Indoklás
1. Általános indoklás
A 2005. évi költségvetés rendelet-tervezete a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a
végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 28. §-a alapján készült.
Az éves költségvetés alapját, az intézményi helyi bevételek mellett a költségvetési törvényben szereplő feladat
mutatók alapján számított normatív támogatások, az átengedett SzJA, a működési és felhalmozási kiadások
finanszírozására átvett források képezik.
A működési kiadások a 2005. évre előirányzott prognózis figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
Infláció mértéke 4,5 % (saját forrásból kell biztosítani az önkormányzatnak).
Feladat ellátás vonatkozásában figyelembe lett véve a feladat csökkenés és a feladat növekedés, a szerkezeti
változások, korrekciók átvezetése után kerültek meghatározásra a kiadások.
A Városi Gondozási Központnál feladat növekedés van az előző évhez viszonyítva Oktatási ágazatban 2004.
szeptember 1-től csoport növekedés van a Városi Zene és Művészeti Iskola képzőművészeti szakán. A Kis Bálint
Általános Iskolánál az előző évhez képest csökkent a feladat az intézmény óvodai feladat ellátása kikerült az
intézmény hatásköréből
Városi szinten ez a feladat azonban nem marad ellátatlanul, mert KHT. formában, önkormányzati támogatással
van ellátva.
Költségvetés egyeztetései: Az önálló intézmények Vezetőivel, a szakfeladaton működő intézményvezetőkkel,
valamint vállalkozás és KHT formájában működő feladatot ellátók vezetőivel az egyeztetés külön-külön
megtörtént. Az ellátott feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra a kiadás fő összegei. Fontos
szempont volt a foglalkoztatottak létszámának a kérdése. Az egyeztetésről jegyzőkönyv formában írásos anyag
készült. A szakszervezetekkel szintén egyeztetés készült, az egyeztetés eredménye, a költségvetés elfogadását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé.
2. A rendelet tervezet §-hoz indoklás
2. §-hoz
A bevételek előirányzata:
A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások, és a felhasználási kötöttséggel járó kötött
felhasználású támogatásokat, az 1/a mellékletben vannak felsorolva, valamint a 15. számú mellékletben
részletezve és a bázishoz viszonyítva szintén tartalmaz egy kimutatást. Az itt felsorolt bevételi előirányzatok a
költségvetési törvény 3, 5, és 8 számú melléklet részletesen tartalmazza. Az előző évi normatív támogatás
összege hasonlítva, (1.365.732 E Ft) a tárgyévi állami normatív támogatás és a központi támogatás összegéhez
(1.448.256 E Ft) a növekedés mértéke 106,04 %. Az oktatási ágazathoz kapcsolódó normatív támogatás összege
2004. évben 490.194 E Ft, 2005.évben 511.486 E Ft a 2004. évi költségvetési évhez viszonyítva 21.292 E Ft. a
növekedés, ebből az alapfokú művészeti oktatás normatív támogatás összegének a növekedése, (képzőművészeti
csoport növekedés,) 11.839 E Ft. az egyéb közoktatás területén a növekedés 9.453 E Ft Az állami normatív
támogatásoknál ha figyelembe vesszük a zárolt összeget, akkor a növekedés 104,94 %-os.
Az előirányzatok a következő főbb feladat csoporthoz kapcsolódik.
- település működési feladatok,
- esélykiegyenlítést szolgáló feladatok,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, ,a szociális intézményi ellátások, gyermekvédelmi szakellátási
feladatok, stb.
- az önkormányzati közoktatási feladatok, megkülönböztetve az általános és szakmai jellegű képzést, a
művészetoktatást, a kollégiumi ellátást, a fogyatékos speciális oktatást, és kiemelt néhány speciális feladatot (
étkezés napközi stb.).
- helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
- normatív kötött felhasználású támogatásoknál egyes közoktatási feladatokhoz kapcsolódó, illetve egyes
szociális feladatok ellátásához a közcélú foglalkoztatás elősegítéséhez nyújt támogatást.
A bevétel része a Személyi jövedelemadó helyben maradó része és az átengedett adók,a jövedelem különbség
mérséklésére átengedett személyi jövedelemadó. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzatoknál
felhasználható állami normatív támogatások összegét, a helyben maradó személyi jövedelemadó 17,25%-át (
14.996 E Ft ) kötelező tartalékként elkülöníteni, és csak a Kormány engedélyezésével lehet majd felhasználni.
Az önkormányzat bevételi részét képezi a helyi adó bevételek, a sajátos bevételek, az intézmények működési
bevétele. A saját bevételeknél az önkormányzati vagyon gazdaságosabb kihasználása volt a cél, a helységek
bérleti díj bevételei az infláció mértékével kerültek megemelésre. Ingatlan értékesítésből származó bevétel
15.600 Ft került megtervezésre a bevételek között. Az átvett pénzeszköz, 2004.évről feladattal terhelt
pénzmaradványt, és a tervezett hitel felvételt.

A bevételek összetételének megosztása:
Állami tám. és áteng. Közp. adók
Helyi adó bevételek
Önkorm. Sajátos bevételei
Önkormányzat saját bevétele
Átvett pénzeszköz működésre
Egyéb finanszírozás bevétele
Átvett pénzeszköz felhalmozásra
Előző évi pénzmaradvány felh.
Rövid lejáratú hitel felvétel
Összes kiadás

1496334
186800
22033
225634
377805
8856
436293
198656
181375
3133786

47,77 %
5,97 %
0,80 %
7,20 %
12,10 %
0,30%
13,62 %
6,44 %
5,8 %
100 %

A 3. §-hoz
A rendelet tervezetben a működési kiadások előirányzatán belül a személyi juttatásoknál a költségvetési
törvényben meghatározott bérfejlesztések kerültek megtervezésre. Mindenkinek biztosított az egy havi külön
juttatás (13.ik ill. helyett.)mely a jogszabályi előírás szerint kifizetésre került.
Köztisztviselőknél a bérfejlesztés forrása egyrészt a létszám leépítés nyugdíjazással, valamint a Gyesen lévők
helyettesítésének bérmegtakarítása. Ezen utóbbi intézkedéssel a 2005. évi forráshiány is mérséklődött.
A közalkalmazottaknál két lépésben van bérfejlesztés új bértábla alapján. 2005. január 01-től 7,5%, és 2005.
szeptember 01-től 4,5 %. Változott a pótlékalap számítási összege. 18.900 Ft. A közalkalmazottaknál
bevezetésre került a kereset-kiegészítés a meghatározott munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladat teljesítésének ösztönzésére. Mértékét a mindenkori költségvetési törvény szabályozza, 2005.évben ez 2%
az előző évi keresetbe tartozó juttatások előirányzata a számítási alap. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a
közoktatásban dolgozókra. A közoktatásban dolgozókra a minőségi munkavégzésért járó juttatás vonatkozik,
számítási alapja 2005. január 01-től 2005. augusztus 31-ig 5000Ft/hó/fő, 2005 szeptember 01-től 5250 Ft /fő/
hó. A pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó normatív támogatás összege ( 14.000Ft) beépült az alap
normatívába. A közoktatási törvény egyes elemeit módosította a költségvetési törvény, mely szintén figyelembe
lett véve a tervezet készítésénél.
2005. január 01-től 35.000 Ft a köztisztviselők illetményalapja.
Kiadások között került megtervezésre 2005. évre ismét 30 fő közhasznú foglalkoztatott támogatással, valamint a
kötött felhasználású normatív támogatással biztosított közcélú foglalkoztatás.
A Képviselők tisztelet díjai 6%-os mértékkel emelkedtek az előző évhez képest.
Dologi kiadások között az intézmények nyersanyagnorma változása, és az infláció mérték növekedés került
átvezetésre. Az önkormányzati feladatot ellátók, szolgáltatást végzők díjtételeit a 14. számú melléklet
tartalmazza.
A szociális jellegű kiadásoknál az ágazati törvény előírásai alapján kerültek meghatározásra az előirányzatok.
A 4. §-hoz
Felújítások előirányzatánál a legfontosabb a szempontok az állag megóvások voltak.
Az 5. §-hoz
A fejlesztési kiadásoknál elsősorban az előző évekről áthúzódó kötelezettség vállalások lettek figyelembe véve,
valamint a 2002.-2006. évekre tervezett gazdasági ciklusprogramban megtervezett fejlesztésekből vannak
előirányozva fejlesztési kiadások.
Az intézmények által benyújtott fejlesztési igények rangsorolva lettek az elérhető források szempontjából.
Alapelv, a saját forrás kiegészítéséhez a pályázati pénzek feltárása.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál az első lakáshoz jutók támogatása, valamint alapítvány részére
Ultrahang vizsgálat eü. gép vásárlása van tervezve. Egyházi épület felújítására szintén van pénzeszköz átadás
tervezve. Felhalmozás egyéb kiadásai között az első lakáshoz jutók kölcsönei, valamint a régi szennyvíz
beruházás utolsó hitel részlete, illetve a 200. év március 12.-én kötött energia racionalitásához felvett hitel
törlesztésének utolsó évi részletét tartalmazza.

A 6. §-hoz
Az 5. számú mellékletben a tartalékok vannak részletezve. Vannak olyan előirányzott összegek a tartalékok
között, amelyek előző években képződtek ( tisztázatlan tulajdonú földhaszonbér, belvíz kölcsön törlesztés,
Danzugi út befizetés, fogorvosi gép értékesítés) a bevételek között, azonban a költségvetésben ezen összegek
nem lehetnek forrásai a tárgyévi kiadásoknak.
A Liget Fürdő beruházás vitatott Áfa követelés szintén a tartalékok között került előirányzatban tervezésre. A
helyben maradó SzJA 17,25 %-a kötelező tartalékként került elkülönítve, amelyet a Kormány engedélyével
lehet majd felhasználni az államháztartás bevételei előirányzatainak függvényében, azok kedvező alakulása
esetén. Esetleges pályázat benyújtásának érdekében általános tartalék került meghatározásra, amiből a saját
forrás meglétét lehet igazolni. A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően itt került meghatározásra a
hatáskör , egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogról.
Kiadások összetételének megosztása:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadások
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Tartalékok
összesen

893035
293963
496049
390874
24189
743045
292631
3133786

28,50 %
9,38 %
15,83%
12,47 %
0,77 %
23,71 %
9,34 %
100 %

A 8. §-hoz
A forrás összetétel mérlegszerű kimutatását a 7 számú melléklet tartalmazza. Bevételek vannak megbontva
működési kiadások forrásaira, illetve felhalmozási kiadások forrásaira. ( egyes normatív támogatások valamint
helyi adóbevétel van megbontva)
A 9. §-hoz
Az adóbevételek alakulását befolyásoló (közvetett támogatások, valamint az adóbehajtásokat) tényezők kerültek
mérlegszerűen bemutatásra. Az önkormányzat más jellegű közvetett támogatást nem engedélyezett.
A 10. §-hoz
Kitekintés a 2006.- 2007. évekre, egyrészt a Képviselő-testület gazdasági ciklusprogramjának része a gördülő
fejlesztési kiadásai, illetve az új ciklusra egy tervezet. A működési kiadásoknál az infláció fokozott csökkenése,
a folyó kiadásokon belül összhangban a közszféra takarékosabb és hatékonyabb működésének elvével a személyi
juttatások növekedése tükrözi. Fontos szempont a források meghatározásánál az EU- források felhasználása,
valamint az egyéb pályázati lehetőségek feltárása.
A 11. §-hoz
Az önkormányzat hitel állományát hitelezőnkénti bontásban mutatja be. A még érvényben lévő kezesség
vállalás összege került kimutatásra, melyet a Képviselő –testület 2001. évben vállalt.
Az Ötv. 88.§-a értelmében hitel felvétel esetén vizsgálni kell az önkormányzat hitelképességét.
A 12. §-hoz
A 2005. évi költségvetés végrehajtásához szükséges létszám került meghatározásra. Figyelembe véve az évközi
létszámleépítéseket. A közalkalmazottaknál, a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 fő pedagógus és 1 fő technikai
álláshely szűnik meg 2005. évben. A megszűnés indoka egyrészt a tanuló létszám csökkenés, valamint a
közoktatási törvény 1.számú melléklet módosítása miatt a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott
vezetők és alkalmazottak ajánlott, illetve kötelező létszám változásának rendelkezése miatt. A közoktatási tv. 1.
számú melléklet harmadik rész A VEZETŐK ÉS BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA
rendelkezése is módosult, a pedagógus munkaköri feladatköre bővült, (hátrányos helyzetű tanulók és a
tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, tanulók
felügyeletének ellátása ) a pedagógust e bekezdés alapján végzett munkáját a kiemelt munkavégzésért járó
kereset kiegészítéssel is elismerheti.

A 13.§-hoz
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi.
XXXIII. tv. módosításai, valamint a Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása került átvezetésre a rendelet tervezeten
A 14.§-hoz
Előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
A 15.§-hoz
A Képviselő-testület előző években vállalt tartós kötelezettség vállalását mutatja be kötelezettségenkénti
bontásban.
A 16.-hoz
Önkormányzati feladatot ellátok díjtételeit tartalmazza. A növekedés mértéke, ahol nincs kiemelve a százalék,
ott a növekedés 4,5 %.
A 17.§-hoz
A Kisebbségi önkormányzatok határozatait tartalmazza, valamint a Hármas-Körös Kistérségi Társulás
határozatát a 2005.évi költségvetésük elfogadásáról.
A 18. §-hoz
Az állami normatív támogatás elszámolása során a feladat csökkenésből, vagy az ellátottak létszám
csökkenéséből adódó normatív támogatás visszafizetés keletkezik, akkor a normatív támogatás összege
csökkentésre kerül, azonban az önkormányzati támogatás összege változatlan marad.
Az önálló intézmények előirányzat módosítást saját hatáskörben a többlet bevételekből hajthatnak végre,
azonban a következő rendelet módosításkor a Képviselő-testülettel jóvá kell hagyatni.
A 19. §-hoz
A 2005. évi költségvetési rendelet módosításainak lehetőségei, de legkésőbb december 31-i. hatállyal lehet
módosítani a Képviselő-testületnek.
A 20. §-hoz
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának meghatározását tartalmazza. 2005. évben 6%-os növekedés van
tervezve.
A 21. §-hoz
A település hulladékártalmatlanítást szolgáló helyek vannak felsorolva, valamint a szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás díjtételei.
A 22. §-hoz
A belvíz hitel visszatérítendő támogatásból befolyt összeg felhasználása csak lakáscélú támogatásra lehetséges.
2005.évre az első lakáshoz jutók támogatására ezen összegből 15.000 E Ft lett biztosítva.
24. §-26. §-ig
Záró rendelkezések.

