszeres beszimoltar5sa.

e. .-\"1e",- ... 1r q't,'
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Bels6 ellen6rz6s; Az int6zm6ny bels6 ellen6ru6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6 ellen6rei
l6gdk el. A bels6 ellen6rOk kockiizatelemz6s alapi5n hatirozz6k meg az int6zm6nyn6l az

ellen6rz6sek ryakorisig6t. A bels6 ellen6r'rik munk6jukat a jogszab5lyokban, a

m6dszertani itmutat6kban 6s az onkorminyzat bels6 ellen6rz6si k6zikonyveben
meghatirozottak alapj6n v6gzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rtdkel6se 2019-ben megtiirt6nt.

Kilelentem, hory a benyrijtott beszSmol6k a iogszabalyi el6frasok szerint a val6s5gnak
megfelel6en, 5tl6that6an, telies kitrfien 6s pontosan ttikriizik a sz6ban forg6 p6nz0gyi 6vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bevdteleket.

"' 

c\i\(l ':\\)'
\l

Kelt: Budapest, 2020. 02.26.
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BJ Az A) pontban meghatSrozott nyilatkozatot az alabbiak miatt nem ill m6domban megtenni:

Kelt: Budapest, 2020.

P. H.
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El6terjesztds 13. szirnrir

2019. 6vi z6rszdmad6s

Sziiveges besz6mol6

Iut6zm6ny megnevez6se: XVI. Kerlileti Kertv6rosi Eryesltett Bdlcs6de

.{d6sz{m : 16923821-2-42
Tel.:400-12963
E-mail: vezeto.bolcsode@gamesz16.hu

Budapest, 20?fi.03.13.

Tamds Jdnosnd
Int6zrn6nyvezet6
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Tisztelt I rodaverytd Asszo ny !
A XVl keriiletben a gyennekek napk<izbeni e d6set, gondozaset a btilcs6dds koru gyermekek
csetcber (20 heteskort6l-l ives korig) a XVI. keriileti Kirw6rosi Egyesitett Biilcs6de 5i r6szlese
biztosida. Intdzm6nyi.ink az ell6rest igdnybe vev6 gyermekek 6retk#6nak *.gr"r"io r"rigv.i"ili
gondozdst, ncvel6st, foglalkoztat6st, 6tkeztetist biztosil.
Az alapell6t6si tevdkenysdgen kivul az inr€zm6ny szorg6ltat6 tey€kcnys6gk6nr napk6zbeni
gyermekfeliigyeletet, nyfjtott nyitva rafidst, otthoni gyermekgondoz6st, 

-s6- 
ter6pi6t, j6t6ko;

gyermcktorniit, jdtsz6csoportot, baba-mama_ torniit, fejroddJizsgrirat-ot, tan6csadrist, egyeni,-to-pt"*fejlytgsl kiscsoporros komplex kdpess6gfejreszr6st, komplix, jiitdkos uaua--aiiaroitatt<oiast,
vend6g6tkezdst gyermekek ds fern6ttek szirniira triztosit, gyermekj6tei-, uritor-, eszkrizkrircsEnz6st.
Az Egyesltett Btilcs6de az alapelldtds keretein beliil 2019 dvben 360 ie.oh"ly"n fogadta a uof".Aae.
korri gyermekeker, €v kdzbeni b6vitds miatt l4 f6vel b6viilt a centi Bolcs6de idtsz6ni.
2079-ban 228 nyirvataftesi napon gondoztuk a gycrmekeket, iwdgdn az elldtott gyermekek szitma 326
f6.
Eves leltdlrdttsdg: 85,1 17o-os volt.
A 100%-os felrdlt6rrsdg 2020 tavaszdtra varhat6, a jelentkez6k kdzdtt sok a tavasszal kett6 €vet
betdltdftek szim4 akik ekkort6l ig6nyeltdk a btilcs6dei elhelyezdst.
A bdlcs6dei f€r6helyek felt6ltdse az dv folyamin folyamalos.

A 2019-as dv soran az intdzminy mflkriddse zavartalan volt, finansziroz6si probl6ma nem volt.

Az 6ves ktilts6gvet6s felhaszniiliisa az aldbbiak szerint alakull:

Bev6telek teljesiil6se:

Az intdzm€nyi mflkdddsi bevdtelei az tinkdnt vrillalt feladatok elLitrisaban teljesiilt.

Bev€tel kies6st az int'zm(,nyi teritdsi dijak, kiesdse okozta, melyet jogszabrilyv6ltozds €redm6nyezett.
,,328/201l. 6n. 29.) Korrrr. Rendelet a szemib)es go,rdosko.ltist nytijitj $,e nekjtitCti olope dtisok Csg:e nekvidelmi szqhelldttisok tdthisi dfitirdl Cs az igitrl,tisakhdz fethasznithotti bizor),itdhok it;,

A 2019 €vben, a b<ilcsodei dtkeztetdsben jelentosen b6r,iil a kedvezm6nyben reszesiil6k krire, trtbb
gyermck lett jogosult az ingyenes 6tkezdsre. A jogszabrilyv6ltoz6st kovet6en gyermekdtkeztet6sben
normatfv kedvezmdnydrejogosultak krire b6lcs6dei eller6s eseten az al6bbiak szeiint m6dosult:.,l. rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyben rdszesiilok I 00 oZ-os kedvezm6nyben

r6szestlnek, tov6bb6 b6viilt a kedvezmenyczettek kdre
* hr6rom- vagy tribbgyermekes csali{dokkal.
I a tart6san beteg vagy fogyat6kos gycrmek eset6bcn,
{ ahol a csalidban tart6s beteg vagy fogyatdkos gyermcket nevelaek az egeszsdges restv6r is 100

7o-os kedvezm6nyben rdszesiil,
{ a sziil6 nyilatkozata alapjd,. amelvben az egy f6rejut(r havijovedelem dsszege ne, haladja

meg a nert6 minim{lb'r 130%-6t.

Bevetelek iisszesen:

Nl6dosiths; Forgalom: Maradv{nv Teliesit6s 96
588.66_r 566.996 21.665 96,3 Va

I A kOltsdgvetds bev6tele az al6bbiakbol tev6clik rissze:
l A biilcscidei,6vodai gyermckek valanrint az alkalmazottak dtkez6si tdrlfsi diidb6l,
{ A btilcsode szolsdhat6sdnak bereteleibol / onhoni glermck-uondozds, id6szakc.rs gyernek

feliigvclst, j6t6k, gyermck brirorkrilcsr)nz6s. .jIrszrihdz. j616kos gyermektorna, s6
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szobaszolgiiltatiis, baba-mama muzsika, tanecsadls, cgydni ibjlesztds, kiscsoportos
foglalkozds, baba-mamafoglalkoz6s, verdig6tkezds gyermek, feln6tt./

I Mikcidesi ktiltsegvet€s te$ogates.

Kiad{sok alakulisa:

Az engedelyezett ldtszSm 2019-ben I10,25 f6 volt ebb6l teljes munkaid<lben foglalkoaatott 105 r,
rdszmunkaid6ben pedig 5f6.

Kiaddsok tisszesen: 550.744 E Ft- - ebb6l:

Szem6lp'i juttatisok:

M6dosites: Forealom: Maradv5ny: Teliesitds 7o -ban

363.366 34s.050
A munkaad6kat terhel6 j6ruldkok

18.316 9s%

M6dositis: Forgalom Maradvinv: Teliesit6s % -ban

80.963 7s.1_91 5.745
Az int6zm6ny kiadisai az 6v folyamin arinyosan alakultak.

Dologi kiadAsok:

M6dosit6s: Forgalom:

92,9 Vo

Maradvdny: Ielieilds 7o -ban

118.634 105.650 72.984 89,7 Vo

Kd lts igv a isi maradv dny :

Alt. t. S 17. pont: ..17. maradv6ny: a krilts6gvetdsi 6v sor6n a bevdtelek 6s kiadisok ki.iltinbttzete,
amely az alaptevdkenysdg bevetelei 6s kiaddsai tekintetdben a kdltsdgvetcsi maradvdny,"

Kdtelezelts€gv{llaliissal terhelt marirdvriny: 4.766 E Ft.-
Kdtclezettsigviillaliissal nem terhelt maradviiny: I 1.486 E Ft--

Az Int6zm6ny vagyoninak alakul:isa:

A 2019 6vben is a kdlts6gvel6s vdgrehajt6s6t a gazdas6goss6g, hatdkonysiig figyelembevdtele
jellemeae. a miikdddshez sziiksdges legfontosabb dolgok kerltltek beszerzdsre.

Az dt bdlcs6de kdszpdnzigdnyldsein tirl a kiadasokat ig)"ekezti.ink etutalassal teljesiteni.

2019 evi kdlts6gvet6s sor6n az al6bb felsorolt rntkdddshez sziiks6ges kiadr4saink voltak:

{ Folyamatos 6lelmiszer beszerzos,
I Uzemeltet6si-karbanrartdsi kiaddsok,
'& Tisztit6szcrbcszerzds,
I Kommunikdci6s szolgdltatiisok kiaddsai.
+ Kajnyv-lbly6irat beszerzds,
* Irodaszer beszerz6s,
I Kis endkii lerEryi eszkOz bcszerzds.
I A Centi, Napsugdr Biilcsode zsirfog6 tisaitdsa.
,/, A szakmai eszkdzdk, jiit€kok, gyermek britorok v6s6rldsa,
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Konyhai eszkdzdk, h[sdardl6, robotg6p, t€fal botmixer. mikro siit6. k6v6f6z6. eddnyek
vdsdrliisa,
Etehzillitiishoz konyhai termo cd6nyek, badelldk beszerzdse,
M€ter6ru vds6rlis a gyermekek dgynemiijdnek elkdszit6s6hez,
Napstrgrir Bcilcsode 1 db Halogener6tot I s6 g€plbeszerzes,
Az 0t Bdlcs6de riszerejdtek beszerz6s,
1 db asztali szdmit6g6p 6s 1 db moniror beszerzds
Szoftver beszerzds
2 db Tisztit6szcr szekrdny beszerzds
Centi Bdlcs6ddben rug6s jdt€k beszerz€se,
2 db mos6g€p beszerz6se a Szivdrviiny 6s Napsugdr 86lcs6ddbe,
Benzines ffiuyir6 Sziv6rv6ny B01cs6de, 4 db gyermekasaal, l6 db bdlcs6dei sz€k.
1 db mosogat6gdp 6s 1 db srivdnyv6g6 Borostyen B6lcs6de,
Napsug6r, Centi B6lcs6d6kbe sz6nyeg beszerzis,
2 db irodaszdk beszerz€s,
Centi Bdlcs6de: pelenk6z6 asztal, 3 db fdsfl ds poh6rtart6 beszerzds. 3 db udvari f6m
jdt6kt6rol6, 1 db mosd6-szck6ny beszerzds.
Sziviirvdny: 4 db tiila16 szekr6ny beszerz6s,
Az dt bdlcsSde vizt iszt it6 szfird csere,
B6bita Bdlcs6d6ben 5 db feln6tt <iltriz6 pad beszerzise, Rozsdamertes 2 db csepegtet6 polc
beszerz€s,
Napsugdr - Certi Bttlcs6ddkber RM papirr6rl6 adagol6 20 db.

+
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+

-t

Az rntizm4.ny telephclyeinck karbanlartiisera, dllagmcg6vdsdra sokat kell forditani. Az dpiilctck
rdgiek. ebbol ad6d6an folyamatos felujit6sra szorulnak. Az eszkiizrik, gdpek, berendezesek p6tl6sa
[olyamatosan toft€nik, figyelembe v6ve elhaszndlSddsukat.
2019 nvarin a centi Brilcs6de leltjit6son esett 6t, mely tartalmazta a tet6 komplett szigetelesdt, egy
csoportszoba kialaKtdsat, a konyha komplett felijit6sdt, valamint a kiils6 homlokzati hSszigeteidst.
A beruhiiziis nagymdfi6kben meg kdnnyiti a konyhai dolgoz6k mindennapi munk6jdt, az rlj, modern
hat6kony konyhai eszkdzdk lerdyiditik a munkafolyamatok hosszrit.
A hornlokzat h6szigeteldse a kdzmil szimla csrikken6sdt eredminyezte.
r\ttekintve az inttzm1ny 2019 6vi kdltsdgvet6sdnek teljesir6si adatair megdllapithat6, hogy az eredeti
eltiiranyzathoz kdpest a bey6telek csiikkentek, mig a kiad6sok adnyosan telestftek.

Kirem a ziirszdmaddsi beszdmol6 elfosaddsdt.

!\ii\i r' '
Tisztelettel : Tamds Jdnosrid

lnt6zm6nyvezet6

l
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A kdltsdgvet6si szervek bels<i kontrollrendszerdr6l 6s bels6 ellenrjrzdsdrSl sz6l6 31O12011.
(Xll. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakbaa: Korm. rendelet) 11. $ (1) bekezddse alapjan a

kOlts6gvetdsi szerv vezet6ie ktiteles a Korm. rendelet l. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a k6lts6gvetdsi szen, bels6 kontrollrendszerdnek min6s6gdt. Tov6bb6
a 1i. $ (2a) bekezd6se kirnondja, hogy ,,A helyi tinkormdnyzati kt)ltsigvetdsi szen vezetdie a
nyilatkozatot az dves kb sigvetisi beszdmol6val eg/ tt kiildi rneg az irdny[td szerv
Nezetdjinek. A vezet1i nyilalkozatot a polgdrmesler a ztirszdmacldsi rendelet tervezetivel
egliitt terieszti a kepvisel6lestiilet eIi. "

Fentiek szerinti kOtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kovetkez6 nyilatkozatot:

Y ezetfii nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer m(k0d6tfdl

A) Alulirott Tamds J6nosn6, a XVI. Keriileti Kefiv6rosi Egyesitett Bdlcs6de kolts6gvetdsi
szerv vezet6je jogi felekiss6gem tudatiban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelel6en a

2019. 6vben az dltalam vezetett kdltsdgvet6si szervn6l gondoskodtam

! a bels6 kontrollrendszer kialakitrisar6l, valamint szab6lyszerii, eredm6nyes,
gazdasdgos ds hatdkony miikdd6s6r6l,

) otyan szewezeti kultrira kialakit6siir6l, amely biztositja az elkdtelezetts6get a

szeryezeti c6lok 6s 6rt6kek ir6nt, valamint alkalmas az integrit6s 6rv6nyesit6s6nek
biztositasera,

F a kdlts6gvetdsi szerv vagyonkezel6s6be. haszn6lat;iba adott vagyon rendeltet6sszerfi

haszn6latr6r6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tev6kenysdgek jogszabi{lyban

meghatiirozott kcivetelm6nyeknek megfelelS ell6t6s6r6l,
) a rendelkez6sre rill6 el6irrfuyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6l6sriLr6l,

> a kdltsdgvel6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konys6g, eredmdnyess6g 6s a

gazdas6goss6g k<ivetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s616l,
) a tervez6si, beszrlnolisi. infbrm6ci6szolgriltatesi kdtelezetts6gek teljesit6sdr6l, azok

teljessdgdr6l 6s hitelessdgdr5l,
) a gazd6lkodasi lehet6s6gek 6s a kotelezetts6gek osszhangjdr6l,
) az int6zm6nyi sziimviteli rendr6l.
} olyan rendszer bevezet6sdr6l, amely megfelel6 bizonyossdgot nyirjt az eljarrisok

jogszenisdg6re ds szabiilyszeriis6g6re vonatkoz6an, biztosida az elszimoltathat6sdgot,

tovSbb6 megfelel a hazai ds kOzoss6gi szab6lyoknak.
} arr6l, hogy a vezet6k a szervezet mindcn szintjdn tiszt6ban legyenek a kitiizdtt

c6lokkal ds az azok el6rdsdt segit6 eszkOztikkel annak drdekdben. hogy v6gre tudjrik
hajtani a meghat6rozott feladatokat 6s drt6kelni tudjik az el6rt eredmdnyeket. E

tevdkenysd916l a vezet<ji besz6moltatris rendszerin keresztiil folyamatos infbrmici6val
rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz-6 jogszabflyok bels6 kontrollrendszere vonatkoz6 el6irfsainak az alibbiak szerint

tettem elegel:

KontrollkOmyezet:
- Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az int€zml,ny cdljai meghat6rozottak, a

feladatellites r6szletes szab6lyai az SzMSz-ben rdgzltdsre keriiltek. Az SzMSz a

jogszabdll,ban el6irt ktitelezo lartalmi elemekel tarta]-ma77a- az SzMSz az alapit6

okirattal dsszhangban van. Az SzMSz 16sz6t k€pezi az intdzn6n.v szervezeti fel6pit6se,
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amely valamennyi munkakorre vonatkoz6an attekinthet6en taftarmazza a szervezeten
beltil elfoglalt hel yet, az a16- frild- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.
Bels6 szabiilyzatok: Az intdzmdny renrrelkezik -"gf.r"l6 beis6 szab6ryzatrendszerrel,
amelyet folyamarosan akrualizifl a jogszabrilyi ds bels6 viiltoziisok szerint. A bels6
szabalyzatokat a munkatirsak ismerik 6s alkalmazzdk.
Feladat- 6s felekissegi krirrik: Az int6zm6nyi feladatk<irdk az SzMSz-ben
meghat6rozesra keriiltek. varamennyi dorgozd rendelkezik munkak<iri reirdssar,
arnelyekben rdszletesen megtaralhat6ak az erkitand6 feradatkdrdk, a felel6ss6gi- 6i
hat6skdrdk.
Folyamatok meghatdrozdsa 6s dokumentdrdsa: Az int6zm6ny elk6szitette 6s
folyamatossn aktualiz6lja a k0lts6gvet6si szerv ellen6rzdsi nyomvonalait.
Humiiner6forr6s: Az intdandnynil a humiiner6forriis-kezer6s dtldthat6, a kivrilaszt6si
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztalrisrin at az 6szli)nz6 rentrszerig. 42
i,tdzmdny gondot fordit a humiinerdfon6s megfelel6 kiv6lasa6srira, megtarLsara,
fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredrndnyes foglalkoztat6s6ra, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rtdkek ds integritds: Az int6zmdny mtikrrd6s6ben 

-drv6nyesillnek 
a szakmai

felkdsziiits6g, a piirtatlansdg 6s elfogulatrans6g, az erkOlcsi feddhetetlensdg 6rt6kei,
biztositva van a kozdrdek el<iterbe helyez6se a magr{n6rdekkel szemben. A szervezetei
6s a munkav6llalSit is integrit6s jell emzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenys6gek
osszhangban vannak a -\zeryezeti c6lokkal ds az ctikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6liaz
etikai elvir6soknak megt-elel6en cselekszenek.

Inte916lt kock6zatkezeldsi rendszer:
- A kockrizatok meghat:iroz6sa 6s fe1m6r6se: Az intlzm€ny tev6kenys6g6ben,

gazd6lkodas6ban rejl6 kockazatokat megdllapitottuk 6s felm6rriik.
- A kockazatok elemz6se: Meghatiiroztuk a felmdrt kockidzatok bekdvetkez6si

val6sziniisdgdt ds az intdzmdny szervezeti c6ljaira gyakorolt hates6t. Ezek alapjan a
kock6zatok rangsorol6sa megtOrt6nt.

- A kockezatok kezel6se: Minden felmdrt 6s rangsorolt kock6zat eset6ben
meghatfroz6sra keriilt a kock5zatkezel6s mddja, a kocki4zatkezel6st a vezetds minden
folyamatba be6gy azottan y'gzl.

- A kockdzatkezelds folyarnat6nak feliilvizsg6latai Az intezfilny nagysdgrendj6re
tekintettel a kialakitott kockilzatkezeldsi rendszer megfelel6, a bekdve&ezett
v6ltozdsokhoz igazitasa megtort6nik. Az alkalmazott kock6zatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segftik az intdzmdny feladatell6tesat. a szerv.ezeti cdlok el6rds6t.

- Csalds, korrupciri: A bels6 szabrilyzatok rendszere, a feladatok megosztdsa, a feladat,
felelossdgi- 6s hadskdrOk meghatdrozottsiiga biztositja a szrinddkoss6gbdl ered6
szabiill,talansiigok, integlitast s6rt6 esem6nyek bekovetkez6sdnek minimaliziLisrit.

Kontroll tevdkenysdgek:
- Kontrollstratdgiilk 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gir4k 6s m6dszerek rlgy keriiltek

kialakit6sra a szervezet minden szintjdn, hogy biztosirsik, hogy a kock6zatkezelds
sordn a szervezeti cdlokra hat6 kockiizatok a meghatdrozott ttirdshatdrokon beliil
maradjanak. A kontrolltevikenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vihagyisi eljiiriisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6cidkhoz val6 hozzlf€r1s
kontrollj6nak.

- Feladatkcirok sz6tvdlasztiisa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hat6skorok
szdtvilaszr6sra kediltek olyan formiban, hogy egy szem6ly kezlben se
dsszpontosulhassanak olyan cszkoztjk, jogok ds lehet6sdgek, amelyek rdvdn
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elkeriilheti a m6sok altali elren6rz6st, ilretve ameryek visszailisekre, csariisokra adnak
m6dot.

- Feladatv6gzds folytonossilga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkaktir dtad6s_elv6telijegyz6k<inyvek k6sziilnek,_ .a t6voz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban ldv6 iit;
beazonosfthat6an keriil 6tad6sra.

InlormSci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6 : Az int6,zm6ny vezet6se biztositja, hogy a munkatfrsak a

feladaruk en6t6s6hoz sztiks6ges relev:ins inform6ci6khoz keli6 id66!, r,"-a:r.r"rut.
Az int6zm6nyi kommunikrici6 fontos elemei a vezetrii 6s bels6 6rtekezretek.- Iktatasi rendszer: Az intdzmlnyhez €rkez6, az int6,,n6ny altal kiildott ds a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon k6vet6se az iktatrisi ,"nirr.r.n keresztiil ,atosut meg.
Az. intdzmlny rendelkezik iralkezel6si szab6ryzattal, amely r6szletesen leirja, hogl
milyen eljrirast kell k<ivetni az irat keletkezdsetSl annai megiemmisit6s6ig.

Nyomon ktivet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megvar6sirSs6nak monitoringja: Az inr,zmeny vezease

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkar rendelGzik a szeneieti c6lok
megval6sitdsar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k ds munkatrirsak rendszeres
beszi4moltati4sa.

- Bels6 ellen6rzds: Az intdzmdny bels6 ellen6rzdsdt a porgdrmesteri hivatal bels6
ellenrirei l6tjdLk el. A bels6 ellen6r6k kockdzatelemzds 

'aripjdn 
hat*ozzik meg az

intdzmdnyndl az ellendrzdsek gyakoris6grit. A bels6 eiLn6rrik munkajuka't ajogszabrilyokban, a m6dszertani iitrnutat6kban ds az dnkormiinyzat bels6 ellen6rzesi
kdziktinyv6ben meghat6rozottak alapj6n v6gzik.- A bels6 kontrollok drt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rr6kel6se 2017-ben megtdrtdnr.

Kijelentem, hogy a benyfijtott 
.besz6mol6k a jogszabrilyi el6ir6sok szerinr a val6s6gnak

rnegfelel6en. 6tlithat6a,, terjes kdriien 6s pontosan tiikr<rzik a sz6ban forg6 pdnzrigyi ?vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2020. 03.73

al6ir6s

B) Az A) pontban meghat6rozott ny atkozatot az alabbiak miatt nem 6r m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest, 2020. 03.13.

P. H.

al6ir6s
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