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2019. évi költségvetési beszámoló 

 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet Dombóvár Város Önkormányzata 

1996. május 1-jén alapította, fő tevékenységeként az önkormányzati intézmények 

pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési szolgáltatásainak végzésére. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 9.§-a alapján a gazdasági szervezet felelős a költségvetés tervezéséért, 

az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 

végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, 

számviteli rend betartásáért és a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési 

szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével 

összefüggő feladatok teljesítéséért. 

A gazdasági szervezetre meghatározott feladatokat az alábbi intézményekre látta el 

2019. évben: 

• Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

• Dombóvári Szivárvány Óvoda 

• Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

• Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

Megállapodás alapján a szervezet a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás intézményének, a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény gazdasági szervezetének feladatát is végezte. 

Az év során a szervezeti átalakítások alapján bővült az intézmény feladatköre, a 

Képviselő-testület a 177/2019. (V.30.) számú határozatával döntött új többcélú 

nevelési-oktatási intézmény létrehozásáról 2019. augusztus 1-től a Százszorszép 

Tagóvodából és a Tündérkert Bölcsődéből.  



A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében a Képviselő-testület 

ellátási szerződést kötött a Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Arany Sziget 

Idősek Otthonában és a Platán Otthonában az idősek otthona szociális szolgáltatás 

átadására 2020. január 1-jétől, az intézmény továbbra is megmaradt, a gazdasági 

feladatok nem szűntek meg, 2020. évben az intézmény méretétől függetlenül a 

szervezet továbbra vezeti a számviteli nyilvántartásokat, az előző évi adatoknak 

megfelelően készítette el az elemi beszámolót. 

 

Az intézményi feladatellátás három fő területe az alábbi volt: 

a) intézmények gazdasági feladatai 

b) intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

c) védőnői szolgálat működtetése 

A szervezet az alábbi telephelyeken látta el feladatát: 

Főzőkonyha      Dombóvár, Arany János tér 21. 

Főzőkonyha      Dombóvár, Pannónia u. 21. 

Óvodai főzőkonyha     Dombóvár, Bezerédj u. 33. 

Bölcsődei Főzőkonyha    Dombóvár, Kórház u. 35. 

Melegítő konyha     Dombóvár, Szabadság u. 27. 

Melegítő konyha     Dombóvár, Fő u. 42-44. 

Melegítő konyha     Dombóvár, Hunyadi tér 23. 

Óvodai melegítő konyha    Dombóvár, III. 34. 

Óvodai melegítő konyha    Dombóvár, Zrínyi u. 10. 

Védőnői tanácsadó     Dombóvár, Hóvirág u.1. 

Védőnői tanácsadó     Dombóvár, III.u.35. 

Védőnői tanácsadó     Dombóvár, Szabadság u. 2. 

Védőnői tanácsadó     Dombóvár, Pannónia u. 5. 

 

 

 



Intézmények gazdasági feladatainak ellátása 

A költségvetési szervekkel kötött megállapodásban rögzítették a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét. Az intézmények vezetői rendelkeztek az előirányzatok 

felett, a kötelezettségvállalást végezték, a szervezet képviselője látta el a pénzügyi 

ellenjegyzést, érvényesítést és az utalványozást.  

A gazdasági események rögzítése az ASP gazdálkodási szakrendszerben történt. Az 

intézmény nem volt kötelezett az ASP rendszer használatára, de az önkormányzattal 

egységes könyvelés érdekében külön engedélyezés után bevezethette a rendszert, 

kezdetben a gazdálkodási szakrendszer KASZPER analitikus és főkönyvi könyvelési 

rendszer modult, majd 2019. év folyamán a BEFESZ programból az ASP KATI 

moduljába töltötte fel a tárgyi eszközök adatait és a nyilvántartást a továbbiakban e 

modulban végezte. 

A gyermekélelmezés esetében a térítési díjak ellátottankénti számlázására a Gordius 

Integrált Önkormányzati Gazdálkodási Rendszer szolgált. 

Az adatszolgáltatások, bevallások határidőben elkészültek. 

Az önkormányzati intézményeknél jóváhagyott összes záró létszám 320 fő volt, a 

munkaügyi feladatokat a KIRA központosított illetményszámfejtő programban 

dolgozta fel az intézmény. 

 

Az intézményi költségvetések főösszege 660.709 eFt, a teljesítés 664.162 eFt 2019. 

évben, a társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

költségvetési kiadási főösszege 712.984 eFt, a teljesítési adata 792.589 eFt. 

 

Az intézményi gazdálkodás során a bejövő számlák száma 6392 db, az előző évit 167 

darabbal haladta meg. A kiállított utalványrendeletek száma 11.443 db, szintén 

magasabb a 2018. évinél (+ 844 db). 

Az intézmény által kezelt bankszámlák száma 18 db, pénztárak száma 7 db. 

 

Az intézmény munkavállalóinak engedélyezett létszámkerete és a záró létszáma 2019. 

december 31-én 58 fő volt, az éves átlagos statisztikai állományi létszám 2019. évben 

55 fő, az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai 

állományi létszáma szintén 55 fő, a munkajogi zárólétszám (az időszak végén 

munkaviszonyban állók létszáma) 62 fő.  

A munkavállalók közül átlagban a gazdálkodási feladatokban a vezetővel és 

helyettesével együtt 10 fő, az élelmezési feladatokban 30,5 fő, karbantartó és 

gépkocsivezetői munkakörben 3,5 fő, védőnői szolgálatban 9 fő, 

közfoglalkoztatottként 2 fő dolgozott, az intézmény az engedélyezett létszámot 

betartotta. 



Az ESZI munkaügyi feladatait 1 fő végezte megbízási szerződéssel, a kötött szerződést 

az év során a szervezet felmondta.  

 

Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

 

Az intézményhez 4 főzőkonyha és 5 melegítőkonyha tartozott. 

A bölcsődei konyha az intézményen kívül a városban a diétás étkeztetést is végezte. 

Az Apáczai konyha szolgáltatott a Szabadság u. 27. alatti melegítőkonyhára (Móra 

Ferenc Ált. Iskola), a Fő utca 42-44. szám alatti melegítőkonyhára (József A. Ált. 

Iskola), valamint szerződés alapján a Margaréta Református Óvodának. 

A HEMI konyha a Hunyadi tér 23. szám alatti melegítőkonyhára (Belvárosi Ált. 

Iskola) szállított, az Illyés Gyula Gimnázium tanulói a főzőkonyha éttermében vették 

igénybe az étkezést. 

Az óvodai főzőkonyha a Zrínyi utca 10. (Szivárvány óvoda) és a III. u. 34. 

(Százszorszép Óvoda) melegítőkonyhára vitte az ételt. 

Az intézményi gyermekétkeztetésnél az elmúlt években az adagszámok lassú 

csökkenése tapasztalható, mely folyamat 2019. évben sem változott. 

2019. évben az élelmezési napok alapján az étkeztetettek napi átlagszáma 1.268 fő, az 

előző évtől 59 fővel marad el. A csökkenés elsősorban az általános iskolai 

intézményeknél következett be, arányosan a tanulói létszám változásával. Az októberi 

köznevelési statisztikai adatok alapján a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolánál kevesebb a tanuló, a 2017. októberi statisztikai adat 554 fő, a 

2019. októberi statisztikai adat 490 fő. 

Az étkeztetettek közül háromszori étkezésben 795 fő, csak ebédben 473 fő részesül. 

Az étkeztetettek számának csökkenése nagy részben a menzásokra jellemző, a 2018. 

évi átlagtól 51 fővel alacsonyabb a számuk. 



Az intézményi gyermekétkeztetést igénybevevők száma alapján a középiskolai étkezés 

továbbra is minimális nagyságrendű, az 1268 fős átlaglétszámból a gimnázium 6 fővel, 

szakközépiskola 11 fővel, szakiskola 30 fővel, kollégium 48 fővel részesedik. 

A bölcsődei és óvodai étkezést a nevelésben adott napon jelenlévők igénybe veszik, a 

bölcsődei 72 férőhelyen az étkezői átlag létszám 47 fő, a statisztikai adatok alapján 

396 fős óvodai létszámból 280 fő. 

Az adatokat kissé torzítja, hogy az intézményi étkeztetés elszámolása során az óvodai 

élelmezési napok száma 220 nap, 2019. évben az óvodában a tényleges főzési napok 

száma 245 nap, a nyári időszakban az óvodákban lévő gyermekek száma jelentősen 

elmarad a beíratott gyermeklétszámtól. 2019. évben az átlagos óvodai étkezői létszám 

május hónapban 325 fő, június hónapban 200 fő, július hónapban 64 fő és 

augusztusban már csak 42 fő. 

Az intézményi gyermekétkeztetésben az összes adagszámból a diétás étkezés aránya 

elenyésző, összesen 2.768 adag készült, a bölcsődei élelmezési napokra átszámítva a 

napi átlag 12 adag. 

A főzőkonyhák a 2019. évi norma szerinti előírt nyersanyag-felhasználást betartották, 

a 3,4%-os inflációt meghaladó élelmiszer árváltozás ellenére. Az élelmiszer árak 

átlagosan 5,4 százalékkal módosultak éves szinten, melyet az élelmiszer közbeszerzés 

alapján elfogadott árakkal sikerült ellensúlyozni. 

 

A gyermekétkeztetéshez tartozik az intézményi gyermekétkeztetésen kívül az szünidei 

gyermekétkeztetés. 

A szünidei gyermekétkeztetést az őszi, téli és tavaszi tanítási szünetben, valamint az 

ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva 

tartásának időtartama alatti munkanapokon, az iskolai nyári tanítási szünetben legalább 

43 munkanapon, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása alatti munkanapokon kell 

az önkormányzatnak megszerveznie. 



Az önkormányzatnak ingyenesen kell biztosítania a déli meleg főétkezést a hátrányos 

helyzetű gyermekeknek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére. 

A szünidei étkeztetésben napi átlagban 83 gyermek vett részt, a 2018. évi átlagszámot 

(75 fő) meghaladóan. 

A konyhák a gyermekétkeztetésen kívül a szabad kapacitásuk terhére a Margaréta 

Református Óvodának szállítanak ételt, illetve vendégétkeztetést is folytatnak, ezen 

tevékenység nem kötelező jellegű, kiadásait és bevételeit elkülönítetten kell kezelni, az 

állami támogatás mutatószámainál nem mutathatóak ki.  

Az élelmezési tevékenységhez összességében a személyi feltétel adott volt, a konyhai 

dolgozók átlaglétszáma 33,4 fő, ebből 1,2 fő megváltozott munkaképességű, így 

rehabilitációs hozzájárulást nem kellett fizetni. 

A konyhai dolgozók esetében sajnos magas a fluktuáció, a kilépési forgalom 42%, 2 fő 

nyugdíjba ment, 4 fő munkaviszonya tartós betegség miatt szűnt meg, 8 fő távozott 

egyéb okból, elsősorban a konyhalány munkakörből. 

A Bölcsőde főzőkonyháján heti 8 órás időtartamban megbízott látta el a diétás 

étkezéssel kapcsolatban előírt feladatokat. 

A 2019. év elején induló létszám 35 fő, az év végére az alacsonyabb ellátotti 

létszámhoz igazodva 32,9 főre csökkent. 

A dolgozók 73%-ának besorolási bére a minimálbér, 4 szakácsé a garantált 

bérminimum, a főszakácsok és az élelmezésvezetők munkáltatói döntésen alapuló 

kiegészítésére 2017. évtől hagyott jóvá fedezetet a képviselő–testület. 

Az élelmezési tevékenységhez tartozóan 2 fő veszt részt osztott munkakörben az 

ételszállításban és 2 fő a számlák készítésében, beszedésében. 

A gyermekétkeztetés ellátását rendszeresen ellenőrizte a Tolna Megyei 

Kormányhivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. 



A NÉBIH 2019. március 5-én a Zöld Liget Tagóvoda főzőkonyháját minősítette 

élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok 

alapján. 

A minősítés eredménye 80 %, azaz jó. 

Az Apáczai főzőkonyhát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a 2016. évi 

auditot követően 2020. február 11-én minősítette. Az előző minősítés eredménye 91 % 

volt, a jelenlegi minősítés eredménye 92 %, azaz jeles. 

Az év közbeni ellenőrzéseken feltárt hiányosságokat (étlap, karbantartás előírása) az 

intézmény javította. 

 

Védőnői Szolgálat működtetése 

A védőnői szolgálat működéséről Hidegné Kovács Katalin járási vezető védőnő által 

készített szakmai beszámoló az alábbi: 

 

Demográfiai adatok: 

 

Dombóvár településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó 

adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázat foglalja össze.  



 

Az elmúlt évben Dombóváron összesen 141 csecsemő született. A koraszülöttek 

száma 11 fő volt, amely 7,8%-os korafrekvenciát jelent. 1000 gramm alatti csecsemő 

születése 2 esetben volt. Halvaszülés 1 esetben, csecsemőhalálozás 2 esetben történt. 

Otthonszülés nem fordult elő, egy esetben zajlott le nem tervezett intézeten kívüli 

szülés. 

 

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete 

A járási vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai 

felügyeletének ellátása, a védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése, a 

védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, 

esetleges hiányosság észlelése kapcsán a szükséges intézkedések megtétele. 

Közreműködik az egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a 

védőnői munka minőségének fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást 

ad, koordinál, szakvéleményt készít. 

a.) Területi védőnői ellátás  

Dombóváron 8 területi védőnői állás van, melyből mind a 8 állás betöltött. Tartós 

helyettesítésre nem volt szükség. 

120

135
142 138 136 132

126

145
155

141

98 99
110

103

116

103

138
131

106 108

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Születési adatok 2010-2019.

Város

Városkörnyék



 

b.) Iskolavédőnői ellátás 

 

Dombóváron az oktatási intézményekben működési engedéllyel rendelkező 

iskolaorvosi rendelőben 1 főállású iskola védőnői állás van, melyet 2019. június 01. 

napjától 2 területi kolléganő helyettesítésben látott el, mivel a főállású iskolavédőnő 

fizetés nélküli szabadságra ment. Az iskolaorvosi feladatokat egy foglalkozás 

egészségügyi orvos végezte. A védőnő kolléganő 2019. május 31. napjáig heti 40 

órában látta el feladatait a két középiskolában, viszont a helyettesítés alatt a védőnők 

heti 12,5 órát töltöttek el az intézményekben.  Az iskolavédőnői körzetbe beíratott 

tanulók létszáma a tavalyi évben 715 fő volt. A területi védőnők közül 15-en látnak el 

iskola-védőnői feladatokat is. 

 

 

c.) Kórházi védőnői ellátás 

Az intézeti védőnő személyében változás nem történt, heti 20 órában látja el feladatát 

az újszülött osztályon. A KÉSZ program bevezetésre került, amely jelenleg jól 

működik. Az Újszülött Osztály 

továbbra is megfelel a Bababarát Kórház követelményének. 

 

d.) Család Védelmi Szolgálat védőnői tevékenysége 

A CSVSZ tanácsadó működésének személyi és tárgyi feltételeiben 2019 áprilisáig 

változás nem volt, a tanácsadó a Járási Hivatal épületében működik. 2019 áprilisától a 

feladatot részmunkaidős, helyettesítő kolléganő látta el az év végéig. 

A tanácsadási időpontok változatlanok maradtak. A tanácsadás előtti fél órában 

telefonon történhet előjegyzés. Ennek következtében a „B” tanácsadást igénybe vevők 



100%-ban előjegyzés alapján érkeznek a tanácsadásra. A munkavégzéshez szükséges 

nyomtatványok folyamatosan, megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. Az 

elmúlt évben fejlesztés nem történt. 

Tanácsadáson az összes megjelenés: 339 fő 

„A” tanácsadáson 190 páciens jelent meg, a terhesség megszakítást kérelmezők száma 

149 fő volt. Elvégzett műtétek száma 143, megtartott magzatok száma 6 volt. 

 

 

 

 

 

e.) Együttműködések, kapcsolatrendszerek  

A Járási Hivatal munkatársaival, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, az oktatási 

intézményekkel, a gyermekvédelmi szolgálat dolgozóival, a Dombóvári Szent Lukács 

Kórház Szülészeti Osztályának és nőgyógyászati szakrendelőjének dolgozóival, a 
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kórházi védőnővel rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. Az egészségügyi szakellátás 

más szereplőivel is jó az együttműködés. 

 

f.) Preventív tevékenység 

Az iskolákat ellátó védőnők folyamatosan végeznek prevenciós munkát az oktatási 

intézményekben. 

Együttműködési megállapodás van a Dombóvári Egészségfejlesztési Irodával, ennek 

köszönhetően több programban vehetünk részt.  

g.) Vezető védőnői tevékenység 

 

A Dombóvári járás vezető védőnőjének személyében változás történt az elmúlt évben. 

A szakterület 2019 áprilisától nem volt ellátva. 2019. július 01.napjától védőnői és 

népegészségügyi szakember szakképesítéssel végzem el a vezető védőnői feladatokat. 

16 területi és egy iskolavédőnő szakfelügyeletét látom el, valamint járványügyi 

feladataim vannak. 

Szakmai felügyelet 38 esetben történt, szakmai látogatások száma 17, szakmai 

megbeszélés 5 alkalommal történt. 

Munkaértekezletek száma 5, megtartott előadások száma 9. 

Intézkedésre a szakfelügyeleti tevékenység kapcsán 2 esetben volt szükség. 

Szakfelügyeleti tevékenységem valamennyi területi és iskolavédőnő tevékenységére 

kiterjedt. 

Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett. 

 

Munkatervben tervezett, teljesített feladatok és eredményük 



 

1.1 Védőnői értekezletek szervezése, megtartása- tervezett időpontok legalább 

negyedévente 

 

6 tervezett munkaértekezletből 5 valósult meg. Mivel a járási vezető védőnői 

feladatokat előzőleg ellátó kolléganő munkaviszonya megszűnt, ezért 1 alkalommal a 

2019. április és június közötti időszakra betervezett értekezlet elmaradt. A 

munkaértekezletek megbeszélései segítséget nyújtanak a felmerülő kérdésekben. 

Szervezeti, szakmai információkat, irányelveket beszéltünk meg, követelményeket 

dolgoztunk fel. Együttműködés javítása érdekében társszakmák képviselőivel 

folytattunk interaktív beszélgetéseket. 

 

1.2 A 2018. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása 

 

Az adatszolgáltatásra kötelezett védőnői körzetek száma: 8 

Adatszolgáltatást elvégzett védőnői körzetek száma: 8, aránya 100%. 

 

Az ellenőrzés során tapasztalt szakfelügyeleti megállapítások a következők: 

 

Dombóváron minden területi védőnő havonta gyűjtötte és vezette a körzetre vonatkozó 

védőnői tevékenység adatait és január első hetében megtörtént az adatok ellenőrzése, 

az SZR-ből érkező adatok rögzítése. A Védőnői jelentések összesítője c. adatlapokhoz 

a kitöltési útmutató rendelkezésre állt. 

A kitöltési útmutatóban leírtakat a kolléganők alkalmazták az egységes értelmezés és 

pontos adatszolgáltatás érdekében.  Az ÁNTSZ honlapra történő belépéshez érvényes 



jogosultsággal és jelszóval rendelkezett mindenki, ismerték az ÁNTSZ honlap eForm 

menüpontját, és annak használatát. Az adatszolgáltatás megtörtént 2019. január 7. – 

2019. január 25. között. A két űrlap kitöltése és mentése egy napon történt, 

valamennyi adat kitöltésre került. 

A jelentéssel kapcsolatban két esetben kértek a védőnők segítséget, szakmai 

konzultációt. A kitöltési útmutató alapján adott választ elfogadták.  

Az évi egyszeri adatszolgáltatásban minden területi védőnői körzet esetén valós adatok 

jelentése történt meg, az adatok rögzítése a kitöltési útmutatóban leírt kritériumoknak 

megfelelően valósult meg. Valid adatokat rögzítő védőnői körzetek száma: 8, aránya 

100%. Utóellenőrzésre egyetlen esetben sem volt szükség. 

 

1.3 A területi védőnői szolgálatok szoptatást támogató környezetének 

szakfelügyeleti vizsgálata 

 

Az élet első hat hónapjában az optimális táplálás a kizárólagos szoptatás és annak 

folytatása a gyermek két éves koráig kellő időben, kornak megfelelő, biztonságos 

módon elkészített táplálék kiegészítéssel. Az elmúlt évtizedek intenzív kutatásai 

hozzájárultak a szoptatás jelentőségének mélyebb megértéséhez, valamint annak 

megerősítéséhez és bizonyításához, hogy felülmúlhatatlan értékkel bír egészségi, 

táplálási, immunológiai, fejlődési, pszichológiai, szociális, gazdasági és környezeti 

tényezők miatt. A szoptatás minden egyéb alternatív táplálási móddal szemben 

elsőbbséget kell, hogy élvezzen.  

A szoptatás támogatásában és védelmében az egészségügyi rendszernek is kitüntetett 

szerepe van. 

A vizsgálat témája a területi védőnők ellátóhelyének vizsgálata volt a szoptatást 

támogató környezet szempontjából. A célja a területi védőnők szoptatás támogatásával 



kapcsolatos ismeretének és gyakorlatának szakfelügyeleti vizsgálata, illetve a 

jógyakorlatok feltárása. 

A szakfelügyeleti vizsgálat jellege: tervezett (kiemelt munkatervi feladat). 

A szakfelügyeleti vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi. 

A szakfelügyeleti vizsgálat módja: helyszíni ellenőrzés. 

A szakfelügyeleti vizsgálathoz az adatgyűjtés módszere 

A helyszíni ellenőrzéssel, egységes adattartalmú jegyzőkönyvvel. 

A szakmai felügyeleti vizsgálat ideje: 2019. szeptember 01. -2019. november 30. 

A szakmai felügyeleti vizsgálat célcsoportjának megnevezése, az érintettek száma 

A vizsgálat idejében működő valamennyi területi védőnői szolgálat. 

A lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatról összességében elmondható, hogy 

illetékességi területen a 6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálás mutatói 

több év viszonylatában az országos átlag körül mozognak. Minden körzetet ellátó 

védőnő jól felkészült, gyakorlattal rendelkező és a tevékenysége során a szoptatás 

szorgalmazása kiemelt téma a gondozás alatt. Egyéni, családi színtéren a védőnők 

munkája kiemelkedő, ez megnyilvánul a jó gyakorlatokban. Dombóváron rendszeresen 

meghirdetett, több alkalomból álló szoptatást támogató vagy baba-mama csoportot 

működtetnek a védőnők, ahol a szoptatással kapcsolatos kérdéseket meg lehet 

beszélni. A Szoptatás világnapja is városi szinten évről-évre  megrendezésre kerül. 

A szakfelügyelet alkalmával hiányosság nem került feltárásra, intézkedés nem vált 

szükségessé. 

 

1.4 Iskolavédőnői tevékenység szakmai felügyelete 

Egy védőnői körzet rendelkezik működési engedéllyel iskolavédőnői feladatok 

elvégzésére. A körzethez két középiskola tartozik. Az érintett védőnő 2019. június 01. 



napjától munkáltatói engedéllyel fizetés nélküli szabadságra ment 1 évre. Két területi 

védőnő kolléganő vette át az iskolák ellátásának helyettesítését. A helyettesítő 

védőnők az iskola-egészségügyi jelentés elkészítését határidőre elvégezték. 

Megkezdték a 2019/2020-as tanév előkészítését: védőnők munkatervet készítettek, a 

szűrések nagy részét elvégezték, egészségnevelési feladatokat a tanév II. félévére 

terveztek. Az iskolavédőnői körzet szakfelügyelete megtörtént. 

1.5 Védőnői szakfelügyelet végzése rendkívüli esemény esetén  

Dombóváron 2019-ben egy esetben történt halvaszületés, illetve ikerszülést követően 

két csecsemő halt meg. Mindkét esetben megtörtént a szakfelügyeleti ellenőrzés, mely 

során kiderült, hogy a védőnői gondozás a jogszabálynak megfelelően történt. Az 

eseteket elemezve megállapítható volt, hogy a halálozások hátterében terhelő 

szülészeti anamnézis, súlyos anyai betegségek álltak.  

1.6 Védőnő hallgatók területi gyakorlatának szervezése  

Dombóváron és térségében több oktatóhely került kialakításra, tekintettel arra, hogy a 

Kaposváron tanuló hallgatók számára a terület jól megközelíthető és a védőnőink 

felkészültsége szakmailag jól megalapozott. Az illetékességi terület rendszeresen 

fogad hallgatókat a gyakorlatuk teljesítésének támogatására. A tárgy időszakban egy 

hallgató - 2019.09.23. – 10.11-ig - töltötte területi iskola-egészségügyi gyakorlatát egy 

dombóvári oktató védőnő mellett. Szakmai látogatás alkalmával győződtem meg arról, 

hogy a hallgató a gyakorlat alatt a szakmai követelményeket teljesítette, a kötelezően 

elvégzendő feladatokat elvégezte, a beadandó dokumentációját leadminisztrálta, a 

meghatározott, önállóan ellátandó feladatokat szorgalmasan véghezvitte az 

iskolavédőnői munkához kapcsolódóan.  

 

1.7 Tájékoztatás az egészségügyi dolgozók HCV - szűrővizsgálatával kapcsolatban 

 



Minden védőnőnek kötelezően előírt volt a tavalyi évben a HCV- szűrővizsgálat, 

melyet a szolgáltató támogatásával a foglakozás- egészségügyi orvos 

közreműködésével valamennyien elvégeztettek. 

 

Költségvetési előirányzatok teljesítése 

A Képviselő-testület az intézmény költségvetési előirányzatait a város 2019. évi 

költségvetési rendeletében fogadta el, az előirányzatokat 4 alkalommal módosította. 

Az eredeti kiadási főösszeg 327.997 eFt, melyből a személyi juttatások összege 

148.646 eFt, a munkaadót terhelő járulékok összege 28.131 eFt, dologi kiadások 

összege 145.000 Ft, a beruházás és felújítás összege 6.220 eFt. A fenti számok alapján 

látható, hogy az intézmény költségvetése elsősorban a működtetésre irányult, a 

fejlesztésekre csak alacsony összeg jutott. 

A személyi juttatások esetében az előző évhez viszonyítva a 324/2018. (XII.30.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 8 százalékos emelése 

miatt volt nagyobb előirányzat, a munkaadókat terhelő járulék az előző évi szinten 

tervezett, a dologi kiadások a 2018. évi teljesítés szintjén maradtak. 

A költségvetési előirányzatok változását a közfoglalkoztatás állami támogatása és a 

saját erőre biztosított önkormányzati támogatás, a gyermekélelmezésre jóváhagyott 

állami támogatás októberi csökkentése, a saját bevételek túlteljesítése okozta. 

A működési bevételek elvárt mértékét 87.000 eFt-ban állapította meg a Képviselő-

testület 2019. évi eredeti előirányzatként, mely a 2018. évi teljesítési adatot 4 millió 

Ft-tal haladta meg. 

Az intézmény módosított kiadási főösszege 339.295 eFt, a teljesítés adata 329.542 eFt, 

valamennyi kiemelt előirányzat esetében a kereteket betartotta, a végleges 

kötelezettségvállalás összege a költségvetési évre 337.272 eFt. 

A költségvetési kiadásokon belül az eredeti előirányzatoknak megfelelő arányok 

maradtak meg, a kiadás 53 %-a személyi kiadás és járuléka, a személyi kiadásokon 



belül a kiadás 90 %-a a törvény szerinti illetmény és munkabér, melynek teljesítési 

adata az év közi hiányzások miatt 8,9 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, a kieső 

összeg nagy részét betegszabadságra, túlórára, helyettesítésre és az uniós 

programokban résztvevők díjazására használta fel az intézmény. A külső személyi 

juttatások elsősorban a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához 

kapcsolódnak. 

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb tételt az élelmezési nyersanyag beszerzése és 

áfája. Az élelmezés nyersanyagköltsége a tárgyévben a gyermekélelmezésben 79.071 

eFt, a dologi kiadások 74 százalékát adja. Az élelmiszer beszerzés nagy arányából 

adódóan a gyermek élelmezési tevékenység dologi kiadásai az előző évhez képest 

2.376 eFt-tal csökkentek, mivel a kevesebb adagszám kisebb nyersanyagot igényelt. A 

dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesített összege alacsonyabb a 

tervezettnél, a nagyobb konyhák közüzemi költségét az épület vagyonkezelője 

számlázza tovább, az összes költséget még nem számlázták ki. 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2019. évi költségvetésében 

ételszállító jármű vásárlására 3.000 eFt, HEMI konyha mosogatógép és gáztűzhely 

beszerzésére 1.950 eFt, Szivárvány Óvoda konyhai folyosó lapozására 1.270 eFt 

összeg szerepelt, melyből a folyosó lapozás törlésre került. 

A teljesítési adatok alapján a jármű vásárlás összege nettó 2.998 eFt, a kisértékű 

eszközökkel együtt a gépek, berendezések összege nettó 1.824 eFt, ebből a Belvárosi 

melegítőkonyhára a mosogatógép a legjelentősebb tétel (884 eFt). 

A kiadásokon belül az egyes feladatokra, kormányzati funkciókra jutó kiadás az 

alábbiak szerint alakult: 

Az összes kiadás 329.542 eFt, ebből a más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési kiadás összege 59.200 eFt, a közfoglalkoztatás 1.841 eFt, a 

védőnői szolgálat 49.063 eFt, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 167.681 

eFt, gyermekétkeztetés bölcsődében 16.206 eFt, szünidei gyermekétkeztetés 2.100 eFt, 

munkahelyi étkeztetés és szolgáltatás 33.450 eFt. A dologi kiadások nagy része az 

élelmezési tevékenységhez kapcsolódik, a gazdasági szervezet kiadásait torzítja, hogy 

a dologi kiadásokon belül jelentős a közvetített szolgáltatások aránya (8.474 eFt+ áfa). 



Az intézményi feladatokra az állami támogatást és a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőtől a finanszírozást az önkormányzat kapja meg, mely irányító szervi 

támogatásként az önkormányzati forrással együtt adja át az intézménynek. 

Az intézmény összes bevétele 2019. évben 330.868 eFt, a módosított előirányzattól 

8.427 eFt-tal elmarad, a kiesés elsősorban az intézményfinanszírozásnál tapasztalható, 

az önkormányzat 7.390 eFt-tal kevesebb összeget utalt át a rendeletben 

meghatározottnál.  

A bevételből működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.390 eFt 

(közfoglalkoztatás, illetve helyi foglalkoztatási együttműködés), működési bevétel 

93.465 eFt, előző évi maradvány 1.695 eFt, irányító szervi támogatás 232.318 eFt. 

A működési bevételből a gyermekétkeztetés ellátási díja és áfája 38.869 eFt, a 

díjemelés ellenére a csökkenő fizetős gyermeklétszám miatt csak 3,2 százalékkal 

haladja az előző évi teljesítést. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

írja elő az intézményi gyermekétkeztetés feltételeit, az étkezések számát, az 

ingyenesség és a kedvezmények, a térítési díj megállapításának szabályait. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés anyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

A személyi térítési díj megállapításánál az igénybevett étkezések száma mellett a 

jogszabályban megjelölt normatív kedvezményeket is figyelembe kell venni. 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

21/B.§-a szerint az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes illetve kedvezményes 

igénybevételét lehetővé kell tenni. 

A 2019. évi elszámolás alapján a teljesített adagok nagy részéhez térítésmentesség 

vagy kedvezmény kapcsolódik. 

A gyermekvédelmi törvény alapján kedvezményben nem részesülő gyermekek részére 

a város 10 % kedvezményt biztosít a szolgáltatás igénybevétele érdekében. 

Az 1268 fő étkeztetettből 538 fő 100%-os normatív kedvezményben részesült (469 fő 

háromszori étkező, 69 fő ebédelő), 203 fő vehetett igénybe 50%-os normatív 



kedvezményt (121 fő háromszori étkező, 82 fő ebédelő), normatív kedvezményben 

nem részesült 527 fő (205 fő háromszori étkező, 322 fő ebédelő). 

Az előző évhez viszonyítva az összes étkezőn belül az ingyenesen étkezők száma és 

aránya növekedett kisebb mértékben az 50%-os kedvezményezettek ellenében, a 

normatív kedvezményben nem részesülők száma növekedett, arányuk azonban 

változatlan. 

A gyermekélelmezésben a szolgáltatást igénybevevők más fenntartóhoz tartozó 

iskolák tanulói, így kicsi a ráhatás a hátralékok csökkentése érdekében. A szociálisan 

rászorultak az étkezés igénybevétele esetén díjmentességben, kedvezményben 

részesülnek, térítési díj hátralék mégis nagy arányban van. A 2018. december 31-i 

követelés állománya 4.147 eFt volt, 2019. év végére 2.776 eFt-ra csökkent, azonban 

csaknem 75 %-a éven túli tartozás. A tartozások általában kis összegűek, behajtásuk 

költséges. 

Az előző évi bevételt és a bevételi előirányzatot egyaránt meghaladta az élelmezési 

tevékenységben a kötelező feladaton túli szolgáltatások bevétele, a Margaréta 

Református Óvodának szállított étel, illetve vendégétkeztetés díja, táboroknak 

szolgáltatott étkezés, valamint az uniós programokban megrendelt étkeztetés díja. 

A szolgáltatások ellenértéke 2019. évben 35.135 eFt + áfa, mely az előző évit 6.723 

eFt-tal haladja meg. 

Az étkezési szolgáltatás bevétele 38.713 eFt, kiadása 33.451 eFt, az önkormányzat 

részére a szolgáltatás nyújtása gazdaságos. 

A védőnői szolgálat esetében a kiadás összesen 49.063 eFt, a bevétel 515 eFt, az 

önkormányzat által kapott finanszírozás 48.458 eFt, tehát a kapott támogatást a 

szolgálat felhasználta. 

A gyermekélelmezésre az önkormányzat több jogcímen számolhat el állami 

támogatást, az üzemeltetésre kapott támogatás miniszteri döntéstől függ, a kincstári 

felülvizsgálat alapján az elvárt bevételeket veszik figyelembe, az önkormányzati 



kedvezményekre (térítési díj 10%) nem térítenek, valamint a döntésnél számít az 

iparűzési adóerő-képesség is. 

 

Intézményi vagyon alakulása 

 

Az intézmény mérlegében a vagyon értéke alacsony, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

ingatlanokat az önkormányzat tartja nyilván. 

A 2019. december 31-i költségvetési beszámoló mérlegadatai alapján az eszközök 

értéke 14.971 eFt, az előző évnél 3.092 eFt-tal nagyobb. A növekedés elsősorban a 

járművek esetében következett be, a használt ételszállító jármű vásárlása miatt. 

A tárgyi eszközök értéke 5.814 eFt, a mérlegben az eszközök nettó értéke szerepel. 

A tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke 37.395 eFt, záró értéke 41.995 eFt, az elszámolt 

értékcsökkenés 32.605 eFt és a teljesen leírt eszközök bruttó értéke (29.393 eFt) 

mutatja, hogy az intézménynél használt eszközök döntő többsége már elavult, új 

eszközök beszerzése válna szükségessé. 

A 0-ig leírt eszközök nagy aránya miatt az éves értékcsökkenés összege (1.834 eFt) 

nem mutatja az évente szükséges fejlesztések, pótlások valós értékét. 

A készletek értéke 1.194 eFt, az élelmezési tevékenységhez vásárolt élelmiszerek 

teszik ki. 

A pénzeszközök összege 292 eFt, melyből a költségvetési elszámolási számla 

egyenlege 239 eFt, a közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számla egyenlege 

53 eFt. 

A követelések összege az elmúlt években azonos szinten mozgott, az év végi egyenleg 

5.143 eFt, magasabb az előző évinél 543 eFt-tal, a továbbszámlázott közvetített 

szolgáltatások ( óvodai gázfűtés) miatt. 

Az egyéb sajátos elszámolások között elsősorban a fizetendő áfa elszámolás szerepel. 



A források között a kötelezettségek összege csökkent az induló 8.278 eFt-ról 7.762 

eFt-ra. A kötelezettségek nagy részben az élelmezési tevékenységhez kapcsolódtak 

(6.020 eFt+áfa). A kötelezettségek fizetési határideje 7.467 eFt esetében 2020. év, a 

fennmaradó számlák 0-30 napon belül lejáróak. 

A passzív időbeli elhatárolások összege 14.437 eFt, melyből a 2019. év decemberi 

bérköltség 12.227 eFt, járulék 2.210 eFt. 

Az intézmény mérleg szerinti eredménye 2019. évben 2.527 eFt. 

 

Az intézmények költségvetési gazdálkodása 

 

Az intézmények tevékenységének szakmai beszámolóját külön mellékelem. A Földi 

István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beszámolóját a Képviselő-testület a 

2020. márciusi ülésén már jóváhagyta.  

Az intézményi költségvetések elfogadásakor a képviselő-testület az állami 

támogatások figyelembevételével, a rendelkezésre álló források alapján állapította meg 

az intézményi költségvetéseket, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés 

fedezetét biztosította, a dologi kiadások esetén csak inflációs növekedést fogadott el. 

Az év során a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat összesen 5 alkalommal módosította 

a képviselő-testület, az előirányzatok és a létszám tekintetében a legnagyobb változást 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapítása jelentette. 

Pótelőirányzatként kapták meg az intézmények a kulturális pótlékot, a szociális ágazati 

összevont pótlékot, a közfoglalkoztatás saját erejét, az állami támogatások 

mutatószámainak módosítása miatt a többlettámogatást, a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény a felújításra a Kubinyi programban elnyert összeget. 

A Könyvtár a szolgáltatási tevékenységéből az előírt bevételt nem érte el, a könyvtári 

tevékenység bevétele 1.032 eFt, a múzeumi tevékenység bevétele 118 eFt, az irányító 

szervi támogatás a rendeletben szereplő 45.922 eFt-tal szemben 38.072 eFt. 



A kiadási módosított előirányzata 51.167 eFt, a teljesítés 42.078 eFt, a kiemelt 

előirányzatok többségénél kevesebbet költött az engedélyezettnél, a múzeum felújítás 

második ütemére nem fizetett ki. 

A betöltetlen álláshely miatt a törvény szerinti illetmény teljesítése alacsonyabb az 

előirányzatnál, a személyi juttatáson belül a közfoglalkoztatásra kifizetett összeg 

aránya magas, a 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámból 3 fő közfoglalkoztatott. 

Az intézmény mérlegének főösszege alacsony, 5.082 eFt. 

A tárgyi eszközök 1.335 eFt összegű értékéből a vagyoni értékű jogok összege 637 

eFt, az ingatlanokon végzett felújítás térítésmentesen átkerült az önkormányzathoz. 

A készletek értékét a könyvállomány adja. 

A követelések összege minimális. 

A kötelezettségek összege 3.623 eFt, melyből a helytörténeti gyűjtemény épületének 

felújításához 3.284 eFt tartozott. 

A passzív időbeli elhatárolás a december havi bérköltség és járuléka. 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda költségvetését a Képviselő-testület eredeti 

előirányzatként éves szintre állapította meg, majd a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

és Bölcsőde alapításakor 2019. augusztus 1-től időarányosan csökkentette le. 

Az óvoda összeségében az előírt bevételt elérte, a teljesítési adat 12.011 eFt, az 

úszásoktatás esetén a vártnál magasabb a működési bevétele (5.566 eFt). 

A kiadások esetében a kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadásoknál alacsonyabb a 

teljesítés, a közüzemi díjak egy részénél a kötelezettségvállalás a költségvetési évet 

követően esedékes. 

Az intézmény eszközeinek összege szintén rendkívül alacsony, az elvégzett 

felújításokat átadta az önkormányzatnak. 

Az eszközök értéke 1.073 eFt, ezen belül a tárgyi eszközök értéke 602 eFt.  A 

Zöldliget Óvodánál a mosdófelújítás, a Szivárvány Óvodánál az uszoda gépészeti 



felújítása térítésmentes átadásként az önkormányzathoz, a szétváláskor egyes eszközök 

az új intézményhez kerültek. 

Az intézménynél az eszközök bruttó értéke az év végén 19.726 eFt, melyből a teljesen 

leírt eszközök bruttó értéke 18.856 eFt. 

A források között a kötelezettségek összege 1.105 eFt, nagy része a gazdasági 

szervezet által tovább számlázott közüzemi díj. 

A Százszorszép Óvoda és Bölcsőde bevételi előirányzata a bölcsődei ellátás díját 

jelentette. 

Az intézménynek 5 hónapra megállapított kiadási előirányzatait javította az év közben 

megállapított pótfinanszírozás a bölcsődei pótlék és a csoportszámok felmérése után. 

Az intézményi kiadások között a személyi juttatások a meghatározóak, a költségvetési 

kiadás összege 41.551 eFt, ebből a személyi juttatás összege 34.246 eFt, a járulék 

összege 6.225 eFt. 

A kiadásokon belül az óvodai nevelésre fordított összeg 23.339 eFt, a bölcsődei 

ellátásra fordított összeg 18.128 eFt. 

Az intézmény mérlege alapján az eszközök értéke 1.044 eft, ebből a december havi 

illetmény elszámolás 759 eFt. 

Az intézmény eszközei teljesen 0-ra leírtak, bruttó értékük 7.260 eFt. 

 

Dombóvár, 2020. június 12. 

 

        Kovács Gyula 

        intézményvezető 

 



BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS  

2019.év 

Megnevezés Nettó érték (Ft) ÁFA(Ft) Bruttó érték(Ft) 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

Mosogatógép 893691 241297 1134988 

Vízfürdős melegen tartó 

kocsi 

204735 55278 260013 

Csepegtető kocsi 206300 55701 262001 

FIAT DUCATO 2988000 806760 3794760 

Egyéb kis értékű tárgyi 

eszközök 

637102 170992 808094 

Beruházás összesen: 4929828 1330028 6259856 

    

Dombóvári Szivárvány 

Óvoda 

   

Tető csapadékvíz elvezetés 

/Szivárvány Óvoda/ 

725677 195933 921610 

Uszoda gépészeti felújítás 683451 184532 867983 

Vizesblokk felújítás /Zöld 

Liget/ 

2479385 669435 3148820 

Felújítás összesen: 3888513 1049900 4938413 

Egyéb kis értékű eszközök 393941 91796 485737 

Beruházás összesen: 393941 91796 485737 

    

Dombóvári Százszorszép 

Óvoda és Bölcsőde 

   

Kis értékű eszköz 

/iratmegsemmisítő 

10306 2783 13089 

    

Földi István Könyvtár    

Múzeum felújítás 2612050 705254 3317304 

Felújítás összesen: 2612050 705254 3317304 

Egyéb kis értékű eszközök 796155 14095 810250 

Könyv beszerzés 3343666 168889 3512555 

Beruházás összesen: 4139821 182984 4322805 

 

 

 

 

 

 

 



Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra: 

 

 

Intézmény neve        Összeg Ft  

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet    7.729.690,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda      1.099.134,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde        965.026,- 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény        338.557,-  

Összesen:                   10.132.407,- 

 

Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra: 

 

Intézmény neve        Összeg Ft  

Dombóvári Szivárvány Óvoda              5.591,- 

 

 

Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra: 

 

Intézmény neve        Összeg Ft  

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény    3.284.228,- 

 

 

 

 

 

 

 



Költségvetési évben esedékes követelések 2019.év 

 

Intézmény neve        Összeg Ft  

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet    5.143.126,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda          247.800,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde          85.790,- 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény          80.000,- 

Összesen:         5.556.716,- 

 

 

 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  

 

Működési bevételek alakulása intézményenként /Ft/ 

 

Intézmény 

neve 

Ellátási 

díjak B405 

Szolgáltatások 

B402-403 

Egyéb 

B411 

ÁFA B406 Működési 

bevétel 

összesen 

Integrált 

Önk.Szolg.Sz. 

31.287.988,- 43.115.583,- 10.020,- 19.051.522,- 93.465.113,- 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

2.641.030,- 5.023.007,- 3,- 1.351.002,- 9.015.042,- 

Dombóvári 

Százszorszép 

Óvoda 

1.446.280,-  3,-  1.446.283,- 

Földi István 

Könyvtár 

 1.138.212,- 20,-  1.138.232,- 

Összesen 35.375.298,- 49.276.802,- 10.046,- 20.402.524,- 105.064.670,- 

 

 

 

 



Működési célú támogatások 2019. év 

 

 

         adatok Ft-ban 

Intézmény neve Elkülönített 

alapból kapott 

támogatás 

Önkormányzattól 

kapott támogatás 

/választás/ 

Központi 

ktgvetési 

szervtől kapott 

támogatás  

NAV SZJA 

1% 

Összesen 

Integrált Önk. 

Szolg.Szervezet 

3.336.032,- 54.029,-  3.390.061,- 

Dombóvári 

Szivárvány 

Óvoda 

2.903.417,- 91.993,-  2.995.410,- 

Dombóvári 

Százszorszép 

Óvoda és 

Bölcsőde 

70.600,- 47.881,-  118.481,- 

 

 

Irányító szervi támogatás 2019. év 

 

          adatok Ft-ban 

Intézmény neve Módosított 

Előirányzat 

Finanszírozás 

teljesítés 

Alul finanszírozás 

Integrált Önk. Szolg. 

Szervezet 

239.708.000,- 232.318.044,- 7.389.956,- 

Dombóvári 

Szivárvány Óvoda 

245.819.000,- 238.315.165,- 7.503.835,- 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

és Bölcsőde 

41.938.000,- 40.945.025,- 992.975,- 

Földi István 

Könyvtár 

45.922.000,- 38.072.407,- 7.849.593,- 

Összesen: 573.387.000,- 549.650.641,- 23.736.359,- 



 

 

 

Pénzkészlet alakulása 

 

Intézmények költségvetési bankszámláinak egyenlege 2019. december 31-én: 

 

Intézmény neve   Bankszámla száma   Egyenleg Ft  

Integrált Önkormányzati Sz.  11746043-15418623   238.582,- 

Integrált Közfoglalkoztatottak 11746043-15418623-02130000    53.198,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 11746043-15419150    102.227,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 11746043-15840400      95.992,- 

Százszorszép Közfoglalkoztatott 11746043-15840400-10010000    70.600,- 

Földi István Könyvtár   11746043-15418197   169.128,- 

Könyvtár Közfoglalkoztatott  11746043-15418197-10010000 141.863,- 

Összesen:          871.590,- 

 

Intézmények házipénztári készpénz állománya 2019. december 31-én: 

 

Intézmény neve        Egyenleg Ft  

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet    112.820,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda        30.950,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde      33.360,- 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény     57.485,-  

Összesen:         234.615,- 

 

Pénzkészlet összesen:                1.106.205,- 



 

VAGYON ALAKULÁSA 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó állományának értéke és változásai 2019. 

év 

 

Intézményenkénti állomány nettó értékben: 

 

Vagyoni értékű jogok 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet      0,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda        0,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde      0,- 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény    636.580,- 

Összesen:          636.580,- 

 

 

Gépek, berendezések, felszerelések értéke 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet             3.066.951,- 

Dombóvári Szivárvány Óvoda       601.803,- 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde      0,- 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény    698.386,- 

Összesen:                   4.367.140,- 

 

Járművek értéke 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet             2.747.323,- 

 

Eszközök nettó értéke összesen:              7.751.043,- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


