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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 rendelettervezetet be kell terjeszteni a Képviselő-testület felé.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2006. november 30-án tartott ülésén a 329/2006.(XI.30.) KT sz.
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2007.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 2007. 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
szükséges és a felhalmozási kiadásokat rangsorolni kell.
A 2007. 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.
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 érvényesült a közalkalmazottak és a köztisztviselők
részére 2006.évben hozott bérintézkedés 2007.évre áthúzódó hatása, valamint a 13. havi illetmény növekménye.
A költségvetési javaslat már nem tud kezelni minden felmerülő (fejlesztés, felújítási) igényt, megoldásra váró
feladatot. A szűkítés során rangsorolva lettek a feladatok a fontossági szempontok szerint.
A költségvetésben az intézmények számára a fejlesztések, felújítások megvalósításához biztosított a
pályázati saját erő összege.
2007.évre célul kell kitűzni, hogy év közben a szabad forrásokkal, a meglévő hiány összegét csökkenteni kell.
Annak érdekében, hogy ez a feltétel elérhető legyen, már most a tervezés időszakában élni kell a pályázati
lehetőségekkel.
A 329/2006.(XI.30.) KT sz. határozat végrehajtása érdekében az alábbi követelmények érvényesültek
• A bevételek további feltárása céljából, a szerződések felülvizsgálatra kerültek.
• Az intézményeknél megtörtént a bázis korrekció, a feladat csökkenés miatti költségvetés változás
átvezetésre került. A feladat növekedésből adódó többlet kiadás 2007.évi szintrehozása szintén
figyelembe lett véve.A működési kiadások területén a törvények által garantált keresetemelés fedezete
a költségvetésben mindenkinek biztosított( közalkalmazott, köztísztviselő, Munka törvénykönyve
hatálya alá tartozó).
• 2007. 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 ezen tényhez kell igazítani amenniben az normatív támogatás csökkenéssel jár.
• A Közoktatási törvény 2007. év szeptemberétől hatályba lépő rendelkezései figyelembe lettek véve a
pedagógus létszám meghatározásánál( pedagógus kötelező óraszám emelése, közokt.tv. 1. sz. mell.
harmadik rész I. pontja, valamint a kötelezően elrendelt heti 2 óra az egyéni, szabadidős és tanórán
kívüli foglalkozásra, a közokt. tv. I.sz. melléklet harmadik rész II.pont 18 bekezdése.)
• 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.
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•

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 a minél több
normatív támogatási összeg megszerzésére.
• A 2007.évi dologi kiadások tervezésénél a növekedés mértéke a 2007. évi költségvetési törvényben
meghatározott 6,2 %-os az infláció mértéke. A nyersanyag norma a rendelet tervezetnek megfelelően
került beépítésre a dologi kiadás élelmiszer kiadásaiba. Egyéb dologi kiadás növekedésre csak a saját
bevétel további növelésével van lehetőség.
• A költségvetési egyensúly fokozatos megteremtése érdekében szükségessé vált az elmúlt évi többlet
bevétel, valamint az előző évben képződött pénzmaradvány bevonása is.
Összességében kimondható, hogy az elkészült rendelettervezet egy feszített, szoros, megfontolt, számításokkal
megalapozott költségvetést tartalmaz. Az intézmények működése úgy biztosított, hogy minden területen
érvényesítik a megfontolt takarékos gazdálkodást (gáz, villamosenergia felhasználás). A jelenlegi költségvetés
nem nyújtott többlet támogatást az Áfa kulcs változásra és az energia áremelkedésből adódó többlet kiadásokra
sem.
A fenti szempontok érvényesülésével kerülhetett sor az intézményekkel az egyeztető tárgyalára, melyről
jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés folyamán minden intézményvezető, és gazdaságvezető elfogadta a 2007.évi
költségvetés keret számait. Az egyeztetés után az intézmények elkészítették azon intézkedésüket, mely az év
folyamán hatékonyabb gazdálkodást eredményez. 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.
Bevételek alakulása a rövid lejáratú hitel felvétel nélkül:
Működési célú bevételek:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

2006.évi eredeti ei

2006.év módosított
ei.
792299

2007 évi eredeti ei.

Változás
eredetihez %
93,52 %

az

Normatív álllami
977984
914571
támogatás
Központosított
26070
egyéb tám.
Vismaior tám
58725
TEKI támogatás
4298
2896
67,38 %
Személyi jöv.adó
466589
462295
457993
98,16 %
Szem.jövadó
381109
norm. Eloszt.
Átengedett
46650
46650
66912
143,43 %
közp.adók
Helyi adók
190600
219600
226700
118,94 %
Talaj terh. díj
500
Pótlék
bírság
8750
bevétel
Önkorm sajátos
12933
56059
29300
226,55 %
bev.
Saját
működési
286992
292804
276627
96,39 %
bev.
Működési
célú
391516
347693
412342
105,32 %
pénzszk.átvét.
Működési
célú
209040
209040
62271
29,79 %
pénzmaradvány
összesen
2582304
2896642
2458862
95,22 %
-A normatív állami támogatás csökkent az előző évhez viszonyítva. Gyomaendrőd Város a társadalmi- gazdasági
és infrastrukturális szempontból elmaradott települések köréből kikerült, az átsorolásból eredően 55.253 E Ft
normatív támogatástól esett el az önkormányzat.
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A normatív állami támogatásoknál feladat növekedés volt a Városi Gondozási Központnál ( Szent Imre Idősek
Otthona), amely többlet normatív támogatást eredményezett. A Városi Gondozási Központ normatív állami
támogatásnál az alapellátáshoz kapcsolódó normatíva emelkedett. 2007.évre azonban szigorodott az új belépőkre
vonatkozó normatív támogatás igénylése. Fontos szempont megemlíteni az emelt szintű ellátási feladathoz
kapcsolódó normatív támogatásnál, hogy 2008.évre már nem biztosít ezen ellátáshoz kapcsolódó normatív
támogatást a költségvetés.
Az oktatáson belül is változtak a normatív állami támogatások, azaz 2007. szeptember 01-től teljesítmény
mutatók - csoportszám /osztály átlaglétszám - alapján jár a normatíva, ugyanakkor változott a jogosultsága köre
is (étkezésnél, tankönyv támogatásnál). Ebben az évben is jelentkezik tanulói létszám csökkenés. A művészeti
képzés normatív támogatása a 2007/2008. tanévtől szintén módosul, a kiegészítő szabályok alapján igényelhető
a normatíva.
Jelen helyzetben a képzőművészethez kapcsolódó normatív támogatás összege 1-6 hóig 50000Ft/ év /tanuló, 712 hóig 40000 Ft /év /tanuló. A 3/2002. (II.15.) OM rendelet alapján az intézménynek kezdeményeznie kell
2007. március 31-éig a közoktatás minőségbiztosítás és minőségfejlesztési vizsgálatát. Ezen vizsgálat eredménye
határozza meg az intézmény további működését.
-A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása változott, az Apeh által 2005.évben
beszedett személyi jövedelemadó 40%-ából a 10% helyett 8% lett, illetve a jövedelem differenciálás
mérséklése 32%-ra változott. Az önkormányzat iparűzési adóerőképessége az előző évhez viszonyítva
növekedést mutat, ezért az egy főre vetített szja kiegészítés összege csökkent.
-A helyi adóbevételek további növekedése mutatható ki az előző évhez viszonyítva.
-A környezetvédelmi alap bevételét képezi a tervezett talajterhelési díj bevétele, és az önkormányzat által
biztosított 2000 E Ft, mely a holtág egyesületek részére kerül kiosztásra pályázat útján.
-A sajátos bevételek a tervezett ingatlan értékesítés összegeit tartalmazza.
-A saját bevételek közel azonos szinten vannak az intézményeknél az előző évihez viszonyítva. A Városi
Gondozási Központnál csökkentek a saját bevételek az előző évhez képest, melynek indoka, hogy 2006.évben a
PHARE pályázat befejeződött, ezért a bevétel kiesés összege a következő évben 11.880 E Ft. A közhasznúan
foglalkoztatottak száma is csökkent az intézménynél, ami az átvett pénzeszköznél eredményez csökkenést. A
2007.évi bevételek között az intézmény nem tervezett a beköltözési hozzájárulás 30%-os bevételével az
óvatosság elve alapján. A Városi Gondozási Központot 2007. március 01-től mikrotérségi társulás formájában
tervezi az önkormányzat működtetni. A szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében térségi feladatot fog
ellátni az intézmény. A térségi feladat ellátásból adódóan az intézmény többlet normatív támogatásra lesz
jogosult, mely javítja az intézmény jelenlegi pozícióját.
Felhalmozási célú bevételek:
2007.évben a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek kerültek megtervezésre,
amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz kapcsolódnak. A felhalmozási célú bevételeknél ezért az előző évi
összehasonlítás nem mutat valós képet mivel az minden évben változó.
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2006.évi eredeti 2006.évi mód. Ei.
2007.évi eredeti Eredetihez
ei.
ei.
viszonyítva %
Felhalm. Bev.
286875
296798
54905
19,14 %
Felhalm.pénzmaradvány
247476
299542
273128
110,36 %
Kölcsönök visszatér.
8343
25692
9717
116,47 %
Felhalmozási
bev.
542694
622032
337750
62,24 %
összesen
Kiadások alakulása:
Működési kiadások:
Megnevezés
Működési kiadás
- szem.jutt
- járulékok
- dologi kiad
- pénzeszköz
átadás

2006.eredeti ei.
2322381
996985
323508
573710
428178

2006.módosított ei.
2691141
1075587
344691
702717
568146

2007.évi eredeti ei.
2251416
981075
313136
533231
423974

Adatok E Ft-ban
Eredetihez visz. %
96,94 %
98,40 %
96,79 %
92,94 %
99,02 %

A működési kiadás az összes kiadás 75,28 %-a, mely az előző évben 72,62 % -os arányt mutatott.
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A működési kiadásokon belül:
- A személyi juttatások tervezésénél figyelembe kellett venni a bértábla változást 2006.április 01-től, ezen
túlmenően a soros lépéseket, a minimálbér változást, illetve a szakképzettség megszerzése miatti
előrelépéseket.
A köztisztviselők illetmény alapja a 1992.évi XXIII. Tv 43.§-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
36.800 Ft.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tv. 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja
19.600 Ft.
A keresetbe tartozó juttatások (Áht. 93/A§-ban foglalt keret) összegének alapja az előző évi bázis előirányzat
2%-a.
A közokt tv. 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
összege 5.250 Ft/hó/fő.
A pedagógus szakkönyv vásárlás összege 14.000 Ft/fő.
A 13.-ik havi juttatás minden dolgozónak megtervezésre, illetve január 16.-án kifizetésre is került. Többlet
támogatást biztosítottunk azon intézményeknek, amelyeknél a jubileumi jutalom kifizetési kötelezettsége
meghaladta az előző évi tervet.
A személyi juttatás csökkenés az előző évhez viszonyítva 1,6 % , mely az előző év létszám leépítéseiből adódik.
A létszám leépítéssel kapcsolatos többlet kiadás nem jelentkezik az egyes intézményeknél többlet kiadásként,
ezen összegek a polgármesteri hivatal költségvetésében a tartalék kiadások között kerültek megtervezésre
intézményenként. A hivatal bevételei között jelentkeznek a létszám leépítéshez kapcsolódó pályázati összegek.
-A dologi kiadásoknál azért nem mutatkozik növekedés az előző évhez képest, mert a település hulladék
kezelése az előző évben a dologi kiadások között került megtervezésre, még 2007.évben megállapodás alapján a
pénzeszköz átadások között jelenik meg az összeg.
- A működési célú pénzeszköz átadás sem mutat növekedést az előző évhez képest. A csökkenés indoka , hogy
2006. évben 99.790 E Ft lakosságnak nyújtott belvíz támogatás jelent meg a pénzeszköz átadások között, mely
feladat 2007. évben már megszünt. A település tisztasági szolgáltatás összege megállapodás alapján a
pénzeszköz átadások között került megtervezésre.
Oktatási ágazat működési kiadásai:
Megnevezés
Kis Bálint Ált Iskola
Rózsahegyi
K.
Kistérs.Isk.
Kner Imre Gimnázium
Városi Zeneiskola
összesen

2006.eredeti ei

2006.mód. ei.

2007.évi tervezett

Adatok: E Ft-ban
Eredetihez visz %

258184
310791

276673
327226

246381
308593

95,43 %
99,29 %

173660
54838
797473

179532
56133
839564

176251
48764
779989

101,49 %
88,92 %
97,81 %

Az önálló és a részben önálló intézmények kiadásainak tervezésénél a növekedés oka a személyi juttatásoknál a
kötelező bérfejlesztés, a dologi kiadásoknál az infláció követés. Összehasonlítva az előző évi eredeti
előirányzattal, legnagyobb változás a Városi Zene és Művészeti Iskolánál mutatkozik a megszorító intézkedések
miatt (csoport összevonás, feladat csökkenés). A Kis Bálint Általános Iskola működési kiadás csökkenése az
előző évek létszám leépítéséből adódik. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a kistérségi
feladat ellátás rendezésével csökkenthető az intézmény működési kiadása (további létszámleépítés, illetve az
önkormányzati támogatás csökkenés). A Kner Imre Gimnáziumnál a kötelező óraszám emelése minimális kiadás
csökkenést mutat, mivel nagyon sok az óraadó az intézménynél. Egy fő nyugdíjazása miatt többlet kiadás
jelentkezik az intézménynél.
A Városi Gondozási Központnál jelenleg megbízott intézményvezető látja el a vezetői feladatokat. A
költségvetési koncepció keret számaiból kiindulva, amely több mint 107 millió forint önkormányzati kiegészítő
támogatást mutatott, szükségessé vált az intézményi költségvetés tételes áttekintése, és átdolgozása. Ezen
részletes felülvizsgálás másik fontos tényezője volt a 2006.évi költségvetés teljesítésének közel 20 millió
forintos forrás hiánya.
A pénzügyi osztály az intézménnyel párhuzamosan elemezte a költségvetést megalapozó számításokat. A
folyamatos, többszöri átdolgozások eredményeként az önkormányzati kiegészítő támogatás lecsökkent 53 millió
forintra. A személyi juttatások növekedtek az előző évhez képest. A növekedés indoka egyrészt a bérfejlesztés
áthúzódó hatása, másrészt az előző évben kimaradt 13.ik havi illetmény helyes beépítése, valamint a pótlékok
tervezésénél is csak jogszabályi alapon járó pótlékok kerültek beépítésre.
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Az intézmény dologi kiadásinál kiemelten kezelt növekedés az élelmiszer nyersanyag, a gyógyszer kiadás, és a
feladat növekedés áthúzódó hatása. A többi dologi kiadásnál szintén az infláció 6,2 %-os mértéke az irányadó.
Mindezen intézkedések szükségessé teszik a teljesítések folyamatos ellenőrzését, és egyben szigorú, takarékos
gazdálkodásra ösztönöznek.
Fejlesztési célú kiadások: A fejlesztési kiadásoknál csak azok a beruházások kerültek a kiadások közé,
melyekhez kötelezettség vállalás kapcsolódik, valamint olyan beruházások, melyekhez nem kapcsolódik
pályázati forrás. Az intézmények fejlesztési igényeire pályázati alap került kialakításra a szűkös anyagi
lehetőségek miatt.
Tartalékok: (a kiadás bemutatása működésre és felhalmozásra)
A tartalékok tekintetében a működési tartalékok összege 128.962 E Ft.
Ezen összeg tartalmazza a kötött felhasználású közcélú foglakoztatásra kapott 23.346 E Ft-ot, a felosztandó
alapok összegeit és a létszám leépítéshez kapcsolódó többlet kiadások összegeit intézményenként. Előző évről
képződött pénzmaradvány feladattal terhelt kiadása szintén itt került megtervezésre. Működési kiadáshoz
kapcsolódó pályázati saját erő szintén része a tartalékoknak. Környezetvédelmi alapba került az előző években
beszedett környezetvédelmi bírság, és a 2007.évre tervezett talajterhelési díj beszedett összege.
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok összege 434.154 E Ft.
Intézményenként meghatározásra került a pályázati saját erő összege. A szennyvíz beruházáshoz, a lakossági
érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéséhez a Hármas-Körös Csatornamű Társulás 223.500 E Ft hitelfelvétel
visszafizetéséhez beszedett érdekeltségi hozzájárulás összege a tartalékok között került tervezésre. Jogszabály
alapján a szociális bérlakások előző évi lakbér bevételeit tartalékként kell kezelni, mely szintén a felhalmozással
kapcsolatos tartalék összegét növeli.
A fejlesztésekhez kapcsolódó saját erő ( ami szorosan kapcsolódik a pályázati pénzekhez) beruházásonként a
fejlesztési tartalék kiadás részeként került meghatározásra 222.005 E Ft összegben.
Általános (nem nevesített) pályázati alap összege 8.000 E Ft.
Hitel törlesztések:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005.évben a Tanoda pályázathoz 3000 E Ft hitelt vett fel, melynek
visszafizetési határideje 2006.első félév volt, a pályázat elszámolásának időpontja 2006.évben megtörtént, a
pályázati pénz kiutalása a mai napig még nem érkezett meg a számlára. 192 E Ft hitel törlesztés van tervezve a
2006. évben megszűnt (Rau féle )csatorna mű társulás átvállalt esedékes hitelére. A hitel forrása a még kintlévő
esedékes érdekeltségi hozzájárulás.
A megszűnt Hármas-Körös Víziközmű Társulat által felvett 223.500 E Ft hitel összegének visszafizetése
2011.évben lesz esedékes.
A 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 11.számú mellékletben foglaltak
szerint teszünk eleget a pénzügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott, előre jelzett főbb makrogazdasági
mutatók alapján.
A helyi önkormányzat Képviselő –testülete részére mellékelni kell az Áht 118§-a (1) bekezdésének 2.c pontja és
(2) bekezdésének 2. e pontja szerinti közvetett támogatásokat, mely a rendelettervezet részeként kerül
bemutatásra (10. számú melléklet).
A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az
önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését, valamint
változatlan formában beépíti a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát.
Fentieket valamennyi Bizottság megtárgyalta és megalkotásra javasolta Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2007.évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet szerint.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
…./2007. (..) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69. §-a
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről a
következő rendeletet alkotja:
1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
1.
Költségvetési támogacím
tások
1. alcím
2. alcím
3. alcím
4. alcím
5.
6.
7.
8.

alcím
alcím
alcím
alcím

2.
cím

Önk.
bev.

sajátos

Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és Céltámogatás
TEKI támogatás
CÉDA támogatás
Vis Maior támogatás
Egyéb központi tám.

műk.

1. alcím

Helyi adók
1.
sz.
2.
sz.
3.
sz.
4.
sz.
5.
sz.
6.
sz.

előir.

Iparűzési adó

előir.

Építményadó

előir.

Telekadó

előir.

Magánszem.
komm. adó
Idegenforgalmi adó
Pótlék, bírság

előir.
előir.

2. alcím

Átengedett
adók

központi

1. előir.
sz.
2. előir.
sz.
3. előir.
sz.

SzJA helyben
maradó
SZJA jöv. kül.
mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjárműadó

4. előir.
sz.
5. előir.
sz.

Termőföld
bérbeadása

3. alcím
4. alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bev.
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1. előir.
sz.
2. előir.
sz.
3.
cím

Önk.
lakás.
lakbérb.
Mezőőri járulék
Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek

1. alcím
2. alcím

Tárgyi e. értékesítés
Önk. lakások, egyéb h.
b.

3. alcím
4. alcím

Pü-i befekt. bev.
Koncesszióból szárm. b.

4.
cím
5.
cím
6.
cím
7.
cím
8.
cím
9.
cím

Kis Bálint Ált. Iskola
Rózsahegyi K. kistérségi Ált. Isk.
Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi
Int.
Városi Gond. Központ
Polgármesteri Hivatal
1. alcím
2.
3.
4.
5.
6.

Térség
Humánsegítő
szolgálat
Városi Könyvtár
Városi Zene és Műv. Isk.
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Polgármesteri Hiv. és
egyéb feladatok

alcím
alcím
alcím
alcím
alcím

10.
cím

Kölcsönök visszatérülése
1. alcím
2. alcím
3. alcím

Lakáshitel visszafiz.
Munkált. kölcsön vfiz.
Belvíz kölcsön vf.

11.
cím

Egyéb finansz. bev.

Az intézmények bevételi előirányzatai:
1. előir.
2. előir.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk.
Felhalm.
célú
bev.
Előző évi pm.

3. előir.
4. előir.
Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. A
kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
1. előir.
Személyi juttatás
2. előir.
Munkaadókat terh. jár.
3. előir.
Dologi kiadás
4. előir.
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
5. előir.
Ellátottak pénzbeli jutt.
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6. előir.
7. előir.
8. előir.
9. előir.
10. előir.
11. előir.
12. előir.

Felújítások
Fejlesztések
Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Kölcsönök nyújtása
Hitelek törlesztése
Céltartalék
Általános tart.

2. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszege 2.990.612 E Ft, ezen belül a rövid
lejáratú hitel összege 194.000 E Ft, a 2006. évi pénzmaradvány összege 335.399 E Ft, részletezve az 1., 1/a.,
1/b., 1./c. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.251.416 E Ft, ezen belül a személyi
juttatás 981.075.E Ft, munkaadót terhelő járulék 313.136 E Ft, dologi kiadás 533.231 E Ft, a működési célú
pénzeszköz átadás 423.974 Ft, melyet a 2., 2/a. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 21.000 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 147.080 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 127.264 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 6.871 E Ft, a kölcsönök
nyújtása 9.753 E Ft, a hiteltörlesztések összege 3.192 E Ft, melyet feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 571.116 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza
át. Az Ifjúsági alap 1.200 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazására 300 E
Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft a pályázható összeg. A sportalap 19.795 E Ft összegéből kötött felhasználású
támogatások:
• Sportcsarnok működtetése
2.670 E Ft
• Diáksport
750 E Ft
• Endrődi pálya fenntartás tám.
500 E Ft
• Gyomai pálya fenntart. Tám.
500 E Ft
• Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
• Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 228 E Ft
• Tartalék
100 E Ft
(2) A 10.530 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
• Városi képtár műk.tám.
1.200 E Ft
• Drog prevenció és DADA program 500 E Ft
• Rendezvényalap
300 E Ft
• Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog. 100 E Ft
• Dr. Szendrei Géza könyv kiadás tám. 300 E Ft
• Testvérvárosi kapcsolat
180 E Ft
• Városi ünnepségek pály.tám.
1.000 E Ft
(3) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok
benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a
felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.
(4) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartására és
bővítésére használható fel.
(5) Az intézmények részére elkülönített fejlesztési pályázati alapok kizárólagosan a pályázatok önerős részét
képezik.
(6) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlegét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7. számú
melléklet tartalmazza.
9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. számú melléklet mutatja be.
10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2007. és 2008. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve költségvetés-politika prioritásait. A 11/a melléklet
bemutatja a az önkormányzat 2007 évi gazdasági-programját, és a cikluson túlmutató fejlesztéseit.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2008. és 2009. évekre előre jelzett
bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Megállapítja, hogy az
Önkormányzatnak a prognosztizált adatok mellett költségvetési hiánya mutatkozik.
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(3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési hiány megszüntetése érdekében tegyen
javaslatot:
- az Önkormányzat további saját bevételének feltárására,
- a fejlesztési elképzelések megvalósítása során a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a feladatok
rangsorolására..
(4) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását melynek
lejárati időpontja 2011. év december 20 napja, a 12. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontja alapján
az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 13. számú melléklet
tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek
figyelembevétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. sz. mellékletben kimutatott összeget nem haladhatja
meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14. számú
melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola alapfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszámból – az
intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más
önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 7 fő pedagógus álláshely
végleges jelleggel csökken. A Kis Bálint Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 52 főről 2007. december
31.re 45 főre csökken, a technikai álláshelye 22 fő.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szakfeladatán foglalkoztatott létszámból – az
intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más
önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 6 fő pedagógus álláshely
végleges jelleggel csökken. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 46
főről 2007. december 31.re 40 főre csökken, változatlan a létszám az oktatást segítő szakfeladaton 4 fővel,
technikai álláshelye 24 fő, könyvtáros 2 fő. Hunya telephely álláshely 10 fő, Csárdaszállás telephely álláshely 7
fő.
(4) A Kner Imre Gimnázium, Kollégium középfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszám 3 fő
pedagógus álláshellyel csökken. A Kner Imre Gimnázium, Kollégium pedagógus álláshelye ezzel 30 főről 2007.
december 31.re 27 főre csökken, a technikai álláshelye 17 fő.
(5) ) A Városi Zene és Művészeti Iskola oktatás, szakfeladatán foglalkoztatott létszám 3 fő pedagógus
álláshellyel csökken. A technikai álláshely 3 főről 2 főre csökken.
(6) A Városi Gondozási Központ központi irányítás és szakmai jellegű szakfeladatán foglalkoztatott
létszámból – az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen
belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában – 4 fő
álláshely végleges jelleggel csökken. A Városi Gondozási Központ álláshelye ezzel 137 főről 2007. december
31-re 133 főre csökken.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 2007. január 1-jén 57 fő. Létszámban a szerkezet
változás az alábbi: nyugdíjazás miatt 3 fő létszámleépítése, illetve évközben 3 fő a létszám növekedés, mely 1
fő közterület felügyelő, 1 fő jogász, 1 fő pályázat író alkalmazását tartalmazza. 2007. december 31-én 57 fő a
köztisztviselői létszám.
(8) A mezőőri szolgálatnál 1 fő létszám növekedés jelentkezik, így az engedélyett létszám 5 főről 6 főre
változik.
13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 1. számú mellékletét módosító
2005. évi CLIII. Törvény 22. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók a közalkalmazottak
besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2007. január 1-től 19.600 Ft. 2007.
évben az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a,
kivétel a közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2007. évben 5.250 Ft fő/hónap.
(2) 2006. CXXVII. Tv 56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2007.január 1-től 36.800 forint. A köztisztviselők illetménye ennek alapján
lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Kt 44/A §
szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan- a Kt 46.§
(5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi
tervre is:
a) VI. Fejezet 11. § (1) a-b szerinti (lakásépítési-vásárlási; albérleti díj támogatás ) alapot a költségvetés nem
biztosít.
b) VI. Fejezet 11. § (1) d) Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
d) Szemüvegtérítés összesen: 200 000.-Ft.
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e) XI. Fejezet 20. § Temetési segély kerete:100.000.-Ft.
f) XII. Fejezet 21. § Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57. bekezdése
alapján a 15. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2007. évre várható bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. számú melléklet tartalmazza.
17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési
mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
határozatát és költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.A társulás határozatát … melléklet
tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a
tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési
kötelezettséget a 2007. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik – de ez a
növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben
igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény
gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos
fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt
előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a
jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 93. § (2) bekezdésben foglaltak alapján
használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését az Áht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési
rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai az 5/1995. (III.2.) Gye.Kt. számú rendelete alapján kerültek meghatározásra.
Záró rendelkezések
21. § (1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2007. (II.19.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti.
22. § A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő– testület előtt.

Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző
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