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Preambulum
Intézményünk a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szóló 7997. évi
XXXI. töľvény szerinti szakellátási feladatokat Iáţa el, illetékességi teľülete országos.

A Károlyi István Gyeľmekközpont Alapító okiľatának kelte,

szâma és fontosabb

azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte,

szârna: 54442-61201,3

Kelte: 201,3.1,2.1,1,
Kiadta: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okir at mó d osítá s száma: 263 -2 l 201,6 l]Iszo C
Hatálya: Ż077.07.27
Kiadta: Emberi Erőforľások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:
Név: Károlyi István Gyermekközpont
Cím: 2153, Fót, Vörösmatţ tér 2.
Intézményibankszámlát vezetője és bankszárnLa szárna:
00000000

Adőígazgatási azono s ító száma: 1 53 0 8 6 1 0-2- 1 3
PlR-törzsszám:308674
Államháztartási azonosító száma 1ÁHrI;: 034810
Szektor: 1051
Fejezet, cím:XX. Íejezet 2.3' alcím
Alaptevékenység szakágazata: Gyermekvédelem
Szakfeladat: 879040
KSH Statis zt1kai szćlmjel: 1 53 0 8 6 1 0 -8 7 9 0 -372-07
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 10480
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Az Intézményfeladatköľének'

feladatköľ. tevékenységénekbemutatása)

2016. évi tevékenységénekismeľtetése:

A tevékenységľiivid ismeľtetése:
Az intézmény feladatköre, szeľvezeti f elépítése
A Károlyi István Gyermekközpont otthont nyújtó ellátást biztosít a gyermekvédelmi
gondoskodásban élő kiskorúak és a gyeľmekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a
menekültügyi jogszabályok alapján menekültként elismert és menekültként el nem
ismert kíséľőnélküli kiskorúak tészére. SpeciáIis ellátást nyújt a ]'2. életévüket - kivételes esetben a 10. éIetévüket_ betöltött súlyos pszichés vezető tüneteket mutató kiskorúak szálmâra. Különleges ellátást biztosít tartósan beteg éslva1Y fogyatékkal élő
kiskorúak szâmâra, valamint a nagykoľúvá váIt - koľábban nevelésbe vett - fiatal felnőttek részéreutógondozói ellátást nyújt.
Feladatait a gyermekek védelméről és a gyâmugyí igazgatásról szóIó 1997. évi XXXI.
töľvény (Gyvt), valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján végzi.
A Gyeľmekkozpont gyermekvédelmi szakellátás tekintetében, személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretében gyermekotthonok működtetésével átlagos, külonleges és központi speciális otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátást biztosít'
Elősegíti a gyermek és családja kapcsolattaftásât, a gyermek családjába történő visszatérését,ennek éľdekébenegyüttműködik a családdal, a gyermekjóléti alapellátás intézményeivel, a területi gyermekvédelmi szakszolgâlatokkal, valamint a gyámhatósággal.
Együttműkodik a gyámhatósâghatârozata alapján kiľendelt gyeľmekvédelmi 1yámma], elősegíti a gyámi feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését.
Utógondozást biztosít a volt nevelésbe vett gyeľmeknek, illetve az utógondozói etlátásban ľészesĹiltfiatal felnőttnek.

A Gyermekközpont szakmai feladatai ellátása érdekébenműködtet
gyermekotthonokat,
utógondozó otthonokaţ
Segítő Szolgáltatások osztályát (ezen belül Nyilvántartási és Pedagógiai Csoportot)

A Gyeľmekközpont szakmai feladatot ellátó egységei
A Gyvt. által megkívánt tagozodás szerint az íntézményszakmai szervezetét az otthont nyújtó és az utógondozói ellátáshoz kapcsolódó feladatok határozzâk rneg, rnelyek szervezetileg elküIönülnek ugyan, de egymástól elválaszthatatlanok, egységes
intézményiszervezetet alkotrrak.
Specíális Gyermekotthon (Engedélyezett férőhelyszám: 32 Íő)
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A speciális gyermekotthon

a gyermekotthon-vezető közvetlen szakmai irányítása alál
tartoző szervezetí egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről rendelkező hatáľozat szerint központi speciális gyermekotthonként biztosíţa az orczágos
Gyeľmekvédelmi Szakértői Bizottság szakmai véleményealapján speciális, illetve kettős szükségletiíkéntdiagnosztizáIt 12. éIetévüket_ kivételes esetben a 10. életévüket betöltött elsősorban súlyos pszichés tüneteket mutató gyeľmekek teljes köľű ellátását
és a tankötelezettségük teljesítése érdekébenegyéni és csoportos felkészítéstvégez.
Célunk, hogy az intézményáltal nyújtott teľápiás szo|gâltatâsokkal állapotukbarr pozitív vâItozâs következzeĺlbe, vagy legalább kompenzâlt â|Lapotban lépjenek ki 1- 2 ill.
különosen indokolt esetben 3 év után'
Külöľrle ges Gyermekotthon (Enged élyezett f érőhely szâm: 24 fő)

A külonleges gyermekotthon a gyeľmekotthon-vezető közvetlen szakmai irányítása
aIâ tartoző szervezeti egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről ren-

delkező határozat szerint különleges gyeľmekotthonként a tartósan beteg, értelmileg
éslvagy mozgásában akadályozott érzékszervi sérült gyermekeknek és fiatal felnőtteknek nyújt teljes körű otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátást.
Célunk, hogy képességeikhez méľtenaz onâIIő és önrendelkező életre történő felkészĹ
tésükhöz, önellátásh oz szikséges képességeikfejlesztésében a maximumot nyújtsuk.
KísérőNélküli Kiskorúak Gyeľmekotthona (Engedélyezett férőhelyszám: 34 fő)
Gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekülttigyi jogszabáLyok alapján
menekültként elismert, illetve menekültként el nem ismert kíséľőnélküIi kiskorúak
részére,a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában biztosít gyermekotthoni ellátást.

A

KíséľőNélkĹili Kiskorúak Gyermekotthonában nevelésbe vett, majd nagykorúvá
vá1ó, köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel(szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áIló menekült fiatal felnőttek nyelvi, tantáľgyi, képességbeli ÍeLzárkőztatásának biztosításával a Gyermekotthon utógondozói ellátást is biztosít.
Célunk nyelvi, tantár gyi f'elzárkoztatásukkal sikeres inte grá ciójuk előse gítése.
Menektilt Fiatal Felnőttek Utógondozó otthoni Szakmai Egysége
Utó gondozó otthon I. (Engedélyezett Í'érőhely szâm: 25 fő)
Utógondozó otthon II' (Engedélyezett féľőhelyszán 25 Íő)
A fokozatosan bekövetkezett, egyľe eľősödő mértékűmigrációs hullám okozta elhelyezési szükségletekľe tekintettel, 2015.07.01-től a fenntartó a szakmai egységben elhelyezett fiatal felnőttek más fővárosi gyeľmekotthonokba, utógondozó otthonokba
történő áthelyezéséről hozott döntést' A Menekült Fiatal Felnőttek Utógon d'ozoi
Szakmai Egységeként mriködott épütetľészekben2016. etső félévébena nagy számban
érkező kíséľőnélküIi kiskoľúak keľültek elhelyezésre.2076. második félévébenaz eLlâtotti létszám fokozatos csökkenésével az épületľészekigénybevétele máľ nem volt
szükséges, ľészleges felújításuka Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatoság által
megvaIósult.
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Ideiglenes befogadó férőhelyek

- A

-

Szociális és Gyeľmekvédelmi Főígazgatoság Íőigazgatoja 112016. (III.29.) szâmú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el
nem ismert kísérőnélküli kiskorúak számára a _Főigazgatősâg által felújíttatott,
ugyanakkor a szolgâltatói nyilvántartásban még nem szeľeplő _ KIGYK Gyermekotthon I. intézményegységétideiglenes befogadó férőhelykéntkijelöIte.
A Szociális és GyeľmekvédelmiFőigazgatőság f.őígazgatőja 412076. (YI.26.) számú egyedí utasításában a menekültként, oltalmazottként Vagy menedékesként el
nem ismert kíséľőnéIküli kiskorúak számára a _Főigazgatóság által felújíttatott,
trgyanakkor a szol'gâltatói nyilvántartásban még nem szeľeplő - KIGYK Gyermekotthon II. intézményegységétideiglenes befogadó férőhelyként kijelöIte'

Külső Utógondozó Otthonok Szakmai Egysége
2757Fot, Lehel u' 11. (Engedélyezett féľőhelyszâm:75 fő)
21'46 Mogyoród, Móricz Zsigmond u. 72. (Engedélyezett féľőhelyszám: 72 fő)
Az utógondozó otthon az otthonvezetőlszakmai egység vezető közvetlen szakmai irányítása aLâ tartozo szeľvezeti egység. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésrő1 ľendelkező hatârozat szerint utógondozó otthonban biztosíţa a hatályos jogszabályok alapján a 78-24 (25) év közötti fiatal felnőttek szükségletének megfelelő utógondozói ellátást nemľe/ szârmazâsra, állampo|gâr ságr a tekintet nélkül.
Célunk biztosítani számukľa tanulmányaik sikeres befejezése idejéľeaz otthont, ügyeik intézésébenmind nagyobb önállóságot adva a sikeres önálló életvitel lehetőségével'
Gyeľmekotthon I-II.
A SzociáIis és Gyermekvédelmi Főigazgatoság, mint a Károlyi István Gyermekközpont fenntartója 2015-Ż016. években az intézménytöbb épületľészébengondoskodott
felújítási munkálatok elvégzéséľől,amelynek eľedményeképpen2 db, egyenként 48
férőhelyes egység részleges felújítására kerüIt sor.
A felújításbanérintett egységek a 263-2l2076lIIsZoC. számon nyilvántartott alapító
okiľatban Káľolyi István Gyeľmekközpont Gyeľmekotthon I., illetve Károlyi István
Gyeľmekközpont Gyermekotthon II. néven ľögzítésre kerüItek, azonban a szolgáltatói
nyilvántaľtásba vételük kérelmezéséremég nem került sor.
Segítő Szolgáltatások osztálya
Az intézrnényszeľvezeti felépítésében2016. évben bekövetkezett

vâltozâs, hogy az
ellátotti nyilvántartásokkal, ügyiratkezeléssel, illetve adminisztratív jellegií gyermekvédelmi Ĺigyintézésselfoglalkozó Növendékügyi Csoport, valamint a pszichológusok,
fejlesztőpedagógusok, 1yő1yPedagógusok intézményiszintű szakmai tevékenységét
magába foglaló Segítő SzolgáItatások, Képzés,Módszertan megnevezésű szervezeti
egység Segítő Szolgáltatások Osztálya néven egyesült. Az önáltó szakmai egység két
csopoľţa a Nyilvántartási Csoport (nyilvántartások, ügyiratkezelés, gyermekvédelmi
adminisztrációs feladatok), valamint a Pedagógiai Csopoľt (pszichol ógiai, gyógypeda7

gogiai, fejlesztőpedagógiai szakmai tevékenységek), amelyek közvetlen szakmai írányítását a Segítő Szolgáltatâsok Osztályának vezetője láţa el. A Nyilvántartási Csoportľa nagy adminĺsztrációs teher hárult, amelyet döntően a kíséľőnélkĹili kiskorúak
magas száma indokolt. A gyermekek ellátását érintő sajtómegkeresések, küIső kapcsolatok koordilrálása szintén a csoport feladatai közé tartozik.

Ellátotti létszámadatok
Ż076. évben a befogadott gyermekek száma 1'444 Íő volt, amely bár elmarađa 2015'
évben a Gyermekközpontban elhelyezett kiskoľuak szâmâtol (2435 fő), továbbra is
kiugľóan magasnak tekinthető. A befogadott kiskorúak legjelentősebb hányada (1431
Íő) az eIőző évhez hasonlóan kísérőnélküli kiskorú volt. Az új befogadások száma
május, június, illetve július hónapokban volt a legmagasabb, januárban és decemberben pedig a legalacsonyabb. Az ellátásra jeIlemző, hogy a tanulmányokat folytató,
menedékjogi stáťusszal rendelkező gondozottak nagykorúvá vâLâsâval az utógondozói ellátás is megjelent a koľábban kizárólag kísérő néIküli kiskorúak ellátását biztosító
gyermekotthonban, ezáItal az eIlâtás a helyi igényeknek megfelelően bővült, illetve

diffeľenciálódott'

A fentiek mellett további vâ|tozás, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, mint miíködést engedé|yező szerv a szo|gźitató tevékenység formája szeľint az alâbbíaknak megfelelően állapította rrre1 az összesen 34 férőlrely es, kízârolae kíséľőnélküli kiskorúakat
ellátó gyeľmekoithonban ellátható személyek szârnât:
1. kizárő|ag menekültként elismeľt, kísérőnélküli kiskorúakat ellátó gyeľmekotthon

_
-

Ellátható személyek/féľőhelyekszáma: IŻ Íő
Ebből állami finanszírozásba befogadott: 72 férőhely
2' kizárőlag menekültként el nem ismert, kísérő néIküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
- Ellátható személyek/férőhelyek száma: 2Ż f'ő
- Ebből állami finanszírozásba befogadott: 22 f&őhely
A kísérő néIküli kiskoľúakigénybevevői nyilvántartásban ľögzített adatai a módosítás
következtében a szolgáltatói tevékenységformája szerint is differenciálásra kerülnek.

A Speciális Gyermekotthonban

(a még 2015. évben feltöltött

várakozó tista atapján) 8
speciális, illetve kettős szükségletű gyermek elhelyezésére került soľ, míg a l(ülönleges Gyermekotthonban üres féľőhely hiányában új gyeľmek befogadása nem töľtént'
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Az elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alaktrlása 2015-ben és 2076ban
Létszám (2015. dec. 31-i áIlapot)
Gyeľmekottlrolrokban

Utógondozói otţhonokbarr

737 Íij
(ó79 kíséľőrrélküli kiskorú, 23 különleges,

26 Íő

29 speciális ellátási igényĺi gyermek)

osszesen: 757 Íő
Létszám (2016' dec' 3l_i állapot)
Gyermekotthonokban

Utógondozó oţt]ronokban

407 Íő
(363 kíséľőnélküli kiskoľú + 1

UG ellátott,

ellátási igényíígyermek + 4
UG ellátott, 18 speciális ellátási igényű
gyermek)

21 különleges

22 ţő

Összesen: 429 Íő

Az ellátottak létszámának változćłsai2076.január
LETSZAM.

INTÉZMÉNYENBELÜL
TÖRTÉNT VÁtTozÁs

LETSZAMCSOKKENES

NOVEKEDES

1' és december 31. között:

OSSZLETSZAM

másik
gyermek-

HO-

NÁP
új beutalt

otthonba
v. haza
került v.
egyéb
nrigľá ns
ţáv., IH
meqsz.

rragykoruvá
vált- távozott

utógolrdozói
eIlátása
nregszűlrt

lragykoľúvá vált, utógondozói ellátott lett

kiskorú

0

599

Ż5

6Ż4

utógondozói
ellátott

Osszesen

30

161

1

Febľ

67

120

1

1

0

545

24

569

Márc'

'126

r13

1

1

4

553

27

580

AP.

461

57

0

0

0

957

27

984

282

68

0

1

2

1169

28

1197

Jún'

140

1.1.9

1

1

0

1189

27

1.21.6

]úl

93

1.74

0

0

0

1108

27

1

246

0

2

1

937

27

964

]-ąn'

Aug.

1

135

Szept

53

322

0

1

0

668

26

694

Okr

40

778

2

1

1

5Ż7

26

553

Nov

53

74

2

1

503

Ż6

5Ż9

Dec

22

122

0

0

1

402

27

Ą29

L444

7754

I

10

10

Ossz.:

9

Befogadás-eIbocsátás:

befogadás 2076-ban 7444 Íő

-

8 Íő beutalása tcirtént a speciális gyermekotthonunkba (várakoző listáról),
továbbá

-

fő kísérő nélküli kiskoľúbefogadására került sor, akiknek a beutalását
a rendőrség, az ídegenľendészetihatóság, valamint a menekültügyi hatóság
eszközölte a hatáIyos jogszabá|yi rendelkezésekre, ilIetve a menedékkérelem tényérealapozva.

-

5 Íő a nagykoruvá vá|âsźlt követően a gyermekotthoní eltátásból kikerülve
utógondozói ellátásba keľült.

7431'

elbocsátás, létszámcsökkenés 2016-ban: 1772 Íő az alábbl részletezésszeľint

-

speciális gyermekotthoni elhelyezése megszűnt:19 Íő

-

A különleges gyermekotthonból

10 fő

utógondozoi ellátâsa megszűnt

7742 fő kíséľőnélküli kiskorú gyermekotthoní elhelyezése szűnt meg, iIletve
keľült megszüntetésľe. A gondozottak kisebb számban átadásra keľültek a
menekülťr-igyi hatóságnak tekintettel arra, hogy az éIetkor vizsgâlat megállapította 18 év feletti életkorukat, a megszűnés/megszüntetés leggyakoľibb
oka azonban a 60 napon tuli engedély nélküIi eltâvozás, illetve az e|tâvozâs
alatti nagykorúvá válás volt.
1 fő

utógondozői ellátott távozott'

Személyi feltételek

Az íntézményben20 1 6. december

-én f ő állásban fo glalkoztatott dol gozók létszáma
- 746 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs,
- 2 Íő 6 őralnap foglalkoztatott munkatârs,
- 4 fő 4 óľa /nap foglalkoztatott munkatárs.
Pedagógus munkaköľben foglalkoztatottak létszáma: 40 Íő (2 Íővel nőtt 2015' évhez
3 1

:

viszonyítva)
Megbízási szeruő d'éssel fo glalkoztatottak Iétszâma: 7 Íő

A hatályos jogszabályban előírt gyermekotthoni gondozó-nevelői munkacsoport csak

optimális esetben tudja biztosítani a folyamatos munkarendet mindháľom gyermekotthon csoporţaiban. A kollégák esetleges megbetegedése, a szabadságok kiadása csak
csopoľtösszevonásokkal oldható meg, amely ütközik a gyermekotthonok pedagógiai
elveivel (pl. biztonságra, állandóságra törekvés), és a dolgozók munkáját nehezíti.
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A gyeľmekek személyiségáIlapota (különleges, speciáIis szükséglet, kísérőnéIkuli kiskorúak) és a fogadási kényszer miatt gyermekotthonainkban indokolt lenne a páľhuZamos szolgálat biztosítása annak érdekében,hogy a gyermekek egyéni szükségleteĹ
nek kielégítéseeredményesebben valósuljon meg (speciális szükségletű gyermekek
ľendőľségi,bírőságiügyeihez kísérő(k) biztosítása, különleges szükségletű gyermekek
orvosi vizsgálatai, napirendi feladatainak szakszerű ellátása, kísérő nélkĹili kiskorúak
szakoľvosi v izsgâIataí, e gyéb elj árásai).

A

gazdasâgi, ügyviteli munka, a fokozódó személyügyi feladatok, a multífunkcionális
gyermekotthoni ellátás és a vagyonkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatellátás (a teľület nagysága, szoIgáIati lakások, illetve egyéb épületek bérbeadása, karbantartása) miatt jelentősen terheket rő a Gazdasági Iroda munkatársaira.

Az intézmény szervezeti felépítésében2076.

vá|tozâs, hogy az
ellátotti nyilvántartásokkal, ügyiratkezeléssel, illetve adminisztratív jellegű gyermekvédelmi ügyintézéssel foglalkozó Növendékügyi Csoport, valamint a pszichológusok,
fejlesztőpedagógusok, 1yo1yPedagógusok intézményiszintű szakmai tevékenységét
magába foglaló Segítő Szolgâltatâsok, Képzés,Módszertan megnevezésű szervezeti
egység Segítő SzolgáLtatások Osztálya néven egyesüIt' Az önáIló szakmai egység két
csoporţa a Nyilvántartási Csopoľt (nyilvántartások, ügyiratkezelés, gyermekvédelmi
adminisztrációs feladatok), valamint a Pedagógiai Csoport (pszicholőgiai, győgypedagogiai, fejlesztőpedagógiai szakmai tevékenységek), amelyek közvetlen szakmai irányítását a Segítő Szolgáltatások osztályának vezetője láţa el. A Nyilvántartási Csoportra nagy adminisztrációs teher hárult, amelyet dcintően a kísérő nélküli kiskoľúak
magas szâma indokolt. A gyermekek ellátását érintő sajtómegkereséseŁ külső kapcsolatok kooľdinálása szintén a csoport feladatai közé tartozik. A folyamatos elhelyezésekkel, illetve engedély nélküli távozásokkal jáľó adminisztľációs feladatokat három
növendékü gyi előadó, valamint két gyeľmekvédelmi ügy intéző végezte.
évben bekövetkezett

A fenntartó által engedéIyezett, L52 főre emelt intézményi đolgozói létszám segítette a
Gyeľmekközpont eredményes feladatellâtását. Az EMMI Gyeľmekvédelmi Szolgáltató
Közpor'rt, mint - a KIGYK gazdálkodási feladatait is koordináIó - gazdasâgi szeľvezet
2076. 06.30. napjával történt megszűnésévela korábban intézményünkállományâba
tartoző 9 ţ.ó karbantartó tevékenységet végző dolgozó visszakerült a Gyermekközpont
személyi |étszámtlba' A karbantartást végző munkatársak így 20]'6. második félévtől
kizĺrőIag a KIGYK-ban végeznek karbantaľtó-felújító munkálatokat, amely ţl'ozzâjârul
a vagyonkezeléssel járó többletfe1adatok eredményesebb ellátásához is.

Az

álláshelyek betöltése érdekében számos álláshirdetést (ľendész/portás, nevelő,
gyermekfelügyelő, gyeľmekvédelmi asszisztens, takarító) tetťrink kozzé a

kozigaIlas.hu internetes oldalon, az intézményihirdetőtáiolán, honlapon, illetve egyéb
fórumokon' A szakmai munkakorok megjelentetett álláshiľdetéseire beérkezett páIyâzatok ellenére valamennyi üres státuszt nem tudtunk tartósan betölteni' A szabad álIáshelyek betöltése jelenleg is folyamatban van. A fokozott pszichés igénybevétellel
jâĺó, lgyanakkor alacsonyabb béľezésűstáttrszok (gyermekfelügyelő, gyermekvédell1

mi asszisztens) betöltése folyamatos kihívást jelent az intézményszâmára. A jogszabály által meghatározott szakképzettséggelrendelkező pt:ťryâzók esetében, a felvételt
követő napokban/hetekben számos alkalommal bebizonyosodott, hogy kevesen tudnak eleget tenni a Speciális Gyermekotthonban, a Kísérő NéIküli Kiskorúak Gyermekotthonában, va1y akár a KüIönleges Gyermekotthonban jelentkező, átlagon felüli
szakmai kihívásoknak. Ezen munkaköľök esetében számolnunk kel] a magas fluktuációval is.
Pedagógus életpálya

A minősítő eljárást szabáIyozo igazgatoi utasítás elkészült a hatályos jogszabáIyok

és

âgazatí útmutatók alapj án'
A munkatársak tâjékoztatása a jelentkezési feltéte]ekről minden szakmai egységben
megtöľtént.

A portfólió feltöltésben és a minősítő eljárás helyszíni szakaszára töľténő felkészülés-

ben folyamatos szakmai-módszertani segítségnyťrjtás biztosított a minőstilő munkatáľsak számára igény szerint személyes konztrltáció keretében és elektronikus levelezés ťrţán.

Besorolások 2076. december 31'. napján:
Gyakornok: 1 fő
Pedagógus I. fokozatban van: 31 fő
Pedagógus II fokozatb a Iépett: 7 f.ő
Mesteľpedagógus fokozatban szakéľtői tevékenysé get végez: 7

ţ.ő

Elhelyezés

Az ilrtézmény ellátottainak elhelyezése a Pest Megyei Kormáľrylrivatal által kiadott

hatályos, 2016. 05' ].3-án jogerőre emelkedett PElszocl204-5l20L6' ügyiratszámon
nyilvántartott hatáľo zatban foglaltak alapján történt.

A gyeľekotthonokban, utógondozó otthonokban az előftt teľek, közös helyiségek rendelkezésre állnak, a szakmai egységek dolgozói törekszenek a családias légkör, otthon-szeľű elhelyezés kialakítására. A fenti elvek a KGYo-ban teljes mértékben megvalósulnak, a SP GYo, és a KNK GYO esetében az ellátotti kör személyiségállapota, szocializációs szinţe, va1y az elhelyezések ľendkívül magas száma miatt ľészben tudott
megvalósulni.

Az elhelyezés az alábbiak szerint alaktrlt:

csoport

-

3

-

2 kísérő nélküIi kiskorúak gyo.

különleges gyermekotthoni

maximum 8-9 Îő

csoporţa

't2

8-Ż4 fő (befogadások számának függvényében)

-1

knk befogadó csoport

1'0-24

fő (befogadások számának függ-

vényében)

-

-

6-8 fő (befogadások függvényében)

3 speciális gyeľmekotthoni csopoľt
1

SP

maximum 4 Íő (beÍogadások fuggvé-

GYo befogadó csoport

nyében)
-

Mogyoród

- Fót

-

Utógondozó otthon

77 fő

Lehelút - Utógondozó Otthon

77 fő

A SP GYo-ba történő befogađásoka 2015-ben

megtett elhelyezési javaslatok alapján
feltöltött várakozo listának megfelelően történtek, így összesen 8 speciális, illetve kettős szükségletű gyermek befogadásáľa került sor. 2016-ban a gyermekotthonba történő elhelyezésľe javaslat nem szüIetett, ennek következtében 201"6. december végén

mindösszesen 18 fó volt a gondozotti létszám. A KGYO maximális férőhelykihasználtságú, a várakozó listán 2016. december 3].-én összesen 4 fő szerepelt.
I(ülső vizsgálatok, ellenőľzések

20L6' szeptember 1-5' - Speciális Gyermekotthon _ Töraényességi ellenőrzés - Pest Megyei Főilgyészség
A201"6.július 16. napján indított törvényességivízsgâIatot a Főügyészséga201'5 évben
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Nemzeti Megelőző Mechanizmus keretében
végzett ellenőrzés megállapításaival kibővített, rendkívül âtÍogő szempontsor alapján
folytatta |e' Az alapos és teljes korű ellenőrzés négy adminisztľatív jellegű, illetve kĹ
sebb súlyúnem megfelelőséget tapasztaIt, amelyek korrekciója intézményünk által
megtörtént.
201'6. olctóber 17 - 201,7. februńr 1'0. s ZGY F szab ńly s zer űs égi eII enőr zés

A Szociális

A gyermekek ruhńzatńnak biztosítńsa és nyiluńntąrtńsa _

és Gyeľmekvédelmi Főigazgatőság

Belső EllenőrzésiFőosztálya2016.10'172077'02'70' kcizött szabáiyszeľűségi vizsgálatot folytatott le a Károlyi István Gyermekközpontbafl ,,A gyermekek ruházatának biztosítása és nyilvântattasa" tárgyban. Az
ellenőrzés megállapította, hogy a gyermekközpontban ellátott gyermekek ruházattal
történő ellátása a jogszabâlyi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor a folyamat szabâIyozâsa (belső szabáIyozás, ellenőrzési nyomvonaI, kockâzatkezelés) szĹikséges. Az
ellenőrzési jelentés megállapításai alapján intézkedési teľv készült, amelynek végľehajtása folyamatban van.
201'6. noaember
T ńmo gat ńs

1'7

'

_ ,,MMLA-L'1'4-2015-00002 Csatlakozńsok" projekt ellenőrzése - Európai

okat Au dit ńló

F ői

gaz gató

s

ńg

Az Európ ai Támo gatásokat Auditáló F őigazgatőság Gazd'asá gf ejlesztési és Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatősâga, mint ellenőrzést végző hatóság a 2017. január 18. napján kelt ellenőrzési jelentésében a vizsgá|t projektre vonatkozóan négy
t3

megállaPítást tett. A jelentésben javasolt intézkedésekcímzetţeminden esetben a Belügyminisztérium, mint Felelős Hatóság, a Károlyi István Gyeľmekkozpont felé intézkedési javaslattal a vizsgáIat nem élt.
A helyszíni ellenőľzés leŕolytatására a projekt megvalósítását követően keľült sor, így
a vizsgáIat megállapításai, illetve azok alapjân a felelős hatóság által megteendő intézkedések nem gyakorolnak hatást sem a projekt végrehajtására, sem az intézmény műkodésére.
201'6. llouember 28-29'
l gazs ágii gy

i

F ő

_ Eues hatósńgi ellenőrzés - Pest Megyei Kormńnyhiaatal Gyámügyi

és

oszt ńIy

Az éves hatósági ellenőrzés az intézményszárnáĺa megteendő intézkedést nem írt elő,
Gyeľmekközpontunk rendelkezik a szakmai tevékenységet megalapozó dokumentumokkal, a teljes körű ellátás a jogszabályban foglaltak szerint biztosított ' Az intézmény
gondoskodik a gyeľmek szükségleteihez igazodő gondozásľól, nevelésľől és egészséges személyiségfejlődés biztosításáľóI.
Szakmai kapcsolatok
Fontos stratégiai kérdéskéntkezeljük a szakmai kapcsolatok folyamatos építésétés
ápolását. Jó együttműködést alakítottunk ki a társintézményeinkkel, egyéb hazai intézményekkel(TEGYEIZ, oGySZB, Bevándorlási és Állampolgârsági (2OI7-tő| Menekültugyi) Hivatal, ENSZ MenekülttigyiFőbiztossâga, UNICEF, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, KatolíkusKarítász, Koľdélia Alapítvány, Menedék Egyesület, stb.)' Rendszeresen veszünk részt különböző, elsősorban anyagi kiadással nem jáľó konferenciákon. A szakmai kapcsolatok lehetővé teszik, hogy munkatársaink tapasztalatcserék,
konferenciák alkalmával bővítséktudásukat, az ujonnan szeľzett ismereteik, és ötleteik által hatékonyabbá váljon munkavégzésük.

Intézményünka minél eredményesebb és hatékonyabb feladatellátás, a széleskörű eIlátási tevékenységbiztosítása érdekébenegyüttmiiködési megáIlapodássalľendelkezik a következő szervezetekkel:

-

_

Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Gyermekközpontunk a fentiek mellett ľendszeľes kapcsolatot ápol számos egyhâzi és
civil szervezettel, akik a teljes körű eIlátás kiegészítéséveljelentős segítséget nyújtanak
azintézményszźlmźra.
Szakmai gyakoľlatok vezetése, intézménylátogatások

A Gyermekközpont kiépítette kapcsolatait a felsőfokú oktatási intézményekkel is. Ennek eredményeként rendszeľesen teljesítik nálunk egyetemi/főiskolai hallgatók a 8yakor1atukat, valamirrt egyetemi oktatók vezetésévelhallgatói csoportok éľkeznek tapasztalatszerzés, az ellátás gyakoľlati megvaIósulásának megismeľése céljából'
l4

Páiyâzati munka

Az lntézmény a MenekĹiltügyi, Migrációs

és Integrációs AIap által támogatott projekt-

je,

MMIA.-1.1 .4. pâIyázat. Célcsopoľţamind a kísérőnélküli kiskorúakat, mind pedig az
utógondozói ellátásban részesülő meneküIt fiatal felnőtteket magában Í'oglalja, a Projektben résztvevők tervezett száma 40 fő.

A projektek minden esetben speciáIis, kiegészítő jellegű szo|gâltatâsokat nyújtottak az
intézmény ellátottai szárnâra. 2016. június 30. napjával befejeződő pľojekt pénzügyi
zárâsa folyamatban Van.

A lezárult pá.ilyâzatok adatai
Projekt azonosító szám
EMA/201312.4.7

Projekt
kezdete

Pľojekt
vése

Támogatási
összes (Ft)

2074.07.01 2015.06.30 6 669

31.0

Proiekt címe

Résztvevők

Belépő

825 Íő
(kéreIemezők)
768 Íő

8}/.A1207212,4.2 Ż073.07.07 2074.06.30 6 669 370

Belépő

(kéľelmezők)
60 fő

EMA/201313.s.s 201.4.07.01 2015.06.30 35 639 522

Itt-hon

(státuszosok)
62 Íő

8lMA1207213.6.7

201.3.07.01. 2074.06.30 38 945 71.4

Itt-hon

(státuszosok)
40 Íő

MMIA.-1.1.4.

201.6.04.0r

2016.06.30

I

615 090

A Gyermekközpont

Csatlakozások

kísérő nélküli
kiskorúak,
utógondozói
ellátásban részesülő meneküIt fiatal felnőttek

201"6 évre vonatkozóan támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 75.900.000,- Ft összegű költségvetési támogatás formájában a tömeges bevándorlás
kezeléséhezkapcsolódó kiadásokľa. Az elszámolási határidő 2017. februâr 28, me|y
határidőben meg történt, a Belügyminisztérium áItal befogadásra keľült. Az elszámolás elfogadâsárolváIaszt még nem kaptunk'

l5

Intézményünk egyszeri jellegű, kormány határozat alapján végrehajtott előírânyzat
átcsoportosításból 16.430.000,- Ft-ot kapott elszámolási és visszafizetési kötelezettség
mellett 70\7 .1unius 30-i hatáľidőveI' Az egyszeri jellegií elóirányzat módosítás a kísérő
néIküIi kiskorťrak elhelyezésére szolgáló 4 db mobilház telepítéséhezszikséges források biztosításâra szolgál. Az előftânyzat felhasználâsa még nem történt meg/ a rendelkezésre bocsátott összeg az intézmény előirányzat Íe|használási keretszámláján rendelkezésre áll.

L)a) Az év Íolyamán végľehajtott szervezeti, szetvezési, egyszeľiísítési,takaľékossági intézkedésekokai1 gazdálkodásra gyakoľolt hatásuk, az elért eľedmények
bemutatásával.

A Gyermekközpont 2076-ban is biztosította ahazânkba érkező kísérőnélküli kiskorú-

ak teljes körű ellátását. A gyermekközpontban egyidejűleg ellátott kísérő nélkülí kiskorúak szźlma ápľilis és május hónapokban több esetben meghaladta a napi 120-150
főt, amely ismét nagy kfüívást jelentett az íntézménydolgozoi számâra, azonban a hatékony munkaszeľvezés során a kiskorúak megfelelő ellátása a lehetőségekhez méľten
megvalósult.

A

2015 évben érkezett 2422kískorú ellátása szükségessé tette a rendelkezésľeálló inf-

rastľuktúra fejlesztését,amelyet intézményünk fenntartója még abban az évben megkezdett. Ennek nyomán 2015-ben négy 1,2 fő befogadâsâra képes csoporthelyiséget
(37., 32., 31'lB., épületrész, illetve 9' számu épület) újíttatottfel, amelyek bútoľokkal
történő felszeľelésére_ szintén fenntartói forrásbo1l _ 2076 évben került sor. A felújított
egységek vizesblokkjai az érkező kiskorúak kulturális sajátosságaĹt, szokásait figyelembe véve kerültek kialakítâsra (az angol WC mellett balkáni WC is beszerelésre keľült).
2016 évben folytatódott a fenntartó infľastrukťura-fejlesztésitevékenysé8eaz íntézménybery amely újabb né1y,egyenként 1Ż Íő beÍogadását lehetővé tévő csoporthelyĹ
ség (korábban a Menekült Fiatal Felnőttek Utógondozői Szakmai Egységeként működött épüIetľészek: 46., 47., 48., 49. számu épületrészek) ľészlegesfelújítása történt meg
(a kulturális sajátosságoknak megfelelő vizesblokkok kialakításával), amely még befejezésľe vár.

Tekintettel arra, hogy a SzociáIis és Gyermekvédelmi Főigazgatőság Íőígazgatója a
felújításban érintett épüIetrészeket a tomeges bevándorlás okozta válsághelyzet idejére ideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte, intézményünk tárgyí feltételei alkalmassá váltak nagyobb |étszâmu, akár 200 gyeľmek egyidejťr biztonságos elhelyezésére.

l

fiogszabályváltozâsaz1982l2Ol3.

ľozatok]

(XtI.29.), azilC[7l2Ol3. (I.1o.), illetve a 131212016.(VI'l3.) Komány hatá-

l6

1)b) Vátlalkozási tevékenységvégzése

NÉ
L)c) Vegyes ľenđeltetésűeszközök esetében az éľtékcsökkenésalaptevékenység és
vállalkozási tevékenység ktizötti megosztási módiának változtatása, az alkalmazott új módszeľ és annak hatásáľól ľövid ismeľtetés.
NÉ

a kíszeľvezett tevékenységek,szervezetek (gazdasági táľsaságok,
1)d) Éľtékelés
alapítványok, közalapítványok, ktiltségvetési szeľvek) helyzetéről.
NÉ
1)e) Rövid szłiveges ismeľtetés az intézrnénygazdasági táľsaságokban való ľészesedésének,a társaságok által nyújtott, ílletve az intézrnényáltal igénybevett
szolgáltatások mennyiségéľőlés összetételéľől, az inÍézménytőkeľészesedésé_
vel l étľehozott gazdasági táľsasá gok műkti déséľől,ere dményessé géľől.

NE

L)f) A dolgozók lakásépítésiés vásáľlási támogatásáľa foľdítottkiađásokról, a ktilcsönben ľészesítettekszámáľól.

NE
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kíviillebonyolított pénzÍoľgalomalaku_
lása

NÉ

1)h)

A kincstáľi finanszirozâs továbbfejlesztéséľőI, az előiľányzaÍ gazdálkodási
ľendszeľľől, a kincstáľi infoľmáció_szolgáltatás (pt. KIRA) tapasztalatairóI.

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsolattartás jelentős könnyebbséget, és gyorsaságot eredményez a munkában.

1)i) Az

esetleges évközi intézmény-, illetve gazďasági vezető változásľól és annak
hatásairól.

Az

intézmény gazđasági szervezetének feladatait az államhâztartâsrol szőlő 2077.
CXV' törvény 10. $ (a) bekezdése, a Szociális és Gyeľmekvédelmi Főigazgatőságról
szőIő 37612012' (XI' 13.) Korm' rendelet 6' s (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatoság láţa el. Intézményünk és a Szociális és Gyeľt7

i F óigazgatósá g között 2076.07 .07 -től érvényes munkamegosztási megállapodás rogzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésénekmunkamegosztâsât és felelősségvállalás rendjét. A SzociáIis és Gyermekvédelmi Főlgazgatoságnál gazdasâgi vezetóváltásra nem került soľ.
A Károlyi István Gyermekközpont gazdasági osztâIyán dolgozók szâma növekedett a
mekvé delm

megnövekedett

feladat okán.

2) Az a1aPtevékenység változása
2)a'|

és annak gazdálkodásra 8yakoľolt hatása:

Azon ľendkíviiliesemények, illetve köľtilmények bemutatása, amelynek

a

pénzügyi helyzetre, az eszkozok nagyságára és tisszetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismeľtek, illetve pénzügyileg még nem keľültek ľendezésre.
Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2016. év folyamán váItozás nem volt. A
gazdálkodási folyamatok rendben folytak a SZGYF koordinálásával'
A menekültek ellátását ideiglenes létszámfelvételével,illetve a BelügyminisztérĹ
umtóI kapott személyi és dologi kiadások támogatásával sikerült megoldani.

2)b\ Ăz intézményáltal ellátott tłibbletfeladatok bemutatása.
Intézetünknek 2016' évben tobbletfeladatot nem kellett ellátni

2)c) Az év soľán átadott és átvett feIađatokés az ezekhez kapcsolódó létszámelőir ány zat moz gások

b

és

emutatása.

A Károlyi István Gyermekkozpont gazdálkodási tevékenységét2016. június 30-ig az

EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ végezte. 2017. |ulius 01-től a gazdâ|kodási feladatok munkamegosztási megállapodás keretében történik, mely az SZGYF és
a Károlyi István Gyermekkozpont kozött jött létre.

A megállapodás _ az Intézményszakmai önállóságát

nem éľintve_ az SZGYF Intézményi GazdáIkodási osztálya és a Gyermekközpont közti hatékony munkamegosztás
és felelősség rendjét rogziri a megállapodásban felsoľolt területeken'
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2)d) Az intézményekműködésének helyzete, a miíködési tevékenység éľtékelése,
a

megvalósuló fejlesztések, âgazati és célÍeladatok hatása.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végľehajtását. A kozalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 25712000. (xil.
26.) Koľm. rendelet módosításâről' szo|o 38u201'5. (XII. 8') Korm. rendelet szerint 2015'
decembeľ 1'-tőI ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltott ideje alapján kiegészítőpótlék illeti meg. A szociális
kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása
âgazatban dolgozók bérkiegészítéséhez
éľdekébenszükséges intézkedésekről szóló 1'9041201'5. (XII.08') Korm. határozat alapján részesü|t azintézménytöbblettámogatásban. A szociális âgazati és kiegészítő pótlék a dolgozók béréneknovekedését eľedményezte'
A nemzeti köznevelésről szóló 201,1'. évi CXC. torvény és a pedagógusok előmeneteli
ľendszeľéľőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1,992. évi XXXIII. töľvény köznevelési intézményekbentörténő végrehajtásáról szóIó 3261201'3. (VilI. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei: intézményrinknélminősítésieljárásban résztvevő pedagógus nem volt érintett.
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RÉszlprBs INDOKL Ás

L)

il.
çaz e|őirányzatok alakulása)

Főbb kiadásí tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

lnt ézm ény m e gn

ea e z

és e

:K ár o ly

i

l s ta

ńn

G y erm

ekkii zp o nt

PlR szám:3086L4
20L6.Év
Megnevezés

(!

o

Előirányzat
Eľedeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

20't6.!2.3't

a mód. ei.

o/o-âban

adatok Ft-ban

Teljesítés
me8-

oszlása
o/

to

Személyi juttatások

K1

413 04s 000

43s 658 586

427 235 805

98,1.o/,

62,9o/o

Murrkaadókat teľhelő
járulékok és szociáIis
hozzájárulási adó

K2

111 351 000

121 7L2 000

1.1.9

844 948

98,5o/o

17,6o/o

K3

1.44290 680

1.1.1.052343

77,0o/o

1,6,3o/"

K4

9 385 000

8 879 840

94,6%

7,3o/o

556

1.3 499 077

71.,0%

2,0o/o

730 070 822

680 512 0L3

93,2o/o

1.00,00/o

Dologi kiadások
E11átottak pénzbeli juttatása

Beľuházások

K6

Költségvetési kíadások

1.9 024

524 396 000

osszesen

Mríködési céIú
támogatások
áIlamháztartáson belülľőI

B1

1.1,735 991

1.7

735 991

700,0%

1,,7o/o

Mtiködési bevételek

B4

60 904 651.

60 904 651.

L00,0"/o

8,9"/,

7Ż 640 642

72 640 642

100,0%

r0,7yo

657 4301.80

646,9"/"

96,6o/"

Költségvetési bevételek
összesen

Finanszírozási bevételek

B8

ebből: Maradvány igénybevéteIe

881

ebből: Központi, iľányító
szervi támogatás

881

524396 000

101 620 180
31 414 000

J

524396 000

626 01.61.80

I(iadások mindiisszesen

524 396 000

730 070 822

680 512 013

93,2o/o

'1,00,0o/o

Bevételek mindösszesen

524 396 000

174260 822

730 070 822

41,9,0%

L07,3o/"

6

BevéteI-kiadás

49 558 809
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2) Az előíĺânyzatok alakulása

_ az előirânyzatok és a pénzÍorgalom egyeztetése:

2)a) Kiadási és bevételi előiľányzatok hatásköľönkénti módosításának alakulása,
annak indoklása (koľmány, irányító szervi és íntézményihatáskörben töľtént
előfu âny zat mó dosítások).

Az elemi koltségvetéselőirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti ľészletezésétaz7. szérnúmelléklet tartalmazza.

Kormányzatí hatásköľű

mó

dosítások:

2016' évben bérkomPenzációra kaPott támogatás

Személyi juttatás: 4 016 000,- Ft
Munkaadói jár.:
1 084 000,_ Ft
Támogatás: 5 100 000,- Ft

2016. évben szociáIis ágazati

Pótlékra kaPott támogatás
Személyi juttatás: 74294 000,- Ft
Munkaadói iár.:
3 859 000,- Ft
Támogatás:
18 ].53 000,- Ft

2016. évben bérkomPenzációra kapott támogatás

SzeméIyi juttatás: 317 000,- Ft
Munkaadói jár':
86 000,- Ft
Támogatás:
403 000,- Ft

Kormánvh atârozat alapián véerehaitott előir.mód:
Beruházások: 76 430 000,- Ft
Támogatás: 76 430 000,- Ft

Irányító szervi hatáskörben végľehajtott módosítások:

Károlyi István Gyermekközpont önálló költségvetést kapott a dologi
költségekľe vonatko zőan. Így az irányító szerv többféle jogcímen hajtott végre elő201'6' 07.01"-tőI a

iľânyzat módosítást.
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Intézményi átcsoportosítás:

Személyi juttatás: 7 79I
Munkaadói jár':
3 687
Dologi költségek: 56784
Ellátottak p.beli jutt:

Beruházások:
Támogatás:

935,- Ft
801,- Ft
893,- Ft
14 385 000,- Ft

2 594 556,- Ft
79 2441'85,-Ft

Intézménvi átcsooortosítás - saiát bevétel:

I

óv áha evo tt

Dologi költségek

68 347 000,- Ft

Támogatás:

68 347 000,- Fr

bevételi előír ânv zaton felüli többletbevétel

Dologi költségek
Támogatás:

Intézménvek közötti

:

7 289 995,- Ft
7 Ż89 995,- Ft

átcsooortosítás:

SzeméIyi juttatás: -15 000 000,- Ft
Munkaadói jáľ': - 5 000 000,- Ft
-5 000 000,- Ft
Ellátottak p.beli jutt:
Támogatás: -25 000 000,- Ft

Saját hatásköľben végrehajtott módosítások
Intézményünksaját hatáskörben az alâbbí előirányzat módosításokat hajtotta végre:

MMIA pâlvâzafta kapott támoeatás
Személyi juttatás
Munkaadói jár':
Dologi kiadások
Támogatás:
III. Fóti

310 000,- Fr
76 000,- Ft
4 879 991.,- Ft
5 265

997,-Ft

Tavaszi Hadjárat pályázatra kaPott támogatás

Dologi kiadások
Támogatás:

500 000,- Fr
500 000,- Fr
22

IV. Oľszásos Nvárköszöntő

.'S merre

Gvermekfesztivál

p âlv ázatr a

Dologi kiadások

2 500 000,- Fr

Támogatás:

2 500 000,- Ft

kapott támo eatás

zúsnak habiai Tiszának Dunának" pâWâzatra kapott támoeatás
Dologi kiadások
Támogatás:

3 470 000,- Ft
3 470 000,- Ft

Bevétel elmaradás miatti kiadás csökkentés

Dologi kiadások
Támogatás:

-7 442349,-Ft
-7 442349,-Ft

Pénzmaľadvány f elhasználás
Személyi juttatások
24327 000,- Ft
Munkaadói járulékok
6 568 799,-Ft
Dologi kiadások
518 801,- Ft
Előző évről áthozott maľadvány:37 474 000,- Ft
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2)b) Konkľét, meghatâľozott feladatokľa a Koľmánytól, a tárcátől', illetve a más fejezettől kapott e|őirânyzatok felhasznâ|ása, és ezek kapcsán adódó esetleges
maradványok nagysága és okai.

Módosított
előirányzat

Felađat

MMIA-1.1.4-2015-00002 Pľojekt/tám oga tási szerződés

KöteleTeliesítés Maľađvány

zettség-

vállalással
terhelt

Feladat-ellátás
végĺehajtásának hatáľĺdeje

3 446 036

3 446 036

tJ

3 446 036

2016.06.30

500 000

500 000

0

500 000

2016.05.05

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

201.6.06.30

3 470 000

2 836 895

633 105

2 836 895

2016.08.10

16 430 000

16 430 000

16 430 000

16 430 000

201.7.06.30

26 346 036

25 772931.

17 063 105

25 772937

III' Fóti Tavaszí Hadjárat Pľo-

jekt l 10278 -2

l20

1

6 támo ga tási

szerzőđés
IV. országos Nyárköszönrő

Gyernrekfesztivál
Projekt/1021

1

sz.

-21201,6

támosatási szerzőc{és
''S merľe zúgnak habjai Tiszának, Dunának" Pľojekt/102202

1201,

6 sz. támo ga tásí szeruő d'és

Mobilház Projekt EMMI
61 37 7 l 201' 6 l

KTF/tárn

o

gatási

szeruődés

Osszesen

A Káľolyi István

Gyermekközpont három pályázatot nyújtott be az EMMI-hez, a
programjainak megvalósításához szükséges fedezet biztosításához. Mind a három páIyázat sikeres volt, az EMMI több havi részletben a havi előirânyzat felhasználási keret
csökkentésével utalta Intézményünk ľészérea III. Fóti Tavaszihadjârat, a IV. országos
Nyárköszörrtő GyermekfesztiváI és a ,,S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának" elnevezésrírendezvényeiľe a támogatást.

A Belügyminisztérium által kiírt MMIA _

7'1.4-2075_00002 Csatlakozások elnevezésű

projekt 2016'01'01-tő|2076.06.30 időszakra szo|t a támogatási szerződés alapján, azonban mivel maga a Támogatâsi szerződ'és aláírására 2077.05.77-én került sor, így 2017.
áprilisában kezdődött a megvalósítás' A pâlyázat szerinti előleg került Intézményünk
részéreátutalásra. A Gyermekközpont a Belügyminisztérium felé határidőben benyújtotta a projekt elszámolását tartalmazó dokumentációkat. Azonban a felelős hatóság a
mai napig nem zárta Ie a pľojektet'
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2)c) Az előírânyzatok évktizi változâsa, a tényleges teljesítéstbefolyásoló főbb

té-

ny ezők ki em el t eltiir âny zatonként.

adó, valamint a létszám alakulása

Az intézmény \étszámâban a szervezeti źtalakulással összefuggésben történt vâlÍozâs, mivel az
EMMI Gyszk által foglalkoztatott szakembeľek _ akik koľábban is a Káľolyi István Gyermekközpontnál voltak foglalkoztatva - visszakerültek a Gyermekkozponthoz.

Létszám
- 2016.01.0l-én: 15Ż fő
- Yá|tozás: 9 ťo
- 2016.IŻ.3l-én: 16l fó

A személyi juttatások

és a kapcsolódó munkaadói

járulékok számszer'(i alakulása

20].5

évben az aIábbíak szerint alakult

Személyi juttatások
Eredeti előirânyzat
Módosított előirányzat
Teljesítés

4I3 045 000,- Fr
435 658 586,- Fr
427 235 805,- Ft

Munkaadókat teľhelő j áľulékok
Eredeti előirânyzat
M ó d o sítot t előir âny zat
Teljesítés

111 351 000,- Fr

721,772 000,- Fr
1.r9

844948,-Ft

Létszám alakulása

I52fő

Eredeti előirányzat
Módosított e|oftányzat
Teljesítés

1'61fő
1'6I fő

2015. évi teljesítés

Alapí1letményalakulása

227

979,-FtlÍőlhő
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20t6. évi teljesítés
22'l'.L37,-

FtlÍtjlhő

címeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is).

Dologi kiaclások
Eredeti előirânyzat
Mó d osíto t előir âny zat
Teljesítés

0,- Ft

744290 680,- Fr
111.052.343,- Fr

t

20L6. I. féIévébenaz intézménydologi kiadásokra minimális kiadást teljesített, így a

kiadás megoszlása is csak virtuális adat, hiszen nem a teljes kiadási forgalmat mutatja, csak a közvetlen intézményâItal teljesítetteket. A dologi kiadásait ebben az időszakban a GYSZK-n keresztül ľendezte, azok a GYSZK költségvetését terhelték'
Az intézménysaját doIogi kiadása az MMIA pályázat felhasználásából ered, mely a
menekült gyermekek beilleszkedésének képzésénektámogat âsâr a kapnak'
Szeľvezeti átalakulást kcjvetően önálló költségvetést kapott az Intézrnény.Így a teljes
éves költség megosztâs az alâbbiak szeľint alakult'

Főbb doloei kiadások201'6. évben:

Készletbeszerzés:
Közüzemi költségek:
Karbantartási köItségek:

29 045 477,-Ft
30 052 907,- Ft
7 889 743,- Ft
Sz akmai te v -t se g. S zolgáLtatások: 3 47 Ż45, - F t
Egyéb clologi kiadások:
35 989 563,- Ft
Kommunikációs kiadások: 3 734 074,- Ft

A Káľolyi István GyeľmekközPont területén megtett takaľékossági' ktiltségcsłikkentési intézkedések:

Villamos energiánál szolgáltatónáI központí szerződés alapján történő beszeľzés a Főigazgato sâg iľányítása alatt.
GâzszoIgáItatásnál központi szerződés alapján történő beszerzés aFőigazgatóság irányítása alatt.

Mobil távközlési szolgâltatáls központi kozbeszerzéssel történő váltásával kedvezőbb

feltételek áIlnak Intézményünk ľendelkezésére.
Beszeľzések kozpontosítása és folyamatos felüIvizsgálata költségek csökkentése érdekében.
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Több épület internet összekötése vaIósult meg, így központi szeľver működésével
több inteľnet előfizetés megszüntetésre keľĹllţígy költséghatékonyabban oldotttrk
me1 az otthonok internet ellátottságát, ellenőrizhetőbb körülményeket biztosítva'

A Káľolyi István Gyeľmekközpont

fenti intézkedésekkel, illetve abeszerzések területén az alacsonyabb áľútermékek keresésévelfolyamatosar. az olcsóbb beszerzési leherészére.
tőségeket biztosította az intézĺĺ.ény
A növendékeink takarékosságra nevelése fontos feladat a gazdasági stabilitás megtartásában. Ezek konkrét pénzugyi hatása nehezen kimutatható, a folyamatos áremelkedések mellett, de fontos biztosítékaaz intézet gazdasâgi stabilitásánakrnegőrzésében.
a

Ense délve zetł' Íéĺőhelvek száma

A szo1gáItatói nyilvántartásban rögzített adatok:
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedé|yező szeľV a 201,6. május 13'
napján jogeľőľe emelkedett, PElsZoCl204-5l2016. számon nyilvántartott határozatában az alábbiaknak megfelelően állapította meg a Káľolyi István Gyeľmekközpont
által nyújtott szolgáltatások adatait:
M

egneĺezés

I(áľotyi István Gyerlnekközpont
KíséľőNélkĺ'iliKiskorúak Cyeľmekotthona

Nvúitott szoloáltatás
Gyermekotthon (otthont
nyújtó ellátás, utógondozói ellátás)

Ferőhdygám
34 (I2 férőhely kizârolag
menekültként

el

i

smert knk-akat

ellátó gyermekotthon, 22 féróhely kizárólag menekültként el
nem ismert knk-akat ellátó
gyeľmekottlron)

Ż

J
4

5

6

'l

Káľolyi István Gyeľrnekközpont
Kĺ'ilönleges Gyermekotthon
Káľolyi István Gyermekközpont
S

peci ál i s Gyeľmekottlron

Káľolyi István Gyermekközpont
Utógondozó otthon I.
I(áľolyi lstván Gyeľmekkcizpont
Utógondozó otthon lI.
I(áľolyi István Gyermekközpont
Fót Lehel úti Utógondozó otthon
I(áľolyi István Gyermekközpont
Mogyoľódi Utógondozó otthon

Gyermekotthon (otthont
nyújtó ellátás, utógondo-

24

Gyermekotthon (otthont
nyúitó ellátás)
Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)
Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)
Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)
Utógondozó otthon (utógondozói ellátás)

32

zói ellátás)

A

25
25

l5
12

SzociáIis és Gyermekvédelmi Főigazgatőság, mint a Károlyi István Gyeľmekközpont fenntartója 201'5-201'6. években az intézménytöbb épületrészébengondoskodott
27

felújítási munkáIatok elvégzéséről,amelynek eredményeképpen 2 db, egyenként 48
féľőhelyes egység részleges felújítására került sor.
A felújításban érintett egységek a 263-2l2076lIIsZoC. számon nyilvántartott alapító
okiľatban Károlyi István Gyermekközpont Gyermekotthon I., illetve Károlyi István
Gyeľmekközpont Gyermekotthon II. néven rogzítésľekerültek, azonban a szolgáltatói
nyilvántartásba vételük kérelmezéséremég nem került sor.
Ideiglenes befogadó férőhelyek:

1' A Szociális és Gyermekvédelmi

Főígazgatóság f.őigazgatoja U2076. (III. 29.)
számu egyedi utasításában a menektiltkénţ oltalmazottként Vagy menedékesként el nem ismert kísérőnélküli kiskorúak számára a KIGYK Gyermekotthon
I. intézményegységétideiglenes befogadó férőhelykéntkijelölte.
2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főígazgatóság f.őigazgatoja al201'6. (vL 26.)
számú egyedi utasításában a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kíséľőnélküli kiskorúak szârnáta a KIGYK Gyermekotthon
Ii. intézményegységétideiglenes befogadó férőhelyként kijelölte.

Bđöltött ferőhdvek
A gondozottak mąoszlása ëđkor,ésdlátási formaalapján (2016' dec.
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Az elmúlt évhez viszonyítva a gondozottak létszámában a december 31-i állapotot
tekintve a gyermekotthonokban, utógondozó otthonokban eltérő mértékűcsökkenés
figyelhető meg. A KĹilönleges Gyermekotthon létszáma egy fővel csökkent (szociális
intézménybetörtérrő átkerülés okán), ugyanakkor a Speciális Gyermekotthon
gondozotti létszámában jelentősebb csökkenés következett be' Ennek oka, hogy a még
2015. évben várakozó listára kerü]t kiskorúak valamennyien befogadást nyertek a
gyermekotthonba, intézményünkbe töľténő elhelyezésre az országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottsá g részéĺőlúj javaslat 2076. évben nem született, ezzel szemben 19
fő speciális gyeľmekotthoni elhelyezése megszűnt.
A kíséľőnélküIi kiskorúak szélma az eloző évhez hasonlóan, bár annâl kisebb mértékberr, de még mindig messze meghaladta az íntézménymásik két gyermekotthonának
befogadási adatait. A nagyszâmú beutalások mellett (pl. április hónapban 467 Íő) a
szakmaí egységben magas vo|t az engedély nélküli eltâvozâsok száma is. Az engedély
nélkül eltávozott kísérőnélküli kiskorúak elhelyezésének megszl'intetése (60 nap után)
az illetékes gyámügyi hatóság részérőlfolyamatos, í8y u Gyeľmekotthonban elhelyezett kiskorúak létszáma év végére363 főre esett vissza.
A befogadott kíséľőnélküli kiskorúak életkori megoszlását tekintve megállapítható,
hogy továbbľa is a 74-18 év közötti gyermekek elhelyezése a leggyakoľibb, ugyanakkor néhány esetben megjelent a korábbiakban nem tapasztalt 3-7 éves koľosztály is.
Zsebpénz. pénzbeli ellátás

A zsebpénzt a gondozottak számâra az intézménya vonatkoző jogszabâlyi előírásoknak megfelelően biztosítja.

A Gyeľmekközpontban élő ellátottak részérea GYSZK ellátási noľmatívája szeľint került megállapításra az ellátási normatíva . Ez az ellátási normatíva nem került módosĹ
tásraŻ01'6' II. Íélévében
sem.
Ż01'6.I félévébena GYSZK költségvetésében jelent meg a gazdálkodási körébe taľtozo 7 intézményellátottainak pénzbeli juttatása. 2016. év II. félévébena Gyeľmekközpont saját költségvetésébőI elIátottak pénzbeli ellátásáľa 8.879.84O,- Ft keľült felhasználásra.

NÉ
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relmegszüntetésére tett intézkedések).

NE

NE
viszonyítv a a változásokat, illetve foľrásait (Kivéve: PPP, EU-s pľogramok))'
Beruházási és felújítási előirányzatok:
Eredeti: 0,- Ft
Módosítások: Szervezeti átalakítással egyidejíileg az intézmény önálló
költségvetésének kialakításakor: ]..000.000,- Ft
16.430.000,- Ft Mobilház Pľojekt EMMI 61'377l20I6lKTF támogatási szetződés
Intézményi költség átcsopoľtosítás: ]..594.556,- Ft

mutatása.

NE

A

dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésbena 2. szâmu
melléklet tar talmazza'

Beruházások

adatok Ft-ban
immate

Târgy

-riális
javak

ingatlano
k földteríilet

gépek, beľen-

dezések

jármíívek

AFA

Osszesen

vásárlása

Eszközbeszerzések

174 803

47 797

222 000

Áltatńnos Mííködés

174 803

47 1.97

222 000

Eszközbeszerzések

988 076

266 780

1,254856

988 076

266 780

M M tA -1.1.4-20 1"5 -0 0 0 02
Pl o j ektl t óm o gat ősi szerz

ő

-

Eszközbeszeľzések

41,34 476

SzoÍtveľ beszerzés

1 180 000

318 ó00

szerződés

5 3X4 476

Mindiisszesen

4 L57 840 2 555 905

6 477

BM

4 151 840

2237 305

483-22L12076 sz. tâmogatási

30
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4 151 840

L 254 856
10 523
1,

621,

498 600

L2 022221.

2869 882 73 499 077

A Károlyi István Gyermekközpontban

2016.I félévébenaz

MMIA pályázattal kapcso-

]atos eszkö zbeszerzések történtek.

2aI6'II' félévbena szerverszoba klimatizâlása toľtént.
2016. decemberében a tomeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó beszerzések történtek, melyre a Belügyminisztéľiummal kotött Támogatásí szerződés nyújtott fedezetet.

A beruházási, felújítási kiadások teljesítéséta beszerzések jellege szeľinti részletezésben a Ż. szârnu melléklet tarta|rnazza.

mutatása

3)

A Károlyi

István Gyermekközpont bevételei Finanszíľozási bevételekből (előző évi
maľadvány + kozpolrti irányító szervi támogatás), működési célútámogatásokból, és
működési bevételekből tevődik cissze'

3)a) Intézményibevételek alakulása, azok méľtékét
befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítésvagy lemarađásokainak bemutatása az intézet gazđálkodásľa
gyakorolt hatásuk elemzése, a ttibbletbevételek keletkezésének okai, azok ese_
ti illetve taľtós jellege, mely kiadások finanszirozásâra foľdították.
2076' I' félévben az intézményfinanszírozási bevételeként csak a bérköltségkéntteľve-

zett összeg jelent meg, saját bevételek nem jelentek meg, azokat a GYSZK központi
költségvetése tartalmazta. Az intézményköltségvetési bevétele az elszâmolt EMA támogatások bevételeiből tevődött össze.
2077. )uliws 01-től, az EMMI GYSZK-tóI töľténő leválást követően saját bevételei keletkeztek az intézménynek.
F in an

szír o z á si

b

ea ét el

ek

ąI

akul

á.s

ą

Eredeti előirányzat
Módosítot t előir âny zat
TeIjesítés

524396 000,- Fr
657 430 180,- Ft
657 430 180,- Ft

3l

Mííkö

si céIút âmo

d é

g at á

s al akul

á s

a

Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés

0,- Ft

rr735 99I,-Ft
17 735 991.,-Ft

A

költségvetési támogatás mértékétaz évkozben bérkompenzációľa, szociális
âgazatí pótlékra kapott támogatás, az Intézményrendezvényeire kapott támogatás illetve a menekültek ellátásának fedezeteként beépülő átcsoportosítás befolyásolta.

3)b) Bevétel beszedésévelösszefiiggő behajtási problémáĘ a behajtás éľđekében
tett intézkedések, a behajthatatlan kłivetelések á1lománya.
Folyamatosan ellenőĺizz:uk kintlévőségeinket és minden gazdasâgos eszközt igénybe
veszünk azok behajtására.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célúbevételek

A Károlyi István Gyermekközpont több rendezvényt is lebonyolított
melyre pályâzat úţánaz EMMI-től kapott forrást'

a 2016-os évben,

Kísérő néIküIi kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak
gyeľmekvédelmi intézményekbentörténő elhelyezésének illetve köznevelési intézményekben töľténő integrációjának továbbfejlesztésére páIyâzott Intézményünk, és ezzel
kapcsolatban a Belügyminisztériumtól kapfunk támogatást.

NÉ

4)

Maľadvánvfeladatteliesítésselösszefüeeőalakulása:

4)a) Az alaptevékenységköltségvetési maradványának alakulása, a 20].5. évi ma_
radvány főbb felhasználási iogcímei.
Azintézmény2015. évi költségvetési e\őirânyzat-maľadványa 31
az alap-előirânyzat maradványa31' 474,- ezer Ft.
32

474,- ezer Ft,

melyből

2015' évi pénzmaradvány értéke:

31.414.000,- Fr

Felhasználási jogcímek:
Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások

Ft
6.568.199,- Ft
518.801,- Fr

2.4.327 .000,-

4)b) A vállalkozási tevékenységmaľadványának alakulása, Íelhasználási céljai.

NÉ
4)c) a

201'6.

évben képződtitt maľadvány keletkezésének oka, (feladatelmaľađás,

âthÍĺződó kötelez ettsé gek,

b

evételi több

l

et, stb. )

Az intézlmény2016. évi köitségvetési maradványa

ti

ssz

etétele

Ft osszegben az alaptekeletkezett. A maľadvány-

48.943.547

vékenységbevételeinek és kiadásainak különbözeteként
kimutatást a3. szárrtu melléklet tartalmazza.

Az intézmény2076. évi költségvetési maradványa 48'943.547,- Ft', melyből az a|apelőirányzat maľadványa 20 478 688,- Ft' A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 28.464.859,-Ft. Kötelezettségvállalással nem teľhelt maradvány összege: 675.262,- Ft

Az intézmény201'6' decembeľ 31-én rendelkezésre

á1ló pénzeszközeí a maradvânylnoz
kapcsolódó kötelezettségek teljesítésérefedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4.
számú mellékletben mutaţuk be'

2016 évben a korábbi évekhez képest kisebb mozgás volt tapasztalható a kísérő nétküli
kiskoľúak létszámában, azonban az ellátás biztosítása érdekébeneseti szerződések
keretében toľtént a gondozó személyzet ideiglenes alkalmazása' Az ő részükre szźlmfejtett juttatások elszámolása. Ugyancsak pénzmaradványként jelentkezik a EMA-s
pâlyázatok elszámolása során beéľkezett támogatás fel nem használt része.

A

2015. évi költségvetési előírányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti osszetéte-

Ie a következő:

Személyi juttatás maradványa:
Mtrnkaadói járulékok:
Dologi kiadások maradványa:
Osszes maradvány:

Az intézménypénze szkozei
fedezet nyújt'

15 131,- eFt

eFt
eFt
31. 474,- eFt
1 061,,-

75 222,-

a maľadványhoz kap csolódó kötelezettsé gek telj esítésére
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5)

Az EuľóPai Uniós foľľásból megvalósuló Pľogľamok alakulása:

Résztvevő intézménymeg_
nevezése

Projekt
Pľoiekt
azonosító

Projekt táľgya

ídőtartama
(dátumtól-

A teljes
támogatás
összege

dátumig)

(Ft-ban)

2016'

évi

Önerő
felhaszmértéke nálás (Ft-

Megiegyzés

ban)

Az elszámo_

MMIA.
7.1.4-201,5-

Károlyi István
Gyermekközpont

00002

Projekt/támog
atási szer-

ződés

Kísérő nélkü]i
kiskoruak, utógondozói ellátottak
és fiata] felnőtt
utógondozottak
gyermekvédelmi
intézményekben
töľténő elheIyezésének i1leľve közneve]ési ilrtézményekben töľténő

Iás

határidő-

ben leadásra
kerüIt a Bel-

ügyminisztérium felé' A
2016.01.012016.06.30

BM részéről a
5 265 997

2.342225

integľációjának
továbbfejlesztése

964 237

pľojekt lezárása, a fennmaradó öszszeggel tcirténő elszámolása a mai napig lrem történt meg'

A pľojektek költségvetésének kiemelt e|óirányzatonkénti alakulását - ide értve uniós
forráson kívüli projekteket is - 5. számú melléklet szemlélteti'

6)

Vagyongazdálkodás. az immateľiális javak és táľ8yi eszközök
alakulása:

áltományának

A Károlyi István Gyeľmekközpontot vagyonkezelői joggal tuházta Íel az MNV Zrt' A
Vagyonkezelésből adódó működési bevételek biztosíţák a Gyermekközpont dologi
kiadásainak
tészét'
"gy
A Gyermekközpont tfugyi eszközbeszerzései2076' II félévébenvalósultak meg. A
szeľverszoba klimatizâ|âsa szi.ikségszeľűvéváIt a nyári hónapokban. Évvégéna Belügyminisztériummal kötött támogatási szeruődés tette lehetővé több nagy értékíitfugy í eszkoz b eszeĺ zéséta töme ges bevánd orlás okozta többletfeladatok elv é gzéséhez.
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Beľuházások
adatok Ft-ban
immate

Târgy

-riális
javak

ingaţlano
k földterület

jármíívek

gépek, berendezések

Áľł

összesen

vásáľIása

Eszkcjzbeszerzések

1,74

803

47 L97

ÁItąt,źnos Mííködés

L74 803

47 L97

Eszközbeszerzések

988 076

266 780

222 000

222 000
7

254856

7

254 856

M MIA

-L.L.4 -20 L 5 - 0 0 0 02
Pro j ektl t őmo g at âsí s z erz ő -

déslfeladat

266 780

988 076

Eszközbeszeľzések

4 734 476

Szoŕtveľ beszerzés

2237 305

70 523 621

1 180 000

318 600

1,498 600

si szerződés

5 374 476

4 757 840 2 5s5 90s

72 022 227

Mindösszesen

6 477 355

4151 8łĺ0 2869 882 13 499 077

BM

4 151 840

483-221'1201'6 sz. támogatâ-

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását
űrlap adatai alapján 6. szâmu melléklet tartalmazza.
Vagyonkezelésbe vett
taţuk be.

éS adott

a

számszakibeszámoló

15

ingatlanok, ingóságokat a 7-8. szâmu meltékletben mu-

Azintézményi gépjármííveka szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogaţák.
A gépjármíívekfontosabb adatai 8. számú mellékletben találhatók.

7\

Tulajdonosiľészesedés:

NE

8)

Alapítvánvok:

NE
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9)

A követelések

állományának alakulása:

és kötelezettségek

A követelések 2016. december 31-i állapotát

a

köVetkező táblâzatban foglaljuk össze'

Követelések megoszlása lejáľat és vevők, adósok szeľint
adatok Ft-ban

Fizetési hatáľidő

Ellátottak
oszszeg, db

Határidőn belüli

0

ÁHľ-., kívti- AHT-n belí
tüli
összeq

0

db
0

0

db

osszeq
0

0

Osszesen
összeg

db
0

0

0

0

0

0

2511038

2511038

0

Ebből: köItségvetési évben esedékes
Ebből: költségvetési évet követően

esedékes
1-30 nap

leiárt

31-60 nap

leiáľt

1,9091.65

1,909765

0

61-90 nap

leiárt

851087

851087

0

1,8660239

1,8660239

0

0

0

0 23931529

0

91-180 nap

leiáľt

18L-

Osszesen

A Gyermekközpont

0

a

0

23937529

0

0

Vagyonkezelési feladatokból adódóan nagy osszegií követelést

taľt rryilván. Sajnos elég sok bérlővel kapcsolatban meľül fel tartozásbehajtási teendő.

A fizetési felszólításokon túl igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni, azonban
sok esetben fizetési meghagyás, illetve végrehajtási eljáľást kell kezdeményeznünk a
tartozások behajtása érdekében.

A követelésállomány azért ilyen magas/ mert a Gyeľmekközpont korábbi gazdálkodó
szeľvezete átadta a Gyermekközpont részérea Gyermekközpont vagyonkezelésében
álló ingatlanokkal kapcsolatosan felmerülő követeléseit' Így ez az osszegnem fél év
követelésállományát tartaIrnazza, hanem nagyrészt több év óta felhalmozódott tartozásállományt mutat.

36

A kötelezettségek 2016. decembeľ 31-i állapotát

köVetkezők szerint mutaţuk be'

a

Kötelezettségek megoszlása lejáľat és paľtneľek szeľint
adatok Ft-ban

Fizetési hatáľidő

ÁHľ_n kívüti
db

osszeg

ÁHľ_n beIrili
osszeg

db

Osszesen
db

osszeg

Ktiltsé gvetési évben esedékes

Határidőn beliili

76745968

566200

7731,21,68

0

0

0

0

0

61-90 nap

0

0

9L-1'80

0

0

U

0

773121,68

0

0

0

0

0

]'_30

nap leiáľt

31-60 nap

leiáľt

leiáľt
nap leiáľt

L8L-

Osszesen

L6745968

0

566200

0

Költségvetési évet kiivetően esedékes

Hatáľidőn belüli
1-30 nap

leiárt

31-60 nap

leiáľt

0

0

61'-90 nap

leiárt

0

0

9L-L80 nap leiáľt

0

0

18L-

0

0

Osszesen

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

16745 968

0

566 200

0

17 372't6B

0

A Gyeľmekközpont a tattozâsait határidőben teljesíti
A Gyermekközpontban nyilvántaľtott kötelezettségek a száIlítókkal fennálló tartozâsokat mutaţák, melyek 20].6. december 3]'-én még nem kerültek pénzügyi teljesítésľe

JI

10) A

letéti számla pénzfoľgalma:

Letéti számlákon ľendelkezésľeálló pénzeszközok 201,6. decembeľ 31-i állapotáľól a
4'c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutatő tćłblâzat taľtalmazza az adatokat.

Intézményünknéla letéti számlán tényleges foľgalom nincs. 1.800,- Ft év végi összeg
azért aMagyar Á[amkincstár általi téves átvezetésből adódik.

A számla foľgalma:
,1
Eves nyitó

0,- Ft

Bevétel

3.600,- Ft

Kiadás
Éveszfuő

1.800,- Ft
1,.800,-

Ft

Azintézrnénynek a letéti szârnlân 20]'6 évben nem volt Iényeges pénzügyí forgalma

11) A kincstáľi köriin kívüli számla

pénzfoľgalma:

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközok2016. decembeľ
31-i állapotáról a 4'c) pont szerínti pénzeszközök
mazza az adatokat. (vagy)

alakulását bemutatő tâblázat tartal-

Az

intézrnény külső adományozoktől, hagyatékként betéteket kapott, melyek
kamatait jogosult különféle ösztöndíjakra foľdítani. Ezek az összegek varurak Kincstáľon kívüli' oTP-s kamatozó számlákon , hogy az adományoző áIta| meghatáľozott feltételeknek eleget ťudjon tenni.

Azígy lekötött számla éľtéke6.776.284,-Ft

12)

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az Intézménynek nem volt maradvány befizetési kötelezettsé

13)

ge

E8yéb. az intézményáltal lénye8esnek taľtott infoľmáció

Az intézrnény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem

tagja, részese, alapítója
semmilyen gazđasági társaságnak nem támogatott kozalapítványt, alapítványt' 201'6.
38

évben vagyonkeze\ési szerződést nem kötötttink,

kutatás és kísérletifejlesztéshezkapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenul környezet védelemhez kapcsolódó
eszkozbeszeľzés nem történt, veszélyes hulladék nem találhatő az intézménynéI,az
egészségügyi ellátásnál jelentkezo un' veszélyes hulladék elszáIlítâsâra szolgáltatói
szerződésink van,
Intézményünknélkönyvvizsgálat nem kotelező' Az intézménynem él a piaci éľtéken
történő értékeléslehetőségével' A SzámvitelrőI szőIo 2000. évi C' torvény 90.Ş (3) bekezdés c) ponţa alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési
szervtinknél'
2016. évben az íntézménynél
ellenőrzés nem volt'
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ÖSsZEFoGLALÓ
Intézmény, de a minisztériumhoz tartozo valamennyi gyermekvédelmi intézmény
életében jelentős foľdulat volt a 201'2. év. a szakmai - gazdasági működés megtartása
érdekébenlétrejött gazdasâgí összevonás, majd a 2013.-as évben az SZG\F közvetlen
iľányítása alá történő integráIás' Ezt az átalakulási folyamatot 2074. évben a számvitel
teljes átalakulása folytatta, mely végleges rendszerét 2015. évben érte el. Erurek keretében índult a számviteli munka 2076. évben is, azonban csak nagy késésseltudott beindulni, így jelentős adminisztratív többletmunkát igényelt a számviteli ľend betartása, a
jelentési határidők betartása, a beszámoló összeállítása.
2016. július 01-től a Gyermekközpont önálló költségvetést kapott, és az EMMI GYSZK
alól mint gazdáIkodó szervezet alól kivált, továbbra is azSZGYF közvetlen iľányítása
alatt. ţabb nehézségek következtek a gazdálkodási folyamatban, a nyitási zárâsif'e|ađatoknagy nehézségetjelentettek az Intézményünk gazdasâgi osztályán dolgozó
munkatársak részére,mivel nem volt olyan d'o|goző aki korábban ehhez hasonló feladatokat végzett volna. Az SZGYF folyamatos segítségetnyújtott szakmai támogatásával, így a szukséges feladatokat, ad'atszolgáltatásokat beszámolókat, bevallásokat el
tudtuk végezni, szinte mindig határidőben.

Az átalakulások az intézményszakmai munkájában fennakadást nem okozott' Szak-

mai feladatának mindig eleget tud tenni, arra minden személyi, és gazdasági feltétel
rendelkezésre áll.
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. decembeľ 31-én (előiľány-
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8. ,
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Intézmény megnevezése:Károlyi István Gyermekktizpont
PIR szám:308614
Kimutatás

Kiadások

{1

Kŕizbeszeĺzéstípus megnevezése

nvílt eliárás (Kbt. 81.Ş alapián)
meghívásos eliárás (Kbt. 82.s4s
ďapián)
hirdetmény ktizétételévelindulo
tárwďlßos íKbL 85.s89.Şalapi;ín)
hirdetmény nétk li trĺrgyâiáss Kbt.
98.Ę-103.Ę ďaoián)
Kbt. 112.Ş (l) b)alapján) Kbt. l 13Ş(l)

sszefoglal ta'jékoztat

(1

Kbt. l13.s (5) alapián hirdetménn;,el
indul eliárás
Kbt' 115.s szerinti hirdetĺrénynélkiili
tárryďásos eliárás

indd

nyílt elifuas

s szolgáltatások

rovat)
rlap 35. sora és kapcsol

d

(K32

beszerzések alakulásáľ

szolgáltatási kiadások

(1

K351)

(K33 rovat)

rlap 46. sora és kapcsol

d

I

eg)

kikiildetés,reprezentáciĺí, reklám
(K34 ĺovat)
(1 rÎrlap49. sora és kapcsol

K351)

d

(1

K351)

Pénziigyi

Pénzĺigyi

Pénz gyi

Pénziigyi

Pénziigyi

Pénziigyi

Pénziigyi

Pénziigyi

Pénziigyi

Pénziiryi

Pénziigyi

Pénzíigyi

P

teljesítés
nettĺj

teliesítés

teljesítés

teljesítés
nett

teljesítés

teliesítés

teljesítés
nett

teljesítés

teIiesítés
Osszesen

teljesítés
nettĺí

teljesítés

teljesítés

teljesítés
net

tĺ

Áre

Osszeset

Ápł

Osszeset

36 070 659

Áľn

Áľĺ

Osszeset

36 070 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

Vermnypárbeszéd (Kbt 90-94.$ alapián)

lnnováci

s Partrrerses

ßbt. 9í97'S)

Keretmegállapodásos eliłás násodi}
részr - megrendelés
Keretmegállapodiásos eliárás második

ß

rirlap 60 sor
felszámt

Pénzĺigyi

valindul nyílt

eliárás
Kbt. l12.Ş (1) b)ďaPján) Kbt. ll39 (1)
<iszefoglal táiekoztat val indul
tárevalásos eliárás
Kbt. l12.s (1) b)alapián) Kbt. l13Ş(1)
tissrefoglal táiékozťat val indul
meghívásos eliárás

Kbt. 115'Ş szrint

kommunikáci

készletbeszerzés (K31 rovat)
rirlap 32. sora és kapcsolĺíd K351)

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. számú

lntézményĺnegnea ez ése:Kőr olyi Ista őn Gy ennekkö

zp

melléklet

ont

PlR szóm:30861'4
20L6. évi kłiltségvetésímaľadvány
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Osszeg
Ft-ban

Megnevezés

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

Alaptevékenységköltségvetési egyenlege
03

AIap tevékenység firranszír ozási bevé te] ei

04

Alaptevékenység finansz ir ozási kiadásai

72 640 64Ż
680 512 013
(=01_02)

657 4301.80

A)

Alaptevékenységfinanszirozási egyenlege
Alaptevékenységmaľadványa (=tItII)

05

Vá1Ialkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

VáIIalkozási tevékenység köItségvetési kiadásai

ilt

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

07

VállaIkozási tevékenységÍinanszírozâsi bevételei
Vá]lalkozási tevékenységÍinanszírozâsi kiadásai

il

08
IV

B)

c)
D)

-607 871.371.

(=03-04)

657 430 180

49 558 809

(=05-06)

Vállalkozási tevékenység ŕinanszíľozásiegyenlege (=07-08)
Vállalkozási tevékenységmaľadványa (=tIIIIIV)
osszes maradvány (=A+B)
Alaptevékenységkötelezettségvállalással teľhelt maľađványa

F)

A1aptevékenység szabad maradványa (=A-D)
VáIIalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)
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E)

0

0
0

49 558 809

48 943 s47
61.5 262

(=B*0,1)
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