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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. november havi ülésén határozatban mondta ki, hogy a 2004. évi
költségvetési koncepció a további egyeztetésre alkalmas. A koncepcióról hozott testületi határozat alapján a költségvetés
tervezésének munkálatai a részletes és pontos költségvetés elkészítésével folytatódtak. A költségvetés tervezés szerkezetére,
tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet – Az államháztartás működési rend IV.
Fejezet 28 - 29.§-a tartalmazza.
A koncepció és a költségvetés rendelet tervezet összeállításának alapja:
•
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) alapján minden évben a költségvetési törvény állapítja meg a helyi önkormányzatok számára mindazokat
a forrásokat, amelyek a központi szabályozás körébe tartoznak.
A költségvetés elkészítésének kiindulási alapját képezi:
•
a saját (önkormányzati, intézményi) bevételek helyben képződő nagysága,
(gépjárműadónál adótétel emelés van 2004. január 01-től, a vagyon hasznosítás infláció követő.)
•
a helyi fejlesztési elképzelések, az előző évekről vállalt kötelezettségek , az elvégzett számítások, elemzések, valamint
a forrás lehetőségek alapján rangsorolt feladatok, a megvalósításukhoz szükséges pénzeszköz nagyságának ,
ütemezésnek figyelembe vételével,
•
az intézmények működési, felújítási és fejlesztési igényei, valamint
•
a város alapfunkcióinak számbavétele.
2003. december 22.-én az Országgyűlés elfogadta a 2004. évi CXVI. törvényt, amely a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről, valamint a helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszeréről, ezen belül az
önkormányzatok forrásszabályozásáról (normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó elosztás) rendelkezik.
Tekintettel a koncepcióban számításba vett költségvetési hiány nagyságára, a törvényi kötelezettség teljesítésére,
valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségekre, pontosításra kerültek a következő tételek:
•
a bevételek - ezen belül a központi költségvetésből származó bevételek – nagysága (ezen információhoz a MÁK-on
keresztül jut az önkormányzat)
•
a 2003. évi pénzmaradvány feladattal lekötött része
•
az intézmények felújítására, fejlesztésére fordítható összege
•
az önkormányzati felújítások, fejlesztések üteme.
A 2004. évi költségvetés tervezése során 3,5%-os gazdasági növekedés és 6%-os infláció került figyelembevételre. A
gördülő tervezésénél a 2005. és a 2006. évi makrogazdasági fejlődés főbb jellemzőit alkalmaztuk. 2005. évben 4,5% a
várható GDP volumennövekedés, 2006. évben 5%, az infláció pedig előre láthatólag 4% illetve 3% körül alakul. A gördülő
fejlesztési kiadásoknál a ciklusprogramban előirányzott fejlesztések lettek figyelembe véve.
•
a 2004.év költségvetésében - az állam által finanszírozott feladatok felülvizsgálatára alapozva - minden területen
érvényesülnie kell a közpénzekkel való takarékos, a pazarlást és a párhuzamosságot kiküszöbölő gazdálkodásnak,
ugyanis a relatíve szűkülő állami (önkormányzati) bevételek mellett elvégzendő feladatok feltételei csak ilyen
lépéssorozattal biztosíthatók.
A helyi önkormányzatok 2004. évi központi költségvetési szabályozásában az alábbi fő prioritások érvényesülnek:
•
Változatlan marad a személyi jövedelemadó átengedés 40%-os mértéke és a lakhelyen maradó 10%-os rész.
•
Változás van az adóerőképesség számításánál, az APEH adatok helyébe lép az önkormányzat számítási adata. A
települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklési számításhoz - a 2004. évi iparűzési adóerő képességről előzetes számítás alapján adatot szolgáltatott a MÁK felé. Az iparűzési adóerőképesség évközi alakulását figyelembe
véve az önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklését az Áht. 64/-a (5) bekezdésének megfelelően módosíthatja
(lemondást vagy igénylést kezdeményezhet).
•
A települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 100%-a valamint a szabálysértési és helyszíni bírságból
származó - önkormányzati költségvetési számlára érkezett - bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg.
•
A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás) továbbra is a nyugdíj indexálásával növekednek. A nyugdíjminimum összege
23.200 Ft, a kiegészítő családi pótlék összege 5.104 Ft.
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A közoktatás feladatainak középpontjában a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek, tanulók érvényesülési
esélyeinek a növelése áll. Folytatódik az 50%-os és a 30%-os étkeztetési kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő óvodás gyermek ingyenesen étkezik 2004. évben.
Folytatódik az ingyenes tankönyv ellátás is, 2004. szeptember 1-jétől kiterjesztésre kerül a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő 5-8. évfolyamra járó tanulókra is.
A törvény nem rendelkezik a közalkalmazotti illetménytábla tételeinek módosításáról, tehát béremelési kötelezettség
nincs. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási
alapja 2004. január 1-jétől 17.100 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetnél a kiegészítés számítási alapja 2004.
január 1-jétől 2004. augusztus 31-ig 3.900 Ft/fő/hó, 2004. szeptember 1-jétől 2004. december 31-ig 5.000 Ft/fő/hó.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 33.000
Ft. 2004. január 1-jétől válik kötelezővé a polgármesterek 2003. július 1-jével módosult illetményrendszerének
alkalmazása. A jogszabályi változás alapján a polgármester részére megállapítható illetmény az illetményalap 12,513,5-szerese közötti összegben határozható meg. A 2004. évi költségvetésben 429.000 Ft/hó bruttó illetmény került
tervezésre, mely az illetményalap 13-szorosa. A költségtérítés a módosított 1994. évi LXIV törvény 18 § (2) bekezdése
alapján, költségátalány formájában, 107.250 Ft/hó összegben került meghatározásra.
A 2004. évi költségvetésben növekedésként a köztisztviselők személyi juttatásánál a soros lépések és a jubileumi
jutalmak lettek tervezve, a többi bér a 2003. évi szinten került beépítésre.
Kötött felhasználású normatív támogatások között szerepel az önkormányzatok részére a közcélú foglalkoztatás
rendszere. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3.700 Ft mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a
foglalkozással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. Változás, hogy a tankönyv támogatás kikerült az alap
normatív támogatások körébe. Kiegészítő támogatásként jelenik meg a középiskolai pedagógusok felkészülésének
támogatása a kétszintű érettségiztetéshez.
A költségvetés kiemelten járul hozzá az iskolák taneszköz felszereltségének a javításához, ezen belül az informatikai
programjának megvalósulásához.
Az oktatási intézmények számára a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét és a pedagógiai szakszolgálatok
működési feltételeit ösztönzik és javítják az ezen a jogcímen járó – kötött források között lévő - normatív
hozzájárulások.

A helyi önkormányzat saját döntése alapján intézményrendszerében végrehajthat olyan ésszerűsítéseket, amely
létszámcsökkenést eredményez, úgy az ennek megvalósításával együtt járó egyszeri többletkiadást a központi
költségvetésből megpályázhatja.
A 2004. évi költségvetés készítésének fontos elvei:
Az intézményekkel a tervegyeztetés már november hónapban elkezdődött. Először az intézmény gazdaság vezetőjével volt
egy egyeztetés a 2004. évre tervezett költségvetés működési kiadásának és a működési feladatok ellátásának összevetésével.
Az intézményvezetőkkel a költségvetés teljes körű egyeztetése 2004. február 4. és február 7. között zajlott le, amelyen a
következő rendező elvek alakultak ki:
A közoktatási intézmények egyeztetett keret számai beépítésre kerültek a költségvetésbe, melyek a létszám és a
csoportszámok figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Fontos szempont volt az egyeztetésnél a feladat finanszírozás
meghatározása. A csökkenő gyermeklétszám és a foglalkoztatott létszám arányának változását mindenkor figyelembe kell
venni a költségvetés készítésekor.
A Kis Bálint Általános Iskola szakfeladatán működő óvodai nevelés feladathoz kapcsolódó létszám fokozatos
csökkenése intézményi racionalizálást tesz szükségessé. A Jókai Úti Óvoda további működtetésének racionális alapokra
helyezését, helyzetének átgondolását kell megvizsgálni. Az intézmény 1999. óta, az óvodai nevelés intézményi átalakítása
óta a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működik, ez az intézkedés akkor átmeneti intézkedésként
szolgált, mert akkor az óvoda sorsáról végleges döntés nem született. Az intézmény működési kiadásának 76-80 %-át a
foglalkoztatottak bérköltségei teszik ki, így az óvoda gazdaságosan nem üzemeltethető, tekintve, hogy az általa ellátott
gyermekek száma alacsony. A másik ok, amely miatt át kell tekinteni az óvoda helyzetét, a születések számának folyamatos
csökkenése, amely szintén alátámasztja azt a tényt, hogy az óvodára, mint költségvetési intézményre nincs szükség.
Évek
Gyermekszám

1996
141

1997
130

1998
125

1999
140

2000
100

2001
158

2002
130

2003
134

A 2004. évi költségvetés 141.585. ezer Ft hiánnyal számol, mely ugyancsak alátámasztja, hogy az intézmények
működését racionalizálnunk kell. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda profiljának további rendezése szükséges: csak
általános iskolai oktatás szerepeljen az alapfeladatai között.
Az intézményracionalizálás esetén a létszámleépítés okozta többletköltségek ellentételezésére a központi költségvetésben
beállított pályázat rendelkezésünkre áll. Jelenleg 4 óvodapedagógus és 2 dajka közalkalmazott van foglalkoztatva az óvodai
nevelés feladaton 1fő óvónő GYES-en van. (2004. VI. 23-án lejár A megszüntetés időpontját 2004. június 30.-val vettük
figyelembe.
A felmentésre és végkielégítésre járó összeg 7 főre lett meghatározva úgy, hogy 2004.június 30-ig már a munkavégzéssel
töltött felmentési idejüket is letöltik.
Hét főre tehát a felmentési időre járó bér és a végkielégítés összege+ járulékai: 14.772.000.-Ft.

Az intézményracionalizálása esetén a 2005. költségvetési évben megtakarításként jelentkezik az óvodában foglalkoztatottak
bér+járulék kiadásai. (2004. évi személyi jellegű juttatások tervezése: 16.165.ezer Ft)
Megvizsgáltuk a városunkban működő óvodák férőhelyszámának és az
alakulását, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:
Óvodai gyermeklétszám a 2001. 2002. és 2003. évi statisztikai adatok alapján
2001.
2002.
Intézmény
cs. szám gy. létsz. Férőcs. szám gy.
hely
létszám
2
57
2
50
80
Napsugár
3
60
3
60
74
Vásártéri
3
90
3
85
90
Blaha úti
3
90
3
91
81
Selyem úti
5
110
5
126
114
Kossuth úti
1
30
1
30
30
Tulipános
3
67
2
44
80
Jókai úti
549
Összesen:
20
504
19
486

óvodába beíratott gyermekek számának

Férőhely
80
74
90
81
114
30
80
549

2003.
cs. szám gy. létsz. Férőhely
2
48
80
3
71
74
3
78
90
3
81
81
5
104
114
1
30
30
2
41
50
519
19
453

A táblázatból látható hogy az endrődi városrészen működő óvodákban okoz leginkább problémát a folyamatosan
csökkenő gyermeklétszám, a gyomai városrészen a Fő úti és a Jókai úti Óvodában jelentkezik a probléma.
Az óvodás kort elérő gyermekek számát vizsgálva, azt láthatjuk, hogy a 2004/2005 nevelési évben óvodába lépő gyermekek
száma a gyomai településrészen 96 fő, mely a gyomai városrészen működő óvodák esetében ideális létszám. A következő
nevelési évben már 20 fővel csökken ez a szám, az azt követő évben már újból 93 fő ez a szám.
Gyomai városrészen született gyermekek száma (védőnői szolgálat által megadott adat)
2001
2002
2003
96
71
93
Amennyiben érdeklődés mutatkozik az óvoda dolgozói által a Jókai Úti Óvoda épület további óvodai célú
hasznosítására, úgy ezt figyelembe kell vennünk, azt azonban látnunk kell, hogy ez az intézkedésünk is átmeneti jellegű, a
gyermeklétszám kismértékű csökkenése illetve stagnálása következtében, a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő vizsgálata
alapján nem állapítható meg, hogy melyik óvoda egység működtetése válik a következő években fölöslegessé.
Ezért jelenleg az épület értékesítését, figyelemmel annak állapotára nem javasoljuk. Szükségesnek tartjuk, hogy
kerüljön a jelenlegi dolgozóknak felajánlásra az épület, továbbhasznosítási célra, ha az ezzel járó terheket vállalják. A fenti
megoldással biztosítható, hogy az óvoda működése, mint költségvetési szervezeti egység megszűnjön. Az esetleges bérleti
szerződés megkötése esetén az önkormányzat kötelezettségei csökkenthetők. Jelenleg az oktatási szolgáltatás végzésének
feltételeit a jogszabályok részletesen szabályozzák, így ha olyan személlyel köt szerződést az önkormányzat, aki teljesíti a
szervezeti feltételeket, akkor már ez önmagában is garanciát jelent az épület további, profiljának megfelelő hasznosítására.
Az óvodák fenntartására vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján óvoda fenntartója a nem önkormányzati
fenntartás esetében KHT gazdasági forma lehet, az állami normatíva 100 %-os igénybevétele miatt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jókai úti óvodával kapcsolatos előterjesztési részt tárgyalja meg, és a 2.
pontban lévő határozati javaslatot fogadja el.
•
•
•

•
•

2004. éves költségvetésben a közoktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelés beszerzésének 20% saját ereje a
céltartalékok között elkülönítve kerül biztosításra.
A vállalkozásban lévő, megállapodás formájában működő intézmények számára 6%-os mértékű infláció-követő
támogatást biztosított a költségvetés.
A Városi Gondozási Központnál bevezetésre került a támogató szolgálat, mely biztosítja a lakásukon fogyatékkal élő
személyek önálló életviteléhez szükséges feladatok megoldását. A szolgálat vállalja továbbá a fogyatékos személyek
szállítását (ha szükséges kísérettel) annak érdekében, hogy hozzájuthassanak minden olyan eseményhez, ami az élet
vitelükhöz szükséges. Bővült az átmeneti elhelyezést biztosító létszám 10 fővel a Kondorosi út 1. szám alatt, ezzel az új
feladattal a külterületi lakosság ellátási formái javultak.
Az intézményeknek biztosított fejlesztési és felújítási kiadások köre bővíthető a pályázati lehetőségek kihasználásával,
az intézmények pályázatot nyújthatnak be a fejlesztésre és felújításra meghatározott összeg saját erejéig. A fejlesztések
rangsorolásánál a nyílászárók cseréje előtérbe került minden intézménynél, a fokozott energia áremelkedések miatt.
Az étkeztetést folytató intézményeknél a nyersanyagnorma emelésre került, az általános iskoláknál 5%-os mértékkel
2004. január 1.-től, a Városi Gondozási Központnál 15%-kal 2004. február 1-től. Az étkezési norma többletköltségét
az önkormányzat az intézmény dologi kiadásai között biztosítja. A térítési díjak 10%-os emelése a bevételeknél
figyelembe lett véve.

Az intézményekkel történt egyeztetés után a 2004. évi költségvetés hiánya 141585 E Ft. A hiány a költségvetés bevételének
4,4 %-a ( ezer forintos hiányhoz és bevételhez viszonyítva). A költségvetés egyensúlyának biztosítása végett a hiány
bevételi oldalon rövid lejáratú hitelként kerül megtervezésre. A hiány összege tartalmazza az APEH vizsgálat által
megállapított Áfá-val kapcsolatos vitatott követelés összegét (139.224 E Ft), valamint 2.361 E Ft működési hiányt.
A 2004. évi költségvetés rendelet tervezet fő számai :

Bevételek:
Bevétel:
Pénzmaradvány:
Rövid lejáratú hitel felvétel:
Bevétel összesen:

3.116.515 E Ft
80.000 E Ft
141.585 E Ft
3.338.100 E Ft

93,36%
2,39%
4,25%
100%

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásait 2004. évben az 1.sz. melléklet mutatja.
Kiadások:
Működési kiadások:
Felújítások:
Felhalmozási kiadások:
Tartalékok:
Kiadás összesen:

1.825.466 E Ft
19.515 E Ft
1.116.448 E Ft
376.671 E Ft
3.338.100 E Ft

54,68%
0,58%
33,45%
11,29%
100%

Működési kiadások:
A járulékok 2004. évben a következőképpen alakulnak: a TB 29%, a munkaadói járulék 3%, az Eü. hozzájárulás 3.450 Ft/
fő/hó.
A dologi kiadások - az önállóan gazdálkodó intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál, valamint a hozzá tartozó részben
önálló intézményeknél - az infláció 6%-os mértékével kerültek megemelésre.
A szemétszállítás és parkgondozás díjtételei 2004. évben 6%-os mértékkel lettek megemelve 2003. évhez képest. A többi
szerződéses formában nyújtott szolgáltatás összege is az infláció mértékével (6%) került emelésre. Az ÁFA kulcs változás
szintén többlet kiadásként (közel 5.000 E Ft) került érvényesítésre a költségvetésben. A dologi kiadásoknál az infláció
emelkedéséből származó többlet kiadásokat az intézményeknél is a saját bevételekből kellene fedezni, mivel központi forrás
nem áll rendelkezésre. Ez az elvárás azonban nem teljesül.
A társadalom- és szociálpolitikai juttatások önkormányzati szinten számított nagyságát a mindenkori nyugdíjminimum
összege (23.200 Ft) és az ellátottak létszáma határozza meg. Az eseti és rendszeres pénzbeli ellátások kiadásainál és
bevételeinél a 100%-os juttatás került megtervezésre, mely tartalmazza a saját erő és az állami finanszírozás összegét.
Az állam által finanszírozott segélyrész % - os nagysága 2004. évben 90%.
Fejlesztési kiadások:
A fejlesztési kiadások között kerültek megtervezésre az előző évekről áthúzódó kötelezettség vállalások, valamint a
tárgyévre tervezett fejlesztések. A „2004. évi fejlesztési kiadások és azok forrásai, tábla részletesen bemutatja a pályázati
pénzből megvalósuló beruházások pénzügyi finanszírozási lehetőségeit és a saját forrást. A 2004. évre tervezett
fejlesztéseknél a pályázati lehetőségek (hazai és Európai Uniós támogatások) vannak figyelembe véve.
Tartalékok:
A tartalékok az 5. sz. mellékletben vannak kidolgozva. A normatív kötött felhasználású támogatások közé tartozó,
oktatatáshoz kapcsolódó kötött feladatok kiadásai (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás) is a
tartalékok között kerültek megtervezésre. Tartalékok között kiadásként szerepelnek a közoktatási intézmények informatika
fejlesztésére és korszerűsítésére kapcsolódó támogatásai, valamint a pedagógiai szakmai szolgálat igénybevételéhez kötött
támogatások. A Városi Gondozási Központ szakalkalmazottai részére szervezett szociális továbbképzés és szakvizsga
megszerzéséhez szintén a kötött normatív támogatás kapcsolódik.(Minden olyan kiadás ami szoros felhasználási
kötelezettséggel kell elszámolni, az a tartalék kiadásai között szerepel.)
A közcélú foglalkoztatás támogatása a tartalékok között került kiadásként megtervezésre. A támogatást a települési
önkormányzat az általa szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után számolhatja el. A kötelező eszköz
beszerzés 20%-os pályázati alapja a tartalékok között került megtervezésre. A tartalékok között vannak olyan kiadások,
amelyek előző évben teljesültek, azonban pénzügyi rendezése nem történt meg. Itt szerepel az ÁFA vitatott követelés
összege is. 2003. évben értékesítésre került a gázközmű vagyon ezen bevétel összege a kamattal együtt tartalékba került.
A felhalmozási tartalékok között vannak a pályázati saját erők, valamint a Városi Gondozási Központ egyszeri beköltözési
hozzájárulásának kötött felhasználású része is.
Általános tartalékként 15.000 E Ft (címkézve 2000 E Ft a Kner Imre Gimnázium parketta felújítás pályázati alap) szerepel,
mely összeg szintén fedezetet biztosít olyan pályázatok benyújtására, ahol saját erő szükséges.
Gördülő költségvetés tervezése:
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § /3/ bekezdésének előírásai alapján az önkormányzat
költségvetési rendelet-tervében be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, melyet a
„Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006.évi alakulása „ tábla mutatja. A 2005. 2006. évre
várható gazdasági előrejelzések meghatározzák a költségvetés bevételi forrásait. A helyi önkormányzat három éves
prognózisa a makrogazdasági paraméterek figyelembevételével készül.

A központi költségvetésben figyelembe vett paraméterek alapján a helyi önkormányzati gazdálkodás 2005-2006. évi
peremfeltételei a következők.
%-ban
Megnevezés
2005. év
2006. év
GDP
104,5
105,0
Infláció
104,0
103,0
Átlagbér (éves)
106,3
104,6
Dologi támogatás
100,0
100,0
Szociális támogatás
106,3
104,6
Állami támogatás és áteng. SZJA
105,0
104,5
A gördülő működési kiadások és bevételek ezen indexek figyelembe vételével kerültek megtervezésre.
Létszámnövekedéssel illetve létszámleépítéssel nem számol a költségvetés 2004.- 2005. évben.
Dologi támogatást a központi költségvetés továbbra sem tervez, az inflációkövetést saját bevétel terhére kell megoldani.
A TB és a munkaadói járulék %-a mindkét évben változatlan marad (29%+3%).
Az egészségügyi hozzájárulás értéke 2005. évben 1.500 Ft/hó/fő, 2006. évben pedig 0.
A szociális támogatások a mindenkori nyugdíjminimum összegével arányosan növekednek, 2005. évben 6,3%-kal,
2006.évben pedig 4,6%-kal.
A bevételeknél a legnagyobb tételt képező normatív támogatás és átengedett SZJA növekedésére 2005. évben 5%, 2006.
évben 4,5% van tervezve.
A felhalmozási célú bevételeknél pályázati pénzek vannak tervezve 50%, 80% és 90%-os támogatottsággal.
A felhalmozási kiadásoknál a négyéves ciklusprogramban meghatározott fejlesztések kerültek megtervezésre a 2005. és
2006. évi ütemezésnek megfelelően, illetve azon beruházások, amelyek sikertelen pályázat miatt előző években nem
valósultak meg.
Gördülőben tervezett kiemelt jelentőségű fejlesztések:
Öregszőlőben Gondozási Központ építése:
Kis Bálint Általános Iskola beruházás:
Liget Fürdő beruházás, uszoda építése:
Holtágak rekonstrukciója:
Utak, járdák felújítása:
Sportcsarnok padozat felújítása

60.000 E Ft, 70%-os pályázati pénzzel
200.000 E Ft (2005.évben), 150.000 E Ft (2006.évben), címzett támogatással
150.000 E Ft, 50%-os pályázati pénzzel
300.000 E Ft, 80%-os támogatottsággal
370.000 E Ft, 50%-os támogatás + lakossági hozzájárulás (2005.és 2006.év)
30.000 E Ft, 2005.évben.

A 2005. és 2006. évekre készített költségvetési javaslatok az önkormányzat számára nem jelentenek kötelező
irányszámot, a gördülő tervezése elsősorban tájékoztató jellegű, információs előrejelző feladatot tölt be.
Határozati javaslat:
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2003. évi XLV tv. 38; és 127. § által biztosított jogkörében eljárva 2004. január 1.
napjától Dr. Dávid Imre polgármester illetményét bruttó 429.000 Ft/hó-ban állapítja meg, mely az illetményalap 13 szorosa.
A költségtérítést, a módosított 1994. évi LXIV törvény 18. § (2) bekezdése alapján, választása szerint költségátalány
formájában, 107.250 Ft/hó összegben határozza meg, mely az illetményének 25 %-a. A megállapított költség átalány részét
nem képezik a nem kizárólagosan polgármesteri használatban lévő hivatali személygépkocsi használatával kapcsolatban
felmerülő költségek (parkolási díj, autópálya díj, benzin költség).
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor vegye figyelembe az illetményváltozás és a költségátalány
összegét.
Határidő: azonnal
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai Úti Óvodát a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
tagintézményét, mint költségvetési szervezeti egységet 2004. június 30. napjával a 2003/2004. nevelési év végével
megszünteti.
Utasítja az intézményvezetőt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az épület profilkötöttséggel történő bérbeadását szolgáló intézkedéseket tegye meg, egyben
kimondja , hogy a bérleti szerződés olyan személlyel köthető meg aki KHT formában működik, közhasznúsági fokozattal
rendelkezik, illetve aki a tevékenységének tényleges megkezdésére a KHT-vá átalakulást a közhasznúsági fokozat
megszerzésével vállalja. Az Óvoda dolgozói közül előnyt élvez az a személy aki a fent felsorolt kritériumoknak megfelel.
Határidő: 2004. június 30.
Felelős: Fülöp Istvánné intézményvezető a létszámleépítéssel, összefüggő intézkedésekkel kapcsolatban
Dr. Dávid Imre polgármester az épület bérbeadásával, összefüggő intézkedésekkel kapcsolatban
Jenei Bálint s.k.
Bizottság elnöke

Csíkné Tímár Éva s.k.
Bizottság elnöke

Csányi István s.k.
Bizottság elnöke

Hangya Lajosné s.k.
Bizottság elnöke

Gyomaendrőd, 2004. február 10.
Dr. Dávid Imre s.k.
Polgármester

