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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 2007. november 29-én tartott ülésén a 351/2007.(XI.29.) Gye. Kt sz.
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2008. 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 2008. évben képződő
forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés
összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további
feltárása, illetve a kiadások rangsorolása.
A 2008. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a költségvetési koncepció
összeállításával, a bizottsági ülésen elhangzott vélemények valamint a Képviselő-testületi javaslatok figyelembe
vételével történt.
Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása előtt egy rövid makrogazdasági kitekintést szeretnék
nyújtani.
A költségvetési törvény tervezetének általános indokolása szerint 2006. évben a GDP növekedés mértéke 3,9 %
volt, 2007. évben 1,7 %, 2008-ra a kormányzat célként 2,8%-os gazdasági növekedési ütemet irányzott elő. A
lakosság fogyasztása 2007-ben várhatóan 1 %-kal alacsonyabb lesz az előző évinél. 2008-ra azonban a fogyasztás ütemében már kismértékű (0,4 % körül) növekedés várható. Az infláció mértéke 2006. évben 3,9 % volt,
2007-ben 7,8-7,9 % körül alakult, míg 2008. évre 4,8 %-os inflációt jelölt meg célként a kormányzat. Az államháztartási hiány az alábbiak szerint alakult: 2006.-ban 9,4%, 2007. évben várhatóan 6,5 %, 2008. évi cél 4,5 %os államháztartási hiány.
Az Országgyűlés a 2008. évi költségvetési törvény megszavazásával elfogadta a közszféra 2008. évi
keresetemelkedésének garanciális elemeit. Ennek értelmében a közalkalmazotti illetménytábla díjtételei
átlagosan 5%-kal emelkedtek, a pótlékalap 2%-kal, a köztisztviselői illetményalap összege pedig 38.650 Ft-ra
módosult. A költségvetési rendelet tervezetbe megtörtént ezen bérnövekmény valamint a 13. havi illetmény
növekmény beépítése.
A dolgozói létszám felülvizsgálatánál általános érvényű létszám csökkentésre nem tesz javaslatot a költségvetés
tervezete.
Az intézményeknél megtörtént az esetleges feladat csökkenés miatti költségvetés változás átvezetése
(Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk, Városi Alapfokú Művészetokt. Int.), illetve a feladat növekedésből (Kis Bálint Ált.
Isk. és Óvoda) adódó többlet kiadás 2008. évi szintrehozása.
A 2008.évi dologi kiadások tervezésénél a növekedés mértéke a 2008. évi költségvetési törvényben
meghatározott 4,8 %-os inflációs mérték. A nyersanyag norma az elfogadott rendeletnek megfelelően került
beépítésre a dologi kiadás élelmiszer kiadásaiba. Egyéb dologi kiadás növelésére csak a saját bevétel további
növelésével van lehetősége a hivatalnak és az intézményeknek egyaránt.
Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat pénzeszköz átadásai. A megállapodás keretében ellátott
önkormányzati feladatot ellátók részére a szerződésben rögzítetteknek megfelelően biztosított a feladat ellátás
finanszírozása.
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Egyes feladatok ellátását (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális alapszolgáltatási feladatok) kistérségi
feladat ellátásban, illetve mikrotérségi társulás formájában kell továbbra is biztosítani, törekedve ezzel a minél
több normatív támogatási összeg megszerzésére.
A költségvetésben az intézmények számára egy kisebb összegű fejlesztési, felújítási forrást biztosított az
önkormányzat, melyet az intézmény vezetése szabadon felhasználhat konkrét fejlesztéshez, illetve pályázati saját
erő biztosításához.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 4.-ével aláírta a kötvénykibocsátáshoz szükséges
szerződéseket, melynek értelmében február 27.-ével megtörténhet az 1 milliárd Ft összegű kötvény lejegyzése. A
kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására,
melyek az önkormányzatot többlet bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A költségvetési
rendelet tervezet 5/a számú melléklete részletesen bemutatja azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyeket az
önkormányzat a kötvény összegéből kíván finanszírozni. A kötvény összegének azon részét, melyet az
önkormányzat 2008. évben nem jelölt ki felújítási és fejlesztési feladatokra tartalékba helyeztük.
A fejlesztési hiány azon részének finanszírozására, melyet a Képviselő-testület nem a kötvényből kíván
megoldani egyéb finanszírozási célú pénzügyi műveletből származó bevételt tervezett az önkormányzat.
Összességében kimondható, hogy az elkészült rendelettervezet egy szoros, számításokkal megalapozott
költségvetést tartalmaz. Az intézmények működése úgy biztosított, hogy minden területen érvényesítik a
megfontolt takarékos gazdálkodást.
A fenti szempontok érvényesülésével kerülhetett sor az intézményekkel az egyeztető tárgyalásra, melyről
jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés folyamán minden intézményvezető és gazdaságvezető elfogadta a 2008. évi
költségvetés keretszámait.
Bevételek alakulása:
Működési célú bevételek:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Normatív álllami támogatás
TEKI támogatás
Személyi jöv.adó
Átengedett központi adók
Helyi adók
Talaj terhelési díj
Pótlék bírság bevétel
Önkorm sajátos bev.
Saját működési bevétel
Működési célú pénzszk.átvét.
Működési célú pénzmaradvány
összesen

2007.évi eredeti ei

2008. évi terv

Változás az előző évhez %

914571
2896
457993
66912
226700
500
8750
29300
276627
412346
62271
2458866

891412
0
480519
71912
264200
200
3250
17000
351019
516966
18269
2614747

97,47 %
104,92 %
107,47 %
116,54 %
40,00 %
37,14 %
58,02 %
126,89 %
125,37 %
29,33 %
106,34 %

A normatív állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat, melynek indoka az oktatási
intézmények tanulói létszámcsökkenése, feladatok megszűnése (Városi Alapfokú Műv.Okt. Int.-ben szakok
megszűntetése), illetve az oktatás területén a teljesítmény-mutatón alapuló új számítási módszer bevezetése.
A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2006. évre bevallott, az APEH
által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.
A jövedelemkülönbség mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár
forintban kifejezett összege a múlt évhez képest 36.500 Ft-ról 40.230 Ft-ra emelkedett, melynek révén
kedvezőbb pozíciót sikerült elérni önkormányzatunknak ezen bevételi tételnél.
A helyi adóbevételek összességében jelentős növekedést (több mint 35.000 E Ft) mutatnak az előző évhez
viszonyítva.
2008. évben az alapadó 260.300 E Ft, de ezt az összeget az adómérséklések, -elengedések, illetve ezekkel szemben adóbehajtások módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adó bevétel összesen 264.200 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
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→ Építményadó vonatkozásában a közvetett támogatás ez előző évhez képest jelentősen csökkent, mert megszűnt az iparűzési adóalanyokat megillető építményadó kedvezmény. Az itt tervezett közvetett támogatás összege 500 E Ft.
→ Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedélylyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 600 E Ft.
→ Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a
kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 17.000 E Ft.
→ Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben
azonban most már csak a kisvállalkozásokat (2,5 M Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg
kedvezmény, így a várható közvetett támogatás összege 2.000 E Ft.
A sajátos bevételek összege a tervezett ingatlan értékesítés összegét tartalmazza.
A saját bevételek növekedésének forrása a polgármesteri hivatalnál megtervezett többlet kamatbevételek összege
(kötvény lekötéséből származó bevétel és a belvíz II. ütemhez kapcsolódó pályázati pénzeszköz lekötése). Az
intézményeknél saját bevétel csökkenés figyelhető meg a Kner Imre Gimnáziumnál, melynek indoka, hogy a
tankönyvek értékesítése kikerült az intézmény feladatai közül, ugyanakkor saját bevétel növekedés mutatkozik a
Térségi Szociális Gondozási Központnál az önköltség számításon alapuló térítési díjak alkalmazásából adódóan.
Előző évhez képest nőtt a működési célra átvett pénzeszközök összege, mely azzal magyarázható, hogy a
bérfejlesztés és a fél 13. havi juttatás kiadásainak forrása itt került megtervezésre, illetve a közhasznú
foglalkoztatottakhoz kapcsolódó támogatás mértéke 2008. évben 70%, szemben az előző évi tervben szereplő
50%-kal.
A működési célú pénzmaradvány kizárólag feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2008. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek
kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz kapcsolódnak.
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2007.évi eredeti ei.
2008.évi terv
Előző évhez viszonyítva %
Felhalmozási bevétel
54905
51785
94,32 %
Felhalmozási pénzmaradvány
273128
479474
175,55 %
Kölcsönök visszatérülése
9717
13560
139,55 %
Felhalmozási bev. összesen
337750
544819
161,31 %

Kiadások alakulása:
Működési kiadások:
Megnevezés
Működési kiadás
- személyi juttatás
- járulékok
- dologi kiad
- pénzeszköz átadás

2007.évi eredeti ei.
2251416
981075
313136
533231
423974

2008 .évi terv
2455128
1061000
333759
658464
401905

Előző évhez viszonyítva %
109,05 %
108,15 %
106,59 %
123,49 %
94,79 %

A működési kiadás az összes kiadás 59,11 %-a.
A működési kiadásokon belül:
A személyi juttatások az előző évhez képest 8,15 %-kal növekedtek, egyrészt az 5 %-os mértékű kötelező
illetményemelés, másrészt a 2008. január 16-án kifizetett félhavi 13. havi illetmény hatásaként, továbbá a
feladatnövekedésből adódó többletkiadások miatt.
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A dologi kiadásoknál azért mutatkozik 23,49 %-os növekedés az előző évhez képest, mert a kötvényhez
kapcsolódó kamatkiadás, kötvénylejegyzési díj, és szakértői díj itt került megtervezésre, továbbá a Kistérségi
hozzájárulás összegének növekedése, a feladatátvétel miatti óvodai többletkiadás, és a hulladékszállítás költségei
közel 30 000 E Ft összegben, mint dologi kiadás jelentkezik (előző évben a pénzeszközátadásnál került
megtervezésre).
A működési célú pénzeszköz átadás csökkent 5,21 %-kal abból adódóan, hogy átkerült a dologi kiadások közé
a hulladékszállítás költsége.
Oktatási ágazat működési kiadásai:

Megnevezés
Kis Bálint Ált Iskola
Rózsahegyi K. Kistérs. Isk.
Rózsahegyi K.-Hunya
Rózsahegyi K.-Csárdaszállás
Kner Imre Gimnázium
Városi Alapf.Műv. Intézmény
összesen

2007.eredeti ei

2008.évi terv

Adatok: E Ft-ban
Előző évhez viszonyítva %

246381
240731
36304
31558
176251
48764
779989

292832
256504
2838
12889
183762
44207
793032

118,85 %
106,55 %
7,82 %
40,84 %
104,26 %
90,65 %
101,67 %

Az önálló és a részben önálló intézmények kiadásainak tervezésénél a növekedés oka a személyi juttatásoknál
az 5%-os mértékű kötelező bérfejlesztés, a dologi kiadásoknál az infláció követés. Összehasonlítva az előző évi
eredeti előirányzattal, legnagyobb változás a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál mutatkozik, mivel a
kistérségi feladatok átcsoportosításra kerültek 2007. szeptembertől kezdődően. Az óvodai feladatellátás
kiszervezésre került, így a Csárdaszállási telephelyen működő óvodát a Kis Bálint Általános Iskola vette át, a
Hunyai telephelyen lévőt pedig az egyház működteti. Az alapfokú oktatásnál átszervezés történt a
kistelepüléseken, az 5-8. évfolyamasok oktatása a székhely településen lévő Rózsahegyi Kálmán iskolában
történik. Csárdaszálláson az 1-4 évfolyamos gyermekek oktatását illetően megmaradt a telephely. Igy a
Csárdaszállási telephely működési kiadásai az alsó tagozatos tanulókkal kapcsolatban merülnek fel 2008. évben.
Hunya telephelyen a 2.838 E Ft működési kiadás a felmentett munkavállalók áthúzódó személyi juttatásait
foglalja magába. A Kis Bálint Általános Iskola 18,85 %-os működési kiadás növekedését az óvodai
feladatnövekedés – Százszorszép Óvoda, Csárdaszállási Óvoda – okozta. A Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény megszerezte a „Kiválóan minősített intézmény” címet, azonban a cím elnyerése érdekében az elmúlt
évben megszorító intézkedésekre került sor (csoport összevonás, feladat csökkenés). A feladatcsökkenésből
adódóan csökkent ugyan a működési kiadások összege, azonban a várható saját bevételeket és a normatíva
összegét figyelembe véve az önkormányzat kiegészítő támogatása tovább növekedett, így ezen intézménynél
további racionalizálásra, intézkedésekre van szükség.
Szociális és egészségügyi ágazat működési kiadásai:

Megnevezés
Városi Egészségügyi Intézm.
Térségi Szociális Gond.Közp.
Térségi Humánsegítő Szolg.
összesen

2007.eredeti ei

2008.évi terv

Adatok: E Ft-ban
Előző évhez viszonyítva %

147496
401601
35526
584623

147782
443558
40364
631704

100,19 %
110,45 %
113,62 %
108,05 %

A Térségi Szociális Gondozási Központ az elmúlt évtől kezdődően térségi feladatokat is ellát a szociális
alapszolgáltatások esetében Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területén. A Hunyai telephely működési
költségei beépítésre kerültek a 2008. évi költségvetésbe, így az intézmény működési kiadásainak százalékos
növekedése magasabb. A magasabb működési kiadások ellenére az önkormányzat kiegészítő támogatása
jelentősen csökkent, mely egyrészt a térségi feladatellátás, másrészt az önköltségszámításon alapuló térítési díj
alkalmazásának köszönhető.
Fejlesztési célú kiadások:
A fejlesztési kiadások között azok a beruházások kerültek megtervezésre, melyekhez kötelezettség vállalás
kapcsolódik, valamint olyan fejlesztési elképzelések, melyekhez nem kapcsolódik pályázati forrás.
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Tartalékok:
A tartalékok tekintetében a működési tartalékok összege 112.580 E Ft.
Ezen összeg tartalmazza a kötött felhasználású közcélú foglakoztatásra kapott 25.560 E Ft-ot, a felosztandó
alapok összegeit (Ifjúsági alap: 1.300 E Ft, Sport alap: 18.400 E Ft, Civil alap: 9.900 E Ft), a városi
rendezvények szervezésére biztosított alapot, az intézmények működési célú tartalékait, illetve az oktatási
intézmények szakmai ellenőrzésére elkülönített összegét. Környezetvédelmi alapba került az előző években
beszedett környezetvédelmi bírság, és a 2008. évre tervezett talajterhelési díj beszedett összege.
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok összege 1.205.673 E Ft.
Itt került megtervezésre 800.977.-E Ft összegben a kibocsátott kötvény 2008. évben fel nem használt része. A
szennyvíz beruházáshoz, - Hármas-Körös Csatornamű Társulás 223.500 E Ft hitelfelvétel visszafizetéséhez beszedett érdekeltségi hozzájárulás összege a tartalékok között került tervezésre összesen 195.774 E Ft
összegben. 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
110.189 E Ft összegben. A Regionális
Hulladéklerakóval kapcsolatos per költsége 50.000 E Ft, szintén a tartalékok között került megtervezésre.
Turisztikai alap összege: 3.100 E Ft.
Általános (nem nevesített) pályázati alap összege 5.000 E Ft.

Hitel törlesztések:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évben a Tanoda pályázathoz 3000 E Ft hitelt vett fel, melynek
visszafizetési határideje 2006. első féléve volt. A hitelvisszafizetési kötelezettségének a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a mai napig nem tudott eleget tenni, mivel a pályázat elszámolásánál gondok jelentkeztek. A
támogató minisztérium helyszíni ellenőrzés lefolytatását rendelte el, melyre 2008. februárjában kerül sor.
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 az 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 kérem szíveskedjenek megtárgyalni és Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetését a
mellékelt rendelet-tervezet szerint megalkotni.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

…./2008. (..) Gye. Kt. rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69. §-a
alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. 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
és Óvoda
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált. Isk.
Kner Imre Gimn.
Városi Egészségügyi
Int.
Térségi Szoc. Gond.
Központ
Polgármesteri Hivatal
1. alcím

Térség
Humánsegítő
Szolgálat
Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Műv.
Oktatási Intézmény
Cigány Kisebbség
Német Kisebbség
Polgármesteri Hiv. és
egyéb feladatok

2. alcím
3. alcím
4. alcím
5. alcím
6. alcím
10.
cím

Kölcsönök visszatérülése
1. alcím
2. alcím
3. alcím

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

11.
cím
12.
cím

Egyéb finansz. bev.
Rövid lejáratú hitel
felvét
Tartozás kötvénykibocsátásból

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:

7

1. előir.
2. előir.
3. előir.
4. előir.
5. előir.
6. előir.
7. előir.
8. előir.
9. előir.
10. előir.
11. előir.
12. előir.

Személyi juttatás
Munkaadókat terh. jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
Ellátottak pénzbeli jutt.
Felújítások
Fejlesztések
Felhalm. célú pénzeszköz átadás
Kölcsönök nyújtása
Hitelek törlesztése
Céltartalék
Általános tart.

2. § Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.159.567 E Ft, ezen belül 2007. évi
pénzmaradvány összege 497.743 E Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a bevételek
főösszegén túl beépítésre került 51.883 E Ft összegű rövid lejáratú hitelfelvétel, továbbá a kötvénykibocsátásból
származó 1.000.000 E Ft, részletezve az 1., 1/a., 1/b., 1./c. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.455.128 E Ft, ezen belül a személyi
juttatás 1.061.000.E Ft, munkaadót terhelő járulék 333.759 E Ft, dologi kiadás 658.464 E Ft, a működési célú
pénzeszköz átadás 401.905 Ft, melyet a 2., 2/a. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 41.802 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 396.267 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 361.170 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 21.230 E Ft, a kölcsönök
nyújtása 10.867 E Ft, a hiteltörlesztések összege 3.000 E Ft, melyet feladatonként a 4. számú melléklet mutat
be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 1.318.253 E Ft. A
tartalék összegéből a Képviselő-testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza
át. Az Ifjúsági alap 1.300 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazására 300 E
Ft, jó tanuló, jó sportoló díjra 100 E Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft a pályázható összeg. A sportalap 18.400 E
Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
 Sportcsarnok működtetése
2.800 E Ft
 Diáksport
600 E Ft
 Endrődi pálya fenntartás tám.
400 E Ft
 Gyomai pálya fenntart. tám.
400 E Ft
 Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
 Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 200 E Ft
(2) A 9.900 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
 Városi képtár műk.tám.
1.368 E Ft
 Drog prevenció és DADA program 500 E Ft
 Rendezvényalap-Balaton átúszás
198 E Ft
 Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog. 1.000 E Ft
 Corini Margit –könyv megjelen.
300 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 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 800.977 E Ft összegben a
fejlesztési tartalékok között kerül kimutatásra, a kötvény felhasználásának részletezését az 5/a számú melléklet
tartalmazza.
(6) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet felhasználni.
(7) A turisztikai alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének mérlegét a 6., 6/a. 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.
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10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2009. és 2010. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve a költségvetés-politika prioritásait. A 11/a melléklet
bemutatja a az önkormányzat 2009-2010. évi gazdasági-programját.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2009. és 2010. évekre előre jelzett
bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) 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 figyelembe
vétele 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 Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 2008. évre 1 fő.
(3 A Tájház szakfeladaton feladatnövekedés miatt 1 fő létszámnövekedés jelentkezik, így az engedélyezett
létszám 1 főről 2 főre változik.
(4) A Tourinform Iroda szakfeladatán a feladatátvétel miatt 2 fő létszámnövekedés jelentkezik, így az
engedélyett létszám 2 főre változik.
13. § (1) 2008. január 1.-től a 2007. évi CLXIX. Törvény 17. számú melléklete az irányadó a
közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2008. január 1-től
20.000 Ft. 2008. 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 2008. évben 5.250 Ft fő/hónap.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt
illetményalap 2008.január 1-től 38.650 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 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: 300 000.-Ft, 2. pontja
szerinti albérleti díj támogatási keret: 200 000.-Ft.
b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 200 000.-Ft.
e) VII. Fejezet 1. pontja szerinti Kegyeleti támogatási keret: 200 000.-Ft, a 2. pontja szerinti Temetési segély
keret: 100.000.-Ft.
f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57. bekezdése
alapján a 15., 15/a. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2008. évre várható bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
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 2008. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési
mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
határozatát és költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza. A társulás határozatát 23. 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 2008. 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.
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19. § Az Önkormányzat 2008. 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,
melyet a 19. számú melléklet tartalmaz.
21.§ A 24. sz. melléklet tartalmazza a 2008. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.
22.§ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezését a 2008. évi költségvetési rendelet tervezetről a 25.
sz. melléklet tartalmazza.
23.§ A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 26. sz. melléklet tartalmazza.
24.§ A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 27. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések
25. § (1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti.
26. § A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2009. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő– testület előtt.

Gyomaendrőd, 2008. február

Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző
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