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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§-a előírja,hogy az
önkormányzatoknak az adott évi költségvetési rendelettervezet be kell terjeszteni a Képviselő-testület felé.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2005. november 24-én tartott ülésén a 281/2005.(XI.24.) KT sz.
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját, és abban meghatározta azokat a
célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kell valósítani.
Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy úgy működési, mint fejlesztési oldalon a 2006.évben képződő
forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés
összeállításának elve, hogy a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás
kiaknázása, a kiadások rangsorolása.
A 2006. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a költségvetési koncepció
összeállításával, a kapcsolódó információkkal, a bizottsági ülésen elhangzott véleményezés, valamint a
Képviselő-testület tárgyalással és javaslatának figyelembe vételével megtörtént
A 2006.évi költségvetési javaslat előkészítése során a fenti követelménynek megfelelően figyelemmel, a
szűkösebb forrás lehetőségek mellett is a folyamatos szakmai munkavégzések feltételei biztosítottak legyenek, a
folyamatban lévő beruházások befejezéséhez a források rendelkezésre álljanak.
Az Országgyűlés elé beterjesztett egyes Önkormányzatunkat is érintő normatív állami hozzájárulásokra
vonatkozó módosító indítványokat elfogadta a parlament, így ez magasabb összeggel került be a rendelettervezetünkbe.
Kiemelkedően fontos szempont, hogy a költségvetésben biztosított a közalkalmazottak és a köztisztviselők
részére a bérintézkedés, valamint a 13. havi illetmény növekvénye.
A költségvetésben továbbra is biztosított a pályázati saját erő alap.
A költségvetési javaslat már nem tud kezelni minden felmerülő igényt, megoldásra váró feladatot. Ez azonban
minden évben így volt, hogy a szűkítés során rangsorolva lettek a feladatok a fontossági szempontok szerint.
2006.évre is célul kell kitűzni, hogy év közben a szabad forráslehetőségek esetleges változásával ismételten
mérlegelni kell az elmaradt felhalmozási igényeket. Azonban hogy ez a feltétel elérhető legyen, már most a
tervezés időszakában élni kell a pályázati lehetőségekkel.
A 2006. évi csökkenő normatív állami támogatások, ami a csökkenő tanuló látszámból ered, egyes
intézményeknél a foglalkoztatotti létszám leépítését eredményezi.
A tervezésnél ez többlet kiadást eredményez, ( felmentés, végkielégítés) azonban a költségek egy része a
központosított támogatásból megigényelhető pályázat útján.
A 281/2005. (XI. 24.) KT. számú határozat végrehajtása érdekében az alábbi követelmények érvényesültek
• A bevételek további feltárása a szerződések alapján felülvizsgálatra került.
• Az intézményeknél megtörtént a bázis korrekció a feladat csökkenés miatti költségvetés változás
átvezetésre került. A feladat növekedésböl adódó többlet kiadás 2006.évi szintrehozása szintén
figyelembe lett véve.A működési kiadások területén a törvények által garantált keresetemelés fedezete
a költségvetésben mindenkinek biztosított.( közalkalmazott, köztísztviselő, Munka törvénykönyve
hatály alá tartozó).
• 2006. január 16-án kifizetésre került minden dolgozónak a 13. havi juttatás.
• A dolgozói létszám felülvizsgálatánál általános érvényű létszám csökkentésre nem tesz javaslatot a
költségvetés tervezete. Azon intézményeknél ahol a feladat ellátás csökkent az előző évhez képest a
meglévő létszámot igazítani kell a feladat csökkenéshez, ha az normatív támogatás csökkenéssel jár.
• A közszférában 2006. április 01-től átlagosan biztosított a 3%-os bérfejlesztés, továbbá az előző évek
bérfejlesztésének áthúzódó hatása is.
• Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat pénzeszköz átadásai. A megállapodás keretében ellátott
önkormányzati feladatot ellátoknál, a szerződésben rögzítettnek megfelelően biztosított a feladat ellátás
finanszírozása.

•

A korábban vállalt kötelezettségekhez, és a megkezdett beruházások folytatásához szükséges saját erő
az előterjesztett költségvetési javaslat szerint biztosított. Továbbra is cél a pályázati lehetőségek
kihasználása.
• A kistérségi társulások megalakulásával fontos szempont az önkormányzat kötelezően ellátandó
feladatainak koordinálása, egyes feladatok ellátását (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) kistérségi
feladat ellátásban kell biztosítani, valamint törekedni kell a többi feladat ellátásnál is a lehetőségeken, a
minél több normatív támogatási összeg megszerzéséhez.
• A 2006.évi dologi kiadások tervezésénél az ÁFA kulcs változás figyelembe vételével 2% infláció került
megtervezésre.
• A költségvetési egyensúly fokozatos megteremtése érdekében szükségessé vált az elmúlt évi többlet
bevétel, valamint az előző évben képződött pénzmaradvány bevonása is.
A fenti szempontok érvényesülésével kerülhetett sor az Intézményekkel az egyeztető tárgyalás, melyről
jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés után az intézmények elkészítették azt az intézkedésüket, mely az év
folyamán hatékonyabb gazdálkodást eredményeznek. Minden intézménynek biztosított a működése. Olyan
intézkedésre is szükség lesz, a végrehajtás során, amelyhez a Költségvetési rendelet elfogadása keretében
indokolt a Képviselő-testület döntése. Ezek már beépítésre kerültek a beterjesztett rendelet-tervezetbe. Pl.
:intézményi hatáskörben kezdeményezett létszám leépítés.
Működési célú bevételek:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Normatív
álllami
támogatás
Személyi jöv.adó
Átengedett
közp.adók
Helyi adók
Önkorm
sajátos
bev.
Saját működési bev.
Működési
célú
pénzszk.átvét.
Működési
célú
pénzmaradvány
összesen

2005.évi eredeti ei
971046

2005.év módosított
ei.
1173936

468476
46650

2006 évi eredeti ei.

Változás
eredetihez %

az

977984

100,71

468476
46650

466589
46650

99,60
100,0

186800
22033

186800
73873

185600
17933

100,0
81,39

225634
252175

393118
134196

286992
391516

127,19
155,26

79304

126386

113965

143,71

2252118

2603435

2487229

110,44

A normatív állami támogatásoknál feladat növekedés volt a Városi Gondozási Központnál, amely többlet
normatív támogatást eredményezett. 2005.évben 50 férőhelyes emeltszintű bentlakásos intézmény került
átadásra.
Az oktatási ágazatnál (Kis Bálint Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium) tanuló létszám csökkenés miatt
támogatás kiesés mutatkozik. Kistérségi feladat átvállalásával növekedett a Rózsahegyi K.Ált. iskola normatív
támogatása, és feladat ellátása. Vannak olyan normatívák az oktatáson belül melyek teljesen megszüntek 2006.
évre, illetve változott a jogosultsága (étkezésnél, tankönyvtámogatásnál) Szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás feladat normatívája az eredeti költségvetésben nem szerepel 2006. évben, jelen helyzetben az
átvett pénzeszközök állománya tartalmazza az összeget. Ugyan ez a helyzet az emelt szintű bentlakásos
ellátásoknál, itt a normatív támogatás egy része van megtervezve. Április hónapban kerülnek majd a jogszabályi
bevételek közé az állami értesítés alapján.
A személyi jövedeladónál az Szja helyben maradó része csökkent 5.598 E Ft-tal az előző évhez képest, az Szja
adóerőképesség nőtt 3.711 E Ft-tal mivel nőtt a megyei feladat ellátás egy főre jutó átlag számítás összege az
előző évhez viszonyítva 8.395 Ft-tal. A sajátos bevételeknél csökkent a tervezett ingatlan értékesítés összege.
A saját működési bevételek tervezésénél az oktatási intézményeknél csökkentek a bevételek az étkezési térítési
díj kiesés miatt. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a Hunya és Csárdaszállás térségi feladat
ellátásból többlet bevétel mutatkozik. A Városi Gondozási központnál szintén nőtt a bevétel a feladat
növekedésből adódóan. A Polgármesteri Hivatalnál csökkent a tervezett bevétel 1.201 E Ft-tal a Közösségi Ház
feladat átadás miatt.
A működési célú pénzeszköz átadásnál a nagyobb növekedés oka, a belvíz károk helyreállítására kapott 99.790 E
Ft összeg lakosság részére történő átadása.

Változás van a szociális jellegű pénzeszköz átadásoknál, mivel április 01-től a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás kikerül az önkormányzati feladatok közül, ezért a tervezett összeg kevesebb az előző évhez
viszonyítva.
Felhalmozási célú bevételek:
2006.évben a tervezett beruházások összege kevesebb mint előző évben , ezért a forrás is kevesebb
A források megjelölésével kialakultak a felhalmozási célú bevételek.
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2005.évi eredeti ei. 2005.évi mód. Ei.
2006 évi eredeti ei. Eredetihez
viszonyítva %
Felhalm bev
436293
455081
286875
65,75
Felhalm.pénzmaradvány
119352
217555
342551
203,4
A felhalmozási célú bevételeknél a pályázati pénzek, illetve a lakossági hozzájárulások mint forrás kerültek
megtervezésre. Pályázati pénz a 98.526 E Ft a Belvíz program megvalósításához, az Iskola út beruházáshoz,
mely 2005.évről áthúzódó tétel 24.771 E Ft, a Kner Imre Gimn. beruházás szintén előző évről áthuzódó feladat,
5.000 E Ft a pályázati pénzeszköz. A tervezett útépítés lakossági hozzájárulás összege 38.444 E Ft.
A bevételek között került megtervezésre az előző évben kifizetett beruházás megelőlegezett pályázati része.
Az intézményeknél a fejlesztési célú bevételek nem jelennek meg a bevételek között, mivel pályázat esetén a
saját erő van megtervezve a kiadások között, a tervezett legfontosabb fejlesztések pedig önkormányzati saját
erőből van finanszírozva. A felhalmozási célú pénzmaradvány része a megszűnt Hármas-Körös Csatornamű
Társulás 2005. évi érdekeltségi hozzájárulásainak beszedett összege.
Forrás összetételt vizsgálva megállapítható hogy a felhalmozási bevételek nem nyújtanak fedezetet a
felhalmozási kiadásokra, 25.665 E Ft összegben. A bevételek tekintetében az összes bevételhez viszonyítva a
felhalmozási bevételek aránya 23,64 %-os.
Működési Kiadások:
Adatok E Ft-ban
megnevezés
2005.eredeti ei.
2005.módosított ei. 2006.évi eredeti ei.
Eredetihez visz. %
Működési kiadás
2073921
2431775
2321061
111,92
- szemjutt
893035
943787
995985
111,53
- járulékok
293963
312660
323188
109,94
- dologi kiad
496049
694959
573710
115,65
- pénzeszköz
390874
475724
428178
109,54
átadás
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások tervezésénél figyelembe kellett venni a bértábla változást
2006.április 01-től, ezen túlmenően a soros, a minimálbér változást, a szakképzettség megszerzése miatti
előrelépéseket. Szintrehozásra került a 2005. január havi 7,5 %-os és szeptembertől a 4,5 %-os bérfejlesztés. A
pótlékalap 2006. április 01-től 3,7 %-kal növekszik. Számolni kell a 2005.évi pótlékalap szintrehozásával is.
A 13.-ik havi juttatás minden dolgozónak megtervezésre került, majd január 16.-án kifizetésre is. Az elmaradt
0.ik havi juttatás szintén megtervezésre került, és a jogosultnak szintén kifizetésre került január hóban.
A közalkalmazottak részére megtervezésre került a 2% teljesítmény ösztönző keret. A közoktatási
intézményeknél a kiemelt munkavégzésért járó juttatás szintre hozása megtörtént.
Többlet támogatást biztosítottunk azon intézményeknek, amelyeknél a jubileumi jutalom kifizetési
kötelezettsége meghaladta az elő ző évi tervet.
Az oktatási ágazat működési kiadása nőtt az előző évi eredeti ei-hoz képest 111,4 %-kal, mely tartalmazza a
feladat növekedés szintrehozását, a jogszabályi bérfejlesztést és az infláció mértékét.
Adatok: e Ft-ban
megnevezés
2005.eredeti ei 2005.mód. ei.
2006.évi tervezett
Eredetihez visz %
Kis Bálint Ált Iskola
265269
271135
258184
97,33%
Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.
232085
268151
310791
133,91%
Kner Imre Gimnázium
163204
172166
173660
106,4 %
Városi Zeneiskola
55282
56332
54838
99,2%
összesen
715840
767784
797473
111,4%
A köztisztviselők részére a Költségvetési Törvény 2006. április 1-től 36.800 Ft-ban határozza meg az illetmény
alap összegét.
Munkaadókat terhelő járulékoknál 1950 Ft/hó/fő figyelembe lett véve, valamint az egészségügyi hozzájárulás
2006. november 01-től való megszűnése.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása az előző eredeti ei-hoz képest 108,72 %-kal növekedett, ezen belül a
személyi juttatások 103,42 a dologi kiadások 113,19 %-kal. A pénzeszköz átadások 90,37 %-kal csökkent, mivel
megszünt a belső ellenőr foglalkoztatása, a feladat átkerült a kistérségi feladatok közé, ezért nőtt meg a dologi
kiadás, mert a hozzájárulások között van elszámolva a belső ellenőrre jutó pénzeszköz. A Kisegítő
mezőgazdasági szolgáltatásnál növekedett a tervezett kiadás 112,44 %-kal az előző évhez képest, mivel a park
gondozási terület is növekedett a Kner térrel. A 2005.év december hóban indult közmunka program szintén
növekedést mutat a tervezésnél az előző évhez képest az összeg 20.916 E Ft
A rendszeres szociális ellátások tervezésénél a kiadás csökken az előző évhez viszonyítva, 81.395 E Ft-tal a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiesés miatt. A belvíz okozta károk helyreállítására 99.790 E Ft kiadás
növeli a pénzeszköz átadások összegét. A Liget Fürdő Kft részére átadott pénzeszköz tervezésénél 50.000 E Ft
került megtervezésre a folyamatos működés biztosításhoz.
Megállapodás alapján Önkormányzati feladatot ellátók díjtételei szintén módosítva lettek az infláció mértékével.
Az óvodai feladatot ellátóknál a támogatás összege úgy lett meghatározva, hogy a 2005.évi változatlan összegű
állami támogatás 2%-os mértékű Önkormányzati kiegészítéssel került kiegészítésre.
A részben önálló intézmények kiadás tervezésénél a kötelező bérfejlesztés és az infláció követés a növekedés.
A Családsegítő Központnál a Pedagógia szakszolgálatnál a térségi feladat ellátása miatt 2 fő létszám növekedést
tartalmaz a költségvetése.
Forrás összetétel szerint a működési bevételek összege kevesebb 42.535 E ft-tal a működési kiadásoknál.
Fejlesztési célú kiadások:
2006.évben a fejlesztések tervezésénél elsődlegességet élveznek a folyamatban lévő fejlesztések, és más
korábban vállalt kötelezettségek.
Az intézményeknél jóváhagyott fejlesztés, felújítás összege 18.778 E Ft, mely összeg forrása önkormányzati
saját erő.
A Polgármesteri Hivatalnál a fejlesztés, felújítás tervezett összege 504.076 E Ft, melynek forrása 282.917 E Ft
összegben pályázati és átvett pénzeszköz, 221.159 E Ft pedig saját erő. A hivatal fejlesztési kiadásai között
került megtervezésre a Városi Gondozási Központ Öregszőlő épületrész felújítása, melynek forrása a lakossági
beköltözési hozzájárulás 60%-a.
2005.évben 6 településsel közös beruházás megvalósítására korábban megkötött együttműködési megállapodás
keretén belül belvízrendezési beruházás kezdődött el címzett támogatással. A beruházás összesen 533.200 E Ftba kerül, ebből Gyomaendrőd része 209.554 E Ft hozzá kapcsolódó címzett támogatás összege 190.468 E Ft.
Tervezett befejezés a beruházásnak 2007.év.
Kötelező céltartalék képzés 2006.évben 4.547 E Ft a helyben maradó Szja 5,59%-a, az előző évi céltartalék
képzés összege csökkent, 10.449 E Ft-tal.
Hitel törlesztések: (10 számú melléklet)
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005.évben a Tanoda pályázathoz 2.970 E Ft hitelt vett fel, melynek
visszfizetési határideje 2006.első félév, a pályázat elszámolásának időpontja.
A megszünt Hármas-Körös Viziközmű Társulat, a társula táltal felvett 223.500 E Ft hitel összegének
visszfizetése 2011.évben lesz esedékes.
Gördülő tervezésénél az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 71.§ (3)
bekezdése szerint az adott évi költségvetési rendelettervezetben be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év
várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
előrejelzések szerint kell megállapítani. Ennek a törvényi kötelezettségnek a 9.számú mellékletben foglaltak
szerint teszünk eleget a pénzügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott, előre jelzett főbb makrogazdasági
mutatók alapján.
Összefoglalva:
Önkormányzatunk 2006. évi költségvetési bevételi előirányzata 3.195.998 E Ft ebből 71.000 E Ft hitel
felvétel, 456.516 E Ft előző évi pénzmaradvány. A bevételek forrás megosztás szerint : 2.371.810 E Ft
74,22 % működési feladatokat 753.188 E Ft 23,56% fejlesztési célokat finanszíroz. A költségvetési
rendelet-tervezet 71.000 E Ft hitel felvételt tartalmaz, mivel a költségvetési egyensúly csak ezzel a
feltétellel biztosítható. Kiadási előirányzata 3.195.998 E Ft.
A forrás összetételek alapján a működési célú kiadások a 2005.évi eredeti ei.-hoz képest növekedett 96.822
E Ft 104,18 %-kal, a működési célú bevételek szintén növekedtek 97.468 E Ft 104,29%-kal.
A felhalmozási célú kiadások a 2005. évi eredeti ei.-hoz képest csökkent -34.610 E Ft 95,76 %-kal a
felhalmozási célú bevételek növekedtek 78.432 E Ft 111,57 %-kal
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2006.évi költségvetés-tervezetét valamennyi Bizottság és az Érdekegyeztető
Tanács megtárgyalta, azt elfogadták és az alábbi rendelet-tervezetet terjesztik Tisztelt Képviselő testület elé
elfogadás végett.

