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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 2008. november 27-én tartott ülésén a 453/2008.(XI.27.) Gye. Kt sz.
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció
összeállításával indult, majd a bizottsági ülésen elhangzott vélemények valamint a Képviselő-testületi javaslatok
figyelembe vételével folytatódott.
Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása előtt röviden szeretném ismertetni a rendelettervezet
összeállításának előzményeit és egy rövid kitekintést nyújtani.
Az amerikai jelzálogpiacról 2007-ben kiindult pénzügyi zavarok hatására a fejlett gazdaságok zömében már
2008. elejétől láthatóvá váltak a növekedés lassulásának, a gazdasági folyamatok gyengülésének jelei. A pénzügyi rendszer stabilizálására irányuló mentőakciók nem tudtak gátat szabni a piaci szereplők recessziós félelmeinek. Október elejétől a világgazdasági válság egyre erőteljesebben érezteti negatív hatását Magyarországon is, a
hitelpiacok beszűkültek, a finanszírozási költségek jelentősen emelkedtek. A Kormány ennek hatására 2008.
október 18-án módosított költségvetési javaslatot nyújtott be.
Október második felében a bizonytalanság továbbra sem csökkent, így újabb változtatásokra (megszorításokra),
újabb lépésekre került sor. Többek között ennek részeként állapodott meg a Kormány és a Magyar Nemzeti Bank
az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal egy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagról.
Az október 18-án benyújtott törvényjavaslathoz képest további módosításokat irányoztak elő.
A következő évben a növekedési lehetőségek nagy mértékben beszűkülnek, azaz a háztartások fogyasztása 3%
körüli mértékben csökken, a beruházási lehetőségek szűkülnek, az exportlehetőségek jelentősen csökkennek.
2009. évben a GDP feltételezett 1,2%-os növekedésével szemben 1%-os csökkenés az indokolt.
Cél, hogy Magyarországon az államháztartási hiány mértéke 2009. évben a GDP 3%-a alá (2,6%) kerüljön. Az
infláció várható üteme 4,5 % lesz.
Ezen célok eléréséhez a Kormány további kiadáscsökkentő lépésekről döntött az alábbi területeken:
 Közszférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni,
 A nyugdíjak esetében változik a 13. havi nyugdíj kifizetésére vonatkozó szabály, úgy hogy csak a
62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülők kapnak plusz havi nyugdíjat,
viszont ennek összegét 80.000 Ft-ban maximalizálják.
Köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2009. évben is 38.650 Ft, a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft. Összességében a közszféra bérrendszereiben meghatározott soros előmenetelek érvényesülnek 2009. évben. 2009-ben a nyugdíjminimum összege marad a 2008. évi szinten, azaz 28.500 Ft, a minimálbér összege pedig 71.500 Ft.
A 13. havi juttatás részleges kompenzálásaként a Kormány rendelet formájában szabályozta a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének módját és összegét. Az intézmények 2009. évi
költségvetésébe rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre a kereset-kiegészítés kiadási része és forrása
egyaránt.
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Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetének kidolgozása során az Országgyűlés által 2008.
december 15-én elfogadott 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről volt az irányadó.
Az intézményeknél megtörtént az esetleges feladat csökkenés miatti költségvetés változás átvezetése
(Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk, Térségi Szoc. Gond.Központ.), illetve a feladat növekedésből (Városi Alapfokú
Műv.okt. Int., Határ Győző Városi Könyvtár) adódó többlet kiadás 2009. évi szintrehozása, továbbá beépítésre
kerültek a város költségvetésébe a 2009. február 1. napjával létrehozott önállóan működő intézmény bevételei és
kiadásai.
A 2009. évi dologi kiadások tervezésénél a növekedés mértéke a 2009. évi költségvetési törvényben
meghatározott 4,5 %-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.
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 2009. évi költségvetésben az intézmények számára konkrét feladathoz kapcsolódóan eltérő összegű fejlesztési,
felújítási forrást biztosított az önkormányzat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évben döntött 1 milliárd Ft összegű kötvény
kibocsátásáról, melynek lejegyzésére 2008. február 27. napjával került sor. A kötvény összege elsősorban
pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többlet bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. 2008. évben az önkormányzat részéről
fejlesztési és felújítási elképzeléseinek finanszírozása során nem volt szükség a kötvényből származó forrás
bevonására. 2008. december 31-én a devizabetét összege 16000 CHF (2173 E Ft), rövid lejáratú betétként van
elhelyezve 227557 E Ft és az állampapír portfólió értéke 794997 E Ft. A kibocsátás óta az Önkormányzat a
kötvényforrásból 35586 E Ft-ot használt fel, részben kamatfizetésre (21586 E Ft), másrészt testületi döntés
értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle ingatlan vásárlásnak (8000 E Ft), a
Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak (1000 E Ft), továbbá a
pénzügyi tanácsadó részére fizetett sikerdíj összegének (4758 E Ft). 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 2009. 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 tudomásul vette és
elfogadta a 2009. évi költségvetés keretszámait.
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Bevételek alakulása:
Működési célú bevételek:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Normatív álllami támogatás
TEKI támogatás
Személyi jöv.adó
Átengedett központi adók
Helyi adók
Talajterhelési díj
Pótlék bírság bevétel
Önkorm sajátos bev.
Saját működési bevétel
Működési célú pénzszk.átvét.
Működési célú pénzmaradvány
összesen

2008.évi eredeti ei

2009. évi terv

Változás az előző évhez %

891412
0
480519
71912
264200
200
3250

844376
0
512572
71912
279450
200
4250
0
372659
425425
6703
2517547

94,72 %

351019
516966
18269
2597747

106,67 %
100,00 %
105,77 %
100,00 %
130,77 %
106,16 %
82,29 %
36,69%
96,91 %

A normatív állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat, melynek indoka egyrészt
azon kormányzati döntés, melynek értelmében 2009. évben felfüggesztésre került a közszférában dolgozók 13.
havi juttatása, továbbá az oktatási intézmények tanulói és a szociális ágazat ellátotti létszámcsökkenése. 2008.
évhez képest új normatíva a települési sportnormatíva, melynek lakosonkénti összege 500 Ft, illetve ismét
megjelenik az intézmények költségvetésében a kötött felhasználású Diáksport normatíva.
A kötött felhasználású normatívák közül kiemelésre került a közcélú foglalkoztatottak után járó támogatás
összege. Ezen támogatáshoz az önkormányzatok igénylés útján juthatnak, melynek alapja egy előre kidolgozott
önkormányzati közfoglalkoztatási terv lesz.
A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. 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 40.230 Ft-ról 42.000 Ft-ra emelkedett, melynek révén
kedvezőbb pozíciót sikerült elérni önkormányzatunknak ezen bevételi tételnél.
A helyi adóbevételek összességében 15.250 E Ft növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva.
2009. évben az alapadó 307600 E Ft, de ezt az összeget az adómérséklések, -elengedések, illetve iparűzési adó
vonatkozásában a válság negatív hatása módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adó bevétel összesen
279450 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
→ Építményadó vonatkozásában a közvetett támogatás szinte alig várható, mert megszűnt az iparűzési adóalanyokat megillető építményadó kedvezmény. Az itt tervezett közvetett támogatás összege 200 E Ft.
→ Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedélylyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 500 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 17000 E Ft.
→ Végül az iparűzési adó az, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben azonban
csak a kisvállalkozásokat (2,5 M Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény, így a
várható közvetett támogatás összege 500 E Ft.
A saját bevételek növekedésének forrása a polgármesteri hivatalnál megtervezett többlet kamatbevételek összege
(kötvény lekötéséből származó bevétel, folyószámla utáni bevétel, csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből
származó bevétel és a belvíz V. ütemhez kapcsolódó pályázati pénzeszköz lekötése), továbbá az új önállóan
működő intézmény bevétele, illetve a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséből adódó
többlet térítési díj bevétel.
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Előző évhez képest csökkent a működési célra átvett pénzeszközök összege, mely azzal magyarázható, hogy
2008. évben itt került megtervezésre a bérfejlesztés és a fél 13. havi juttatás kiadásainak forrása, illetve azon
közhasznú foglalkoztatottakhoz kapcsolódó támogatás összege, melyet ebben az évben teljes egészében a
közcélú foglalkoztatás keretében próbál meg az önkormányzat alkalmazni, hiszen az állam a közcélú
foglalkoztatottak bér és járulékköltségének 95 %-át megtéríti, szemben a közhasznúakhoz kapcsolódó átlagban
70-80 %-os támogatási mértékkel.
A működési célú pénzmaradvány kizárólag feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2009. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek
kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz kapcsolódnak, illetve itt jelennek meg
azok a 2008. évben megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati pénzek (Selyem út III. ütem, Kirendeltség
akadálymentesítése, valamint a Tanyagondnoki Szolgálathoz gépkocsi beszerzés), melyek a megvalósulás és a
pénzügyi teljesítés évében nem folytak be az önkormányzat számlájára.
A pénzügyi befektetések bevételei között jelenik meg a kibocsájtott kötvénynek az a része, ami 2008. december
31-én állampapírba van fektetve, ennek összege 794996 E Ft, illetve a felhalmozási célú pénzmaradvány
összegét növeli a kötvénynek az a része, ami rövid lejáratú betétként van elhelyezve.
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2008.évi eredeti ei.
2009.évi terv
Előző évhez viszonyítva %
Felhalmozási bevétel
51785
191667
370,12 %
Felh.és tőke jellegű bev.
17000
794996
Felhalmozási pénzmaradvány
479474
553523
115,44 %
Kölcsönök visszatérülése
13560
9718
71,67 %
Felhalmozási bev. összesen
561819
1549904
275,87 %

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

2008.évi eredeti ei.
2455128
1061000
333759
658464
401905

2009 .évi terv
2392975
971575
303335
707707
404388
5970

Adatok E Ft-ban
Előző évhez viszonyítva %
97,47 %
91,57 %
90,88 %
107,48 %
100,62 %

A működési kiadás az összes kiadás 58,06 %-a.
A működési kiadásokon belül:
A személyi juttatások az előző évhez képest csökkentek, melynek indoka, hogy 2009. évben a közszféra
dolgozói részére felfüggesztésre került a 13. havi juttatás összegének kifizetése.
A dologi kiadásoknál jelentkező növekedés részben az infláció mértékű növekedést tartalmazza, másrészt pedig
a többlet feladatként jelentkező új intézmény működési kiadását, a polgármesteri hivatal szakfeladatain
megjelenő plusz informatikai, vízgazdálkodási feladatok többlet kiadásait, megtervezésre került a városi
főépítész megbízási díja, a fizetendő cégautóadó, illetve beépítésre kerültek a pályázatokhoz kötődő működést
érintő kiadások.
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A működési célú pénzeszköz átadás összege kisebb mértékben nőtt, mint a 4,5 %-os infláció, mely több
tényezővel indokolható. Ilyen elem, hogy 2009. évben a Katona József Művelődési Központ részére biztosított
önkormányzati támogatás összege már csak a január havi támogatást tartalmazza, illetve a január havi közüzemi
díjak összegét, valamint ebben az évben a Tűzoltóság működése nem igényel önkormányzati kiegészítést, illetve
a CKÖ részéről Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére történő működési célú pénzeszköz átadás összege
(a Város a Kisebbségi Önkormányzat részére 2008. évben pályázatokhoz szükséges önrészt előlegezett meg) is
lecsökkent. Összességében tehát a pénzeszközátadás összege 2008. évhez képest csak kismértékű növekedést
mutat, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az itt megtervezett rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)
összege a múlt évhez képest több, mint 30000 E Ft-tal emelkedett.

Oktatási ágazat működési kiadásai:

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

2008.eredeti ei

2009.évi terv

Adatok: E Ft-ban
Előző évhez viszonyítva %

292832
256504
2838
12889
183762
44207
793032

277922
235493
0
13533
174065
57851
758864

94,91 %
91,81 %
%
104,99 %
94,72 %
130,86%
95,69 %

Az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézményeknél a működési kiadások összességében az előző évhez
képest csökkentek. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok csökkenése azzal
magyarázható, hogy 2009-ben a kormány felfüggesztette a közszféra dolgozói számára a 13. havi juttatás
kifizetését. A dologi kiadások az intézményeknél az infláció mértékével növekedhettek. A személyi
juttatásoknak a 13. havi juttatás összegével való csökkentése az oktatási intézmények közül csak a Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál látható. A Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál több mint 10000 E
Ft-ot tesznek ki olyan egyszeri jellegű kifizetések, mint jubileumi jutalom, soros lépések, illetve felmentéshez
kötődő kifizetések, a Kner Imre Gimnáziumnál pedig a GYED-ről és a GYES-ről visszatérő pedagógusok teljes
bérének a költségvetésbe történő beépülése következtében nem látható a 13. havi juttatás csökkenése. A Városi
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetése a 2008. szeptemberi feladatbővülés következtében nem
összehasonlítható az előző év adataival.
Szociális és egészségügyi ágazat működési kiadásai:

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

2008.eredeti ei

2009.évi terv

Adatok E Ft-ban
Előző évhez viszonyítva %

147782
443558
40364
631704

143596
428322
38437
610355

97,17 %
96,56 %
95,23 %
96,62 %

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2007. évtől kezdődően térségi feladatokat is ellát a szociális
alapszolgáltatások esetében Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területén. 2009. évben az elmúlt évhez képest
megszűntetésre került a közösségi ellátás biztosítása, ugyanakkor a támogató szolgálat feladat finanszírozása
nem alapnormatívaként történik, hanem központosított forrásból pályázat útján igényelhető (ennek
következtében társulási normatíva nem vehető igénybe az ellátott feladat után). Új ellátásként bevezetésre került
a tanyagondnoki szolgálat.
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 92082 E Ft.
Ezen összeg tartalmazza a felosztandó alapok összegeit (Ifjúsági alap: 1300 E Ft, Sport alap: 17000 E Ft, Civil
alap: 8000 E Ft), a városi rendezvények szervezésére biztosított alapot, az SZJA kiegészítés csökkenéséből
adódó esetleges visszafizetések 35000 E Ft összegét, illetve az óvodák szakmai ellenőrzésére elkülönített
összeget. Környezetvédelmi alapba került az előző években beszedett környezetvédelmi bírság és a 2009. évre
tervezett talajterhelési díj beszedett összege.
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok összege 1246068 E Ft.
Itt került megtervezésre a kibocsátott kötvény 2009. évben fel nem használandó része (735914 E Ft), továbbá a
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan beszedett érdekeltségi hozzájárulás 223500 E Ft összege, mely
megegyezik a 2011-ben esedékes hitelvisszafizetés összegével. 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. A Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos per
költségek Gyomaendrődre eső része 54000 E Ft, szintén a tartalékok között került megtervezésre.
Turisztikai alap összege: 3300 E Ft.
Általános (nem nevesített) pályázati alap összege 5000 E Ft.
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.
A város 2009. évi költségvetési rendelet tervezetében új elemként jelent meg a vállalkozásfejlesztési alap. Ebben
az alapban 30.000 E Ft összeg került elkülönítésre, mely kamatmentes hitelként használható fel. A
Vállalkozásfejlesztési Alapról az önkormányzat rendeletet kíván alkotni, mely rendelet megalkotását a
Humánpolitikai Bizottság nem, a Pénzügyi, Ügyrendi és a Városfenntartó Bizottság támogatta.
2009. február 12-én Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete első fordulóban tárgyalta a Város 2009. évi
költségvetési rendelet tervezetét. A Képviselő-testületi ülésen elhangzott módosításokat figyelembe véve került
beterjesztésre az átdolgozott rendelet tervezet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2009. február 17-i ülésén tárgyalta a
város 2009. évi költségvetési rendelet tervezetét, melyre vonatkozóan az alábbi módosító indítványát terjeszti a
Tisztelt Képviselő-testület elé.
A Térségi Szociális Gondozási Központ részére az intézményi konyha kapacitásának bővítésére és a meglévő
ételszállító gépjármű belső bélelésére 15.000 E Ft összegű fejlesztési támogatást javasol megállapítani. A többlet
támogatás forrásául a kötvényt javasolja kijelölni.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Térségi Szociális Gondozási Központ intézmény-és gazdasági vezetőjének
a Bizottsághoz címzett kérelme alapján áll elő módosító indítványával. A kérelem az alábbiakat tartalmazta:
„Elvégeztünk több gazdaságossági számítást arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szolgáltatási formák, melyek
átszervezésével, kibővítésével csökkenthetné intézményünk az önkormányzati támogatás mértékét.
Tény, hogy a szociális alap-, és szakosított ellátási formák bevétele csak úgy növelhető, ha az intézményi térítési
díj csökken, mert ezáltal a fizetőképesség %-a nő.
Az intézményi térítési díj összetétele nem más, mint az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség
különbözete, mely szolgáltatási önköltség magába foglalja az adott szakfeladat valamennyi működéshez
szükséges költségét, valamint a konyha, központi irányítás és gépjármű üzemeltetés - adag, létszám arányába
megbontott részét.
A szolgáltatási költség csökkentésére jelenleg egyetlen megoldást lát intézményünk, mely a konyha
kapacitásának bővítésével valósulhatna meg.
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Intézményünket több alkalommal megkereste néhány gyomaendrődi óvodavezető, akik intézményünktől
kívánnák megoldani az óvodájuk gyermek étkeztetését.
A 2009. évi költségvetés megtervezésekor, személyesen végig kérdeztük valamennyijüket, és egy vezető
kivételével (aki gondolkodik a lehetőségen), egyhangúlag úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben megnyílik a
lehetőség, intézményünktől szeretnék beszerezni az elkövetkező időszakban az óvodások (343fő) ebédjét.
Ezt a lehetőséget végig számolva, az a tény derült ki, hogy a szakosított ellátási formákban az intézményi térítési
díj havi 3.000,-Ft körüli összeggel csökkenne, mely 1%-os bevételi többletet jelentene. Továbbá, a térítési díj
azon részének bizonyos hányada, melyet az idős ellátottak nem tudnak megfizetni, a kifelé történő szolgáltatás
révén megfizetésre kerülhetne, így az intézményi önkormányzati támogatás közel 5.100,-eFt-tal csökkenthetővé
válna.
Ha a szolgáltatási kör tovább bővülne – Egyházi iskola - még magasabb arányban csökkenthető lenne az
önkormányzati támogatás összege, és még tovább csökkenhetne az ellátottak intézményi térítési díja.
Mindezt végig gondolva, és végig számolva intézményünk megalapozottan igényelte meg a konyhai kapacitás
bővítésére a költségvetésben szerepeltetett 15millió Ft fejlesztési összeget, mely az intézményi konyha
fejlesztését irányozta elő.
Előzetesen kértünk már az ÁNTSZ – től szakvéleményt, mely előírja, hogy a konyhai kapacitás bővítésének mik
a feltételei. A jelenlegi 500 adagos konyhánk működési engedélyének 800-1000 adagra történő bővítéséhez az
ÁNTSZ szakvéleménye alapján a mellékelt 10 millió Ft-os bővítés válik szükségessé, mely Nagyné Perjési
Anikó tervező Asszony ajánlata alapján került meghatározásra.
Az ÁNTSZ további elvárása, és 2009. évben kötelezően teljesítendő feladat, az ételszállító jármű belső
bélelésének megoldása, melyre 1.800,-eFt-os árajánlata van az intézménynek.
A fennmaradó 3.200,-eFt az eszközpark bővítését, szállító edényzet vásárlását tette volna lehetővé.
A 2009. február 12-én megtartott rendkívüli Testületi Ülésen, a Tisztelt Képviselő Testület a 15 millió Ft-os
fejlesztési igényünket 5 millió Ft-ban határozta meg.
Tisztelt Bizottság!
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy szíveskedjenek újra tárgyalni az intézmény fejlesztési igényét,
melynek megvalósulásával az alábbi előnyöket érhetnénk el:
 az intézménynek nyújtott önkormányzati támogatás első évben 5.100,-eFt-tal csökkenne
 csökkenne az ellátottak intézményi térítési díja
 Gyomaendrőd valamennyi kisóvodása részére 260,-Ft –os szolgáltatási áron a korosztályra vonatkozó
előírásoknak, és szükség esetén a diatetikus elvárásoknak megfelelően elérhetővé válna az intézményi
étkeztetés
 létszám növekedést nem igényelne, mert belső átszervezéssel a jelenlegi létszámmal megoldható lenne a
plusz adagszám ( évi közel 75.400 adag) előállítása
 csökkenne év közben a konyhára fordított plusz kiadások mértéke (2008. évben 2.500,-eFt-ot, 2009.
évben már 400,-eFt-ot költöttünk a konyhai eszközök javítására, felújítására)
 a mai kor elvárásának megfelelő technikai felszereltséggel, eszközökkel működő intézményi konyha
alakulhatna ki
 a fejlesztés kockázata minimális, hisz a szolgáltatói kör felmérés alapján került meghatározásra
 az intézmény konyha-, és szállító kapacitása az év 365 napján megoldott”

Fentieket kérem szíveskedjenek megtárgyalni és Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletét megalkotni.
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Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény értelmében szöveges mellékletként (1-6.) mutatják be az adott intézményre
vonatkozó személyi és tárgyi feltételeket, az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi
jellemzőit, megvalósítási tervüket, továbbá az esetlegesen hozzájuk sorolt önállóan működő költségvetési
szervek költségvetési kereteit.
1. sz. szöveges melléklet
Polgármesteri Hivatal és a hozzá sorolt önállóan működő költségvetési szervek
1. Pénzügyi-költségvetési feltételek
A 2009. évi költségvetési tervezet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény
alapján készült, a kiemelt előirányzatokat mind a polgármesteri hivatal, mind a hozzá tartozó önállóan működő
intézmények vonatkozásában ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák.
2. Személyi és tárgyi feltételek
A polgármesteri hivatalban és a hozzá tartozó feladatok tekintetében engedélyezett létszám 2009. évben az alábbiak szerint alakul:







Igazgatás – 52 fő
Okmányiroda – 4 fő
Gyámhivatal – 2 fő
Tourinform Iroda – 2 fő
Kisegítő személyzet – 4 fő
Mezőőrök – 6 fő

A polgármesteri hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények létszáma:
 Határ Győző Városi Könyvtár – 5,5 fő
 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 18 fő
 Térségi Humánsegítő Szolgálat – 14 fő
 Katona József Műv. Kp. és Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum – 5 fő.
A hivatal két telephelyen működik. A tárgyi feltételeket képező ingatlanokon nagyobb felújításokat,
fejlesztéseket abban az esetben tud az önkormányzat eszközölni, ha a benyújtott pályázatok kedvező elbírálásban
részesülnek. Az elmúlt évben megtörtént a Kirendeltség épületének akadálymentesítése, idén pedig szintén
pályázati pénzből sor kerül a Kirendeltség épületének felújítására. A hivatal költségvetésébe betervezett összeg
kisebb javítások, karbantartások elvégzésére elegendő. A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az
alkalmazott programok jól használhatók. Nyertes pályázat esetén az eszközállomány tovább bővíthető,
fejleszthető.
3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-ének 18. számú melléklete részletezi. Az
ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott
dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt.
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 40 dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkeznek 20-an. A folyamatba
épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a
minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják.

4. Megvalósítási terv
A hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének összeállítása során az alkalmazott
alap jogszabály a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény volt. A törvényi
előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi
juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A dologi kiadásoknál a
prognosztizált 4,5 %-os infláció került beépítésre. A költségvetésbe beépített fejlesztési és felújítási elképzelések
megvalósítása nagy mértékben függ a pályázati lehetőségektől, illetve a benyújtott pályázatok kedvező, avagy
számunkra kedvezőtlen elbírálásától.
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A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az
egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az eneriaárak
emelkedése, a pénzügyi válság hatása, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve előre nem tervezhető,
váratlan események. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni
próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával.
Nagy mértékű kockázatot és bizonytalanságot látunk a Békés Megyei Vízművek Zrt. által az önkormányzat felé
2009. évben leszámlázásra kerülő rekonstrukciós munkálatok várható összegében (2008. decemberében 750 E Ft
került kifizetésre, 2009. januárban 871 E Ft, 2009. júliusi fizetési határidővel 2226 E Ft összegű számla érkezett
önkormányzatunkhoz – ezen számlák mindegyike 2008. utolsó negyedévében elvégzett munkákhoz
kapcsolódik), a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitásában, a válság adófizetési
morálra, illetve az adóerőképesség változásának jövedelemkülönbség mérséklése összegére gyakorolt
hatásában, továbbá a saját bevételek között megtervezett kamatbevétel realizálásában.
Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással
talán mérsékelni tudjuk.
2. sz. szöveges melléklet
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
1. Pénzügyi – költségvetési feltételek
A 2009. január 20-án leadott 2009. évi költségvetési tervezet a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről
szóló 2008. évi CII. Törvény alapján készült, melyben részletesen kifejtésre kerültek a kiemelt előirányzatok.
2. Személyi és tárgyi feltételek
2.1 Személyi feltételek meghatározása
A személyi feltételek és a hozzá kapcsolódó kötelező juttatások meghatározása a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései (1.sz. melléklet 15.§ (3), 16.§ (4), 39§ 83) és a 118.§ (3)),
valamint az intézménnyel óvodai és tanulói jogviszonyban álló, beíratott gyermek és tanulói létszámnak
megfelelően kialakított csoportok alapján került meghatározásra a vezetői, a pedagógus és a nevelő-oktató
munkát segítő alkalmazotti létszám, az alapító okiratban meghatározott alap-és kiegészítő tevékenységeket,
valamint az órakeretet alapul véve.
A 2008/2009-es nevelési-oktatási év a 258/2008.(VI.26.) Gye.Kt sz. határozatával jóváhagyott és engedélyezett
csoportlétszám, valamint a2008.évi intézményi költségvetésben meghatározott alkalmazotti létszámnak
megfelelően, a 2009/2010-es nevelési-oktatási év tervezete a részletes intézményi költségvetés 3. sz.
mellékletének megfelelően került megtervezésre.
2.2 Tárgyi feltételek meghatározása
Az intézmény működési feltételeként szolgáló ingatlanokat a fenntartó bocsátja rendelkezésre, a
feladatellátáshoz szükséges vagyontárgyak leltárban nyilvántartva állnak rendelkezésre. A működtetéshez
szükséges dologi kiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra.
A nevelő-oktató munkához szükséges kötelező eszközök és felszerelések a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7.
számú mellékletében szereplő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lettek meghatározva. A meglévő
eszközök és felszerelések részletes listáját a 2008. szeptember 30-án elkészített és a fenntartóhoz benyújtott
2003-2008-ig terjedő időszak eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltak teljesítési kimutatása tartalmazza. A
2008-2013-ig terjedő időszakban beszerzendő kötelező eszközök és felszerelések jegyzékét az intézmény által az
ellátott feladatoknak megfelelően összeállított Eszközjegyzéke és ütemterve tartalmazza.
A tárgyi feltételeket képező ingatlanok, ingóságok, valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő eszközök
és felszerelések működtetését, illetve beszerzését az éves költségvetési törvényben, illetve a jóváhagyott
intézményi költségvetésben szereplő normatív támogatás, valamint egyéb pályázati források pénzeszközei
biztosítják.
3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
3.1 Nevelés, oktatás
Az ellátott tevékenységek szakmai és mennyiségi jellemzői a következők:
- Óvodai nevelés
- iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés,
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-

hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése,
- különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége,
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése,
- Iskolai oktatás
- alapfokú oktatás 8 évfolyammal,
- felzárkóztató oktatás – fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása,
- hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése,
- különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége,
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése,
- hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven,
- általános iskolai napközis foglalkozás,
- általános iskolába bejáró tanulók ellátása.
A következő táblázat szemlélteti az ellátott feladat mennyiségi jellemzőit:
Beíratott
tanuló

Mutatók

640,00

létszám meghatározás (fő)
pedagógus létszám 54 fő
technikai dolgozók létszáma 28 fő
1 fő ped.re jutó gyermek létszám (fő)
1 fő techn.ra jutó gyermek létszám (fő)
1 dolgozóra jutó gyermek létszám (fő)
1 gyermekre eső önkormányzati támogatás (Ft/fő/év)
1 gyermekre eső működési kiadás (Ft/fő/év)
1 gyermekre eső szem.jell.jut.+munkaadói jár (Ft/fő/év)
1 gyermekre eső dologi kiadás (Ft/fő/év)
1 gyermekre eső ellátottak pénzbeli juttatása (Ft/fő/év)

Osztálylétsz.
figyelembe
vehető össz.
létszám
748,00

11,85
22,86
7,80

13,85
26,71
9,12

170 452
463 691
365 602
93 902
4 188

145 841
396 741
312 814
80 344
3 583

Megjegyzés: az osztálylétstzámba figyelembe vehető létszám= beíratott tanuló + SNI+BTM
a költségvetés tervezet 3.sz melléklete alapján
Az alapító okiratban felsorolt alaptevékenységeken túl, az intézmény tartalomfejlesztő gyakorlatokat is
bevezetve szakmai feladat-kiterjesztést végez a következőkkel:
- nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon,
- kompetencia alapú oktatás 1—8.évfolyamon,
- integrációs pedagógiai rendszer kiterjesztése óvodai feladatellátásra,
- gyógytestnevelés keretében a könnyített testnevelés biztosítása,
- saját fejlesztésű programok (suliNova jó gyakorlatok) alkalmazása,
mindezek által az ellátandó tevékenységek keretében minőségi fejlesztéseket is eredményeznek ezek a
feladatellátások.
Az ellátott tevékenységek szakmai, minőségi, mennyiségi mutatóit javítják az Európai Uniós és a hazai
pályázati forrásokból elnyert széleskörű támogatások.
E tevékenységet ellátó létszám:
- 45 fő óvodapedagógus
- 9 fő óvodapedagógus.
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3.2 Nevelő és oktató munkát segítő feladatok
A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységeket az intézmény keretében biztosított
étkeztetést szolgáló Napközi konyha, az önálló gazdálkodást biztosító gazdasági iroda működtetése, az óvodai
nevelést segítő dajkák, valamint az ingatlanok karbantartását, fűtését, és tisztántartását ellátó személyzet adja.
E tevékenységet ellátó létszám:
- 3 fő karbantartó,
- 6,5 fő takarító,
- 7,5 fő konyhai dolgozó,
- 1 fő iskolatitkár,
- 1 fő ped. asszisztens,
- 4 fő gazdasági dolgozó,
- 1 fő rendszergazda,
- 4 fő dajka.
A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységek minőségét az éves költségvetés felhasználása,
a nagyfokú fejlesztések, saját rezsis beruházások, a vizsgálatok eredményeiről beszámoló jegyzőkönyvekben
foglaltak egyértelműen alátámasztják.
4. Megvalósítási terv
Az intézmény közfeladatellátás előfeltételeinek – szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi – biztosítása az 1. és 2.
pontokban feltüntetett törvények, rendeletek, utasítások, , valamint az ezeknek megfelelően elkészített
intézményi szabályzatok alapján történik a mindenkori szakmai, bérpolitikai, költségvetési, finanszírozási
rendelkezések betartása mellett.
A szakmai megvalósítás folyamata – az intézmény működtetésének valamennyi részterületére kiterjedően –
belső szabályzatban rögzített és annak megfelelően történik.
A részletes folyamatleírásokat az SZMSZ és 1. és 2. számú melléklete, valamint az IMIP és 1. számú melléklete
tartalmazza.
Kockázatelemzés a 2009. évi intézményi költségvetéshez
A 2008. évi CII törvény, valamint a fenntartó iránymutatásai alapján összeállított és mellékszámításokkal
alátámasztott éves intézményi költségvetéssel szemben elfogadott éves költségvetésben biztosított forrás alapján
szervezett intézményműködtetés az alábbi kockázati elemeket hordozza magában:
- bérjellegű kiadásokban eszközölt csökkentés következtében:
- a nagyobb időtartamú távolmaradások nem szakszerű helyettesítése a tanulók
körében az ismeretelsajátítás terén elmaradást eredményezhet,
- a helyettesítés mértéke túllépheti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
vonatkozó pontjában meghatározott mértékét,
- dologi kiadásokban eszközölt csökkentés következtében:
- a napi nevelő-oktató munkát segítő és azt kiteljesítő szolgáltatások (fénymásolás,
telefon, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése) csökkentése, illetve megvonása
nehezíti a napi feladatszervezést, ronthatja a minőségi színvonalat,
az
épületrész
(tornaterem,
könyvtár)
időszakos
lezárásával
(fűtési,
világítási
költségek csökkentése) a tanulók számára biztosított feltétel romlása következik be,
mely kihat a nevelő-oktató munka, ismeretközvetítés, ismeretelsajátítás színvonalára
is.
Valamennyi intézkedés racionális és átgondolt megszorításokat tartalmaz a likviditási gondok elkerülése
érdekében.
A költségevetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozott megszorító intézkedések részben feszültséget,
részben negatív megítélést eredményezhetnek úgy az intézményvezetésre, mint a fenntartóra vonatkozóan, mely
nehezíti a megszorító intézkedések kimenetelének sikerességét.
Fülöp Istvánné
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági ih.
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3. sz. szöveges melléklet
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
1. A személyi és tárgyi feltételek meghatározása
Személyi feltételek:
Az intézményben a személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek. A pedagógus szakos ellátottság 100
%-os. Speciális végzettségűek: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő. Külső szolgáltató (nevelési tanácsadó) igénybevételével látjuk el a logopédiai szolgáltatást. A pedagógiai programban előírt személyi
feltételeket az intézmény biztosítani tudja. A Közoktatási Törvény által biztosított kiadható órák száma: 1 058,7.
Ennek a pedagógus létszámszükséglete: 45 pedagógus. Ezzel szemben intézményünk összesen 41 pedagógus
álláshellyel dolgozik.
A Közoktatási törvény 52. és 53. §-ában foglalt jogcímen kiadott órák száma kevesebb a kiadhatónál. Ez a jelenlegi pedagóguslétszámmal nem lehetséges. Ez a tény kihatással van a szakmai munka eredményességére, a törvényességi feltételeknek való megfelelésre.
Az intézmény technikai létszáma, mely konyhai dolgozókból, karbantartókból, takarító, gazdasági és iskolatitkár
dolgozókból, valamint oktatást segítő személyzetből áll. A létszám az ellátandó feladatokhoz minimálisan biztosított.
Tárgyi feltételek:
Az intézmény három gyomaendrődi és egy csárdaszállási telephelyen működik. Az épületek infrastruktúrája
vegyes. A kollégium épülete felújításra szorul. Minden épületegységben biztosított a 11/1994. MKM rendelet
által előírt kötelező eszköz- és felszerelés. A funkcionális taneszközeinket a pedagógiai program megvalósításának megfelelően folyamatosan korszerűsítjük, illetve a pályázatokból valósítjuk meg. Alapvetően a pedagógiai
program tárgyi feltételeinek megvalósításai biztosítottak intézményünkben, de az épületek infrastruktúrájának
fejlesztése, a taneszközök folyamatos korszerűsítésének fejlesztése elengedhetetlen az elkövetkező időszakban.
2. Az ellátandó tevékenységek szakmai minőségi és mennyiségi jellemzői
Ellátandó feladataink: Alapító okirat szerint.
- Alapfokú oktatás általános iskola 1-8. évfolyam
-

Alapfokú oktatás általános iskola 1-4. évfolyam, Csárdaszállás telephely

-

Magyar nyelvű kisebbségi oktatás

-

Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás

-

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása

-

Hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése, oktatása

-

Gyógytestnevelés

-

Általános iskolai napközis- és tanulószobai foglalkozás

-

Diákotthoni ellátás

Minőségi jellemzők: Az intézmény minőségirányítási programot működtet, amely összhangban van az önkormányzati minőségirányítási programmal. Éves munkaterv alapján működik és tanévenként készít beszámolót a
munkájáról.
Mennyiségi jellemzői: Intézményünk tanulóinak összlétszáma 429 fő.
-

Gyomaendrőd székhely intézmény:

18 délelőtti tanulócsoport,
10 napközis csoport,

-

Csárdaszállás telephely:

1 összevont 1-4. osztályos tanulócsoport,
1 napközis csoport

-

Speciális tagozat:

3 összevont tanulócsoport,
1 napközis csoport,

-

Kollégium:

2 diákotthoni csoport
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Megnevezés
Beíratott tanulók 2008/2009.
tanévre
Osztálylétszámnál figyelembe
vehető összes létszám
Összes létszám átszámított
Osztálylétszám átlaga Speciális
tagozaton
Osztálylétszám átlaga Normál
tagozaton
Pedagógus létszám
Technikai dolgozók létszáma
Egy fő pedagógusra jutó
gyermeklétszám a beíratott
tanulóknál
Egy pedagógusra jutó átszámított
létszám
Egy fő technikaira jutó
gyermeklétszám a beíratott
tanulóknál
Egy fő technikaira jutó
átszámított létszám
Egy intézményi dolgozóra jutó
tanulói létszám (beíratott)
Egy intézményi dolgozóra jutó
átszámított létszám

Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Összesen

415 fő

14 fő

429 fő

SNI 80 fő
BTM 67 fő
562 fő

SNI 1 fő
BTM 3 fő
18 fő

SNI 81 fő
BTM 70 fő
580 fő

20,67 fő

0

20,67 fő

27,77 fő

18 fő

45,77 fő

41 fő
26,75 fő

2 fő
1,5 fő

43 fő
28,25 fő

10,12 fő

7 fő

17,12 fő

13,71 fő

9 fő

22,71 fő

15,51 fő

9,33 fő

24,84 fő

21,01 fő

12 fő

33,01 fő

6,13 fő

4 fő

10,13 fő

8,30 fő

5,14 fő

13,44 fő
adatok Forintban

Megnevezés
Egy gyermekre eső
önkormány-zati támogatás
Egy gyermekre eső működési
kiadás
Egy gyermekre eső személyi+
járulék juttatások
Egy gyermekre eső dologi
kiadások
Egy gyermekre jutó dologi
kiadás élelmiszer nyersanyag
kiadás nélkül
Egy gyermekre eső ellátottak
pénzbeli juttatása
Megjegyzés:

Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Összesen

208.304 Ft/fő/év

420.500 Ft/fő/év

628.804 Ft/fő/év

567.453Ft/Fő/év

966.643 Ft/fő/év

1.534.096 Ft/fő/év

446.246 Ft/fő/év

675.071 Ft/fő/év

1.121.317Ft/fő/év

113.545 Ft/fő/év

283.714 Ft/fő/év

397.259 Ft/fő/év

61.853 Ft/fő/év

185.143 Ft/fő/év

246.996 Ft/fő/év

7.663 Ft/fő/év

7.857 Ft/fő /év

15.520 Ft/fő /év

Az egy-egységre számított mutatót torzítja, hogy az intézmény alaptevékenységi körében
kollégiumi feladatot is ellát. A működési kiadások összegében a kollégiumi kiadások is
benne vannak.

3. Megvalósítási terv
A jogszabályi előírások értelmében az intézmény jelenlegi költségvetésében a gazdasági, hatékonysági és eredményességi követelményeknek kell teljesülni.
Az intézmény a 2009. költségvetési évben a szervezeti és szakmai tevékenységét a jelenlegi formában kívánja
folytatni. A költségvetés működési kiadása összességében a jogszabályban előírt feladatok alapszinten való teljesítését teszik lehetővé. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaz. A soros lépések biztosítva vannak. A
jogszabály által előírt pótlékváltozások a minimális százalékban kerültek beépítésre.
A kiemelt előirányzatok tételes számításokkal vannak alátámasztva a személyi juttatások vonatkozásában. A
dologi kiadások esetén az előző évi eredeti előirányzat inflációval növelt összege lett betervezve.
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4. Kockázat értékelés
 Külső kockázati tényezők:
1. Jogszabályváltozások,
2. Energiaszolgáltatás emelkedő díjai,
3. Infláció kérdésessége,
4. Elemi csapás.
 Pénzügyi kockázat:
1. A kívánt tevékenység végrehajtására nem lesz elég a pénzügyi forrás,
 Személyi:
2. Intézményi dolgozó nem tervezett kiesése (betegség, stb.), a helyettesítés pénzügyi és szakmai
vonatkozásai,
3. A tanulólétszám csökkenése,
Az eredményességet és hatékonyságot hátrányosan befolyásolja a közoktatás, ezen belül is a pedagógusok
társadalmi elismertségének folyamatos zuhanása.

Farkas Zoltánné
Igazgató
4. sz. szöveges melléklet
Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
1. Pénzügyi-költségvetési feltételek:
Személyi juttatás: 109 288 e/ Ft
Munkáltatót terhelő járulék: 34 106 e/ Ft
Dologi kiadás: 30.671. e/Ft
Saját bevétel: 11.229.e/Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel: 215 e/Ft
2. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása:
2008/2009-es tanévben 359 fő nappali tagozatos tanuló és 40 fő kollégiumban elhelyezett diák ellátását kell
biztosítani. A jogszabálynak megfelelően ellátandó tanórákat eddig 27 fő fő és részmunkaidős létszámmal
láttuk el, a fennmaradó tört órákat túlórában látták el a pedagógusok . 2009 évre szükséges a tört órákból 1 fő
pedagógus létszám növekedés .
17 fő az oktatást segítő technikai állomány létszáma .
Az oktatás tárgyi feltételei alapszinten biztosítottak, a korszerű oktatástechnika fejlesztésére kiírt OKM IKT
pályázat megvalósítása remélhetőleg ebben az évben megtörténik.
A kollégium épület külső homlokzata teljes rekonstrukcióra szorul, az elmúlt év sikertelen pályázatát követően
ebben az évben ismét pályázunk a teljes felújításra.
Az épületeket körülvevő járda sok helyen balesetveszélyes.
3. Az ellátandó tevékenység szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői:
Intézményünk alapító okirata szerint az alapfeladatunk a tanulók érettségire való felkészítése, ehhez kollégiumi
lakhatási feltételeket biztosítunk az igénylők számára, és étkezést megfelelő térítés ellenében.
2008/2009 évben 359 fő nappali tagozatos tanuló és 40 fő kollégista ellátását biztosítjuk. A 2209/2010 tanévre
367 fő nappali tagozatos diák és 40 fő kollégista ellátását terveztük be, 45 fő- rész és főállásu - közalkalmazott
foglalkoztatásával, és túlórák betervezésével. A pedagógusok mindegyike rendelkezik az oktatás szintjéhez előírt
iskolai végzettséggel, és mindenki teljesítette a törvényben előírt szakmai továbbképzés követelményeit.
7 szaktanteremben, 1 tornateremben és 14 tanteremben folyik oktatás, és 1 könyvtárral rendelkezünk.
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A kollégium főépülete az elmúlt évben történt átalakítás következtében 43 fő fogadására alkalmas úgy, hogy egy
épületben lehet a fiú-lány bontást biztosítani. A kollégium másik épületét nem használjuk,
ez, 47 fő
elhelyezésére alkalmas, szükség esetén bármikor megnyitható. Összes férőhely: 90.
A kolyha engedélyzett kapacitása 200 adag. / nap, az ebédlőben 64 fő fér el egyszerre.
Mennyiségi jellemzők:
2008.év
Beíratott tanuló

Mutatók

398
27
17
14,74
23,41
9,05

létszám meghatározás (fő)
pedagógus létszám fő
technikai dolgozók létszáma fő
1 fő ped.re jutó gyermek létszám (fő)
1 fő techn.ra jutó gyermek létszám (fő)
1 dolgozóra jutó gyermek létszám (fő)
1 gyermekre eső önkormányzati támogatás teljesítés
(Ft/fő/év)
Eredeti ei
1 gyermekre eső működési kiadás teljesítés(Ft/fő/év)
Eredeti ei
1 gyermekre eső szem.jell.jut.+munkaadói jár teljesítés
(Ft/fő/év)
Eredeti ei
1 gyermekre eső dologi kiadás teljesítés (Ft/fő/év)
Eredeti ei
1 gyermekre eső ellátottak pénzbeli juttatása (Ft/fő/év)

410036
419500
489163
468950
383797
381190
84491
80530
-

Osztálylétsz.
figyelembe
vehető össz.
létszám
398

Osztálylétsz.
2009 év terv
figyelembe
Beíratott tanuló vehető össz.
létszám
402
402
28
17
14,36
23,65
8,93

411990
433000
356700
76300
-

4. Megvalósítási terv:
45 fő létszámmal az oktatás- nevelés szakmai feladatait az elvárható szinten biztosítani lehet.Az oktatási
intézmények működési rendjéről szóló jogszabályban rögzített menetrend szerint történik az oktatási folyamat, a
beiskolázás, az érettségi lefolytatása, a tanév befejezése, és az új tanév kezdete.
A konyha ÁNTSZ előírás szerinti felújítását április hónapban befejezzük, a tisztasági meszelést pedig
augusztusban végezzük el.
OKM IKT pályázat megvalósulásához a tantermi feltételeket juliusban biztosítjuk.
Az épületeket körülvevő járda felújítását augusztus végéig befejezzük.
A tornaterem és a kollégiumi szobák tisztasági meszelését augusztusban végezzük el.
Kockázatelemzés a 2009. évi intézményi költségvetéshez
A 2008. évi CII törvény, valamint a tételes mellékszámításokkal alátámasztott éves intézményi költségvetési
igénnyel szemben elfogadott éves költségvetésben biztosított forrás alapján az intézmény működtetése az
alábbi kockázati elemeket hordozza magában:
- személyi juttatások csökkentése:
-az ellátandó órákat fő és részfoglalkozású közalkalmazottak foglalkoztatásával végezzük el, az ezen
felüli órákat betervezett túlórában látjuk el. A megszorítás következtében 19 órával csökkentettük a túlórában
ellátandó órákat, igy a jogszabályi előírástól eltérő óraszámmal dolgozunk, a kötelező órán felüli
tömegsportra fordítandó órát feleztük, és a differenciált képességfejlesztő órákat megszüntettük. Nem mehetnek
sportversenyre, mert a helyettesítést nem áll módunkban kifizetni, igy nem lesznek eredmények, megyei és
országos érmek. A differenciált képességfejlesztés a korrepetálás és képességfejlesztés többletóráit takarja, mely
az év végi bukásokban, érettségi eredményekben, végső soron az iskolai tanulólétszám csökkenésben éreztetni
fogja hatását.
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- dologi kiadásokban csökkentése:
- A dologi kiadások 2007 évi szinten történő megtervezése ronthatja a minőségi színvonalat
a
tanulók
számára
biztosított
feltétel
romlása
következik
be,
mely kihat a nevelő-oktató munka, ismeretközvetítés, ismeretelsajátítás színvonalára
is.
Valamennyi intézkedés racionális és átgondolt megszorításokat tartalmaz a likviditási gondok elkerülése
érdekében.
A költségevetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozott megszorító intézkedések
feszültséget
eredményeznek, és tovább növelik a pedagógusok bizonytalanságát, elismertségének csökkenését, nincs
motiváció, pedig a mi gyerkeink, a jövő nemzedék van rájuk bízva.

Csorbáné Balogh Éva
Gazd. Vez.

5. sz. szöveges melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ
a.) Személyi és tárgyi feltételek meghatározása:
Intézményünk alap és szakosított szociális szolgáltatást nyújtó ellátási formáiban egyaránt rendelkezik az
1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben előírt tárgyi és személyi feltételekkel.
Alapszolgáltatási formáinkban – kivéve a z idősek nappali ellátását- a szakmai tevékenységet végző
munkavállalók közül a szakmai képesítéssel rendelkezők aránya 72 %. Idősek nappali ellátása és szakosított
ellátás esetében a szakmai munkát végzők szakképzettsége 100 %-os.
Minden ellátási formában rendelkezik az intézmény az előzőekben említett személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletben meghatározott minimum
létszámfeltételekkel és a működéshez előírt tárgyi feltételekkel.
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásainak palettáján széles körben megtalálhatók az alap és szakosított
ellátási formák, melyek a személyes szociális gondoskodás által kielégíthető szociális szükségletekre reagálva
elsődlegesen az időskorú lakosságnak illetve szociálisan rászorulóknak nyújtanak segítséget az intézményi
társulás településein.
b.) Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői:
Alapszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásaink:
Ellátási forma
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok
nappali
ellátása
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Támogató szolgáltatás
Tanyagondnoki
szolgáltatás

Gyomaendrőd
140 fő
75 fő
145
25 fő

Ellátásban részesülők átlagos száma
Csárdaszállás
Hunya
0
25
1 fő
16 fő
0
30
0
0

10 fő

0

0

29 fő
400 fő

0

1
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Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink:
Ellátási forma

Őszikék Id. O.

Rózsakert Id. O.

Szent Imre Id.O.

Átmeneti elhelyezés
Tartós elhelyezés
Átlagos gond.-áp.
Emelt
szintű
elhelyezés

0
58 fő

10 fő
50 fő

0
20 fő

Őszi Napsugár
Id.O.
0
0

0

0

0

45 fő

Tartós elhelyezésnél a férőhely kihasználtságot jelentősen befolyásolja a gondozási szükséglet vizsgálat
eredménye, ezért a 100 %-os kihasználtságot nem lehet folyamatosan biztosítani.
Alap és szakosított
szolgáltatásaink alapvető tárgyi eszközei biztosítottak, azonban az eszközpark
elhasználódott, folyamatos felújításra, illetve cserére szorul.
Személyi feltételek minden ellátási formában az elvárásoknak megfelelők, a szolgáltatásokat igénybe vevők
szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesülnek. A szolgáltatást igénybe vevők életkora egyre magasabb,
fizikális állapotuk ezzel párhuzamosan egyre gyengébb.
A minimális személyi feltételekkel a szakmai tevékenység minőségi fejlődése nehezen biztosítható.
c.) Megvalósítási terv:
Bevételek:
 Állami normatíva:
 Intézményünk 2009. évre a 2008. évi ….törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
–szóló törvény 3. számú és 8. számú melléklete alapján határozta meg az ellátotti létszámra
tekintettel az állami normatíva alakulását, mely az összes bevétel 49,61%-a.
 Saját működési bevételek:
 Az 1993. évi /III. törvény 115.§-a szerint megállapított intézményi térítési díjak helyi rendeletbe
foglaltak alapján, az ellátottak jövedelmének – fizetőképességének megfelelően kerültek
meghatározásra, mely az összes bevétel 40,73%-a.
 Egyéb bevételek:
 Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásának tervezett bevétele, 0,35%.
 2009. január hóban kifizetett 13 havi bérkorrekció központosított támogatásának bevétele 0,09%.
 Előző évi pénzmaradvány 0,54%.
 Támogató Szolgálat működtetéséhez nyújtott állami támogatás: 1,75%.
Kiadások:
 Személyi juttatások:
Intézményünk elfogadott költségvetési létszáma 136 fő.
Rendszeres személyi juttatásuk a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, képesítésüknek és
munkakörüknek megfelelően került meghatározásra, figyelembe véve a soros lépéseket.
Nem rendszeres személyi juttatások között került meghatározásra a változó bérek 2009 évben várható
kifizetésre kerülő összege, valamint a dolgozók egyéb intézményi juttatásainak összege.
 Munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra.
 Dologi kiadás, a 2008. évi eredeti előirányzat + 4,5%-os infláció alapján került meghatározásra. A
dologi kiadások között a szakmai jogszabályok előírásainak megfelelő előirányzatok, valamint a
működéshez szükséges kiadási előirányzatok szerepelnek.
Fejlesztések:
 2009 évre, fejlesztésre az intézmény konyhájának kapacitás bővítésére irányuló tárgyi feltételek
megteremtéséhez szükséges pénzeszköz került meghatározásra.
Kockázat elemzés:
Bevételek:
 Mind az állami normatíva, mind a saját működési bevételek teljesülését nagyban befolyásolja az
intézmény ellátottainak alakulása.

Kockázatot jelent az idős állomány elhalálozása, valamint a felvételi rendszer jogszabályi bürokráciája,
mely csökkenti a kapacitás kihasználtságának arányát.
Kiadások :
 A kiadások tekintetében a dologi kiadások hordoznak nagy kockázatot, hiszen a 4,5%-os inflációs
növekedés nem minden előirányzatnál tükrözi a tényleges előirányzat igényét az intézménynek. Az
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intézmény viszonylag kockázatmentes működése közel 40 milliós önkormányzati támogatással
valósulhatott volna meg. Azonban az eredeti költségvetési igényünk 10 millió forintos önkormányzati
megvonása, magába rejti az intézmény zavartalan működésének kockázatát, hiszen olyan előirányzatok
kerültek csökkentésre, mely az energia költségeket és az élelmiszer beszerzést irányozza elő.
Amennyiben évközben az energia árak még tovább emelkednek, a tél hosszú lesz és hideg, a gázenergia
költség teljesítése csak egyéb kiadásnemek átcsoportosításával valósítható meg, mely átcsoportosítás az
intézmény minőségi működésének csökkenését eredményezheti. Az intézmény ingatlanai, berendezései
elhasználódottak, folyamatos cserére szorulnának. Mind az ingatlanok, mind a tárgyi eszközök
vonatkozásában nem várt kiadások merülhetnek fel.
Kockázat továbbá, hogy bevételi oldalon nem került csökkentésre az étkeztetésből származó bevétel,
bízva a vendég, és külső étkezők év közbeni többlet igényében.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 4 millió Ft-tal történő csökkentése is
kockázatos lépés volt, hisz a 2008. évi teljesítés tükrébe került meghatározásra a csökkentendő
előirányzat, mely megtakarítás a hosszantartó táppénzes munkavállalók béréből származó
megtakarításából adódott, mely munkavállalók helyettesítése Munkaügyi Központ által támogatott
munkavállalókkal került megoldásra.

Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagy kockázatot jelent az intézmény működését szabályozó
jogszabályok folyamatos változása. Az ellátást igénybevevők egyre rosszabb szociális és egészségi állapota,
mely növeli az intézményi kiadásokat alap-, és szakosított ellátásban egyaránt.
Amennyiben a konyhai fejlesztésre beállított összeg nem kerül megítélésre, úgy az elmaradt fejlesztés nyomán
újabb többlet kiadásra számíthatunk, mivel a konyhai eszközpark elöregedett, ezért egyre többe kerül a javítása.
A fejlesztés elmaradása által nem valósulhat meg a fogyasztói kör bővítése sem, mely a bevétel növelésének
lehetőségét zárja ki.
Intézményünk a szakmai, és a gazdasági működés tekintetében egyaránt törekszik a színvonal emelésére, mely a
működési bevételek növekedését eredményezheti.
A munkaerő gazdálkodásban a hatékonyságra és a gazdaságosságra törekedve átirányításokkal,
átcsoportosításokkal, munkakörök összevonásával igyekszünk kiadásainkat csökkenteni.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

6. sz. szöveges melléklet
Városi Egészségügyi Intézmény
A tervezés a jelenlegi 43/1999. ( III.3.) Korm. rendelet finanszírozás szabályai szerint történtek.
Az Egészségügyi Intézmény személyi és tárgyi feltételeit az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
meghatározza és ellenőrzi.
Az előírásoknak intézményünk megfelel.
A személyi feltételeket – a szigorú előírások mellett – aszerint is igyekszünk biztosítani, hogy orvos-szakmai
szempontból képzettebb kollégákat alkalmazunk, így az ellátandó tevékenységek szakmai és minőségi jellemzői
javulnak ( ezáltal természetesen a mennyiségi mutatók is, aminek jelenleg a teljesítmény volumen korlát szab
határt ).
A TB-től átvett pénzeszköz tervezésénél az intézményi teljesítmény volumen indexet és a járóbeteg
szakellátásnál a jelenlegi pontszorzót ( 1 német pont értéke: 1,46 Ft.) vettük figyelembe.
Remélhetőleg, lesz lehetőségünk kapacitás átcsoportosításra, illetve plusz kapacitás befogadására, mely
kedvezően befolyásolja tevékenységünket. Ennek függvényében terveztük meg 2009. évre a létszámot, és a
személyi juttatásokat.
A 2009. évre tervezett közalkalmazotti bér- és a járulékok fedezetéül az egészségbiztosító által kiutalt támogatás
szolgál.
2 alkalmazott bérének és járulékainak egy részét önkormányzati támogatásból fedezzük, képviselő testületi
határozat alapján.
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Kockázati tényezők
Hazai kihívások a menedzsment számára
Külső tényezők
1. Az Önkormányzat, mint tulajdonos.
2. A biztosító, mint finanszírozó ( lényeges kockázati tényező )
 tisztázatlan jogosultságok
 új kivárásos rendszer
 teljesítmény alapú finanszírozás, viszont teljesítmény volumen korlát
3. A törvényi szabályozás hiányosságai.
4. Felbomló szakmai irányítás ( szakmai kollégiumok, szakfőorvosi rendszer ).
5. Dekoncentrált szervezetek.
6. „Szabad” orvos-és intézményválasztás ( szabályozás és korlátok
tervezhetőség ~kihasználtság ~várakozás )
Belső tényezők
1. Forráshiány
 működtetés, fenntartás
 fejlesztés
 nivellálás, felzárkóztatás
 szükséglet ~igény ~finanszírozhatóság
 belső érdekeltségi rendszer
 költségérzékenység
2. Integráció felbomlás ( kettősség a rendszerben: járóbeteg szakellátás ~
gondozó hálózat ~ambulancia ? )
3. Autonómia növekedés
Nemzetközi kihívások
 A lakosság egészségi állapotát alapvetően nem az egészségügy alakítja.
 Etikai problémák éleződése
 A modern medicinából sokan kiábrándultak; vonz a paramedicina, a kuruzslás.
 Az egészségügyi kiadások növelése nem emelte eléggé a hatékonyságot.
 Kapacitás-átcsoportosítás ( lesz-e lehetőség ?).
 Az orvosi döntések költségek vonatkozásában nem teljesen ellenőrizhetők.
 A magán és a köz antagonizmusa ( éleződő viták a „piacról” ).
„Pontosan tudni, hogy mit vársz el az embereidtől; majd pedig megnézni, hogy a legjobban és a
leggazdaságosabban csinálják-e?”
/Frederich W. Taylor/
TERVEZÉS → SZERVEZÉS→IRÁNYÍTÁS→TELJESÍTMÉNY
↕
KÖLTSÉGVETÉS
Dr. Torma Éva
Igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
Gazdaságivezető
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
…./2009. (..) Gye. Kt. rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. 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

1. alcím

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

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

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

4. előir.
sz.
5. előir.
sz.

Termőföld
bérbeadása
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3. alcím
4. alcím

Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bev.
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
Határ
Győző
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:
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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.
6. előir.
Felújítások
7. előir.
Fejlesztések
8. előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átadás
9. előir.
Kölcsönök nyújtása
10. előir.
Hitelek törlesztése
11. előir.
Céltartalék
12. előir.
Általános tart.
2. § Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege 4.067.451 E Ft, ezen belül 2008. évi
pénzmaradvány összege 560.226 E Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a bevételek
főösszegén túl beépítésre került 54.000 E Ft összegű rövid lejáratú hitelfelvétel, részletezve az 1., 1/a., 1/b., 1./c.
számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.392.975 E Ft, ezen belül a személyi
juttatás 971.575 E Ft, munkaadót terhelő járulék 303.335 E Ft, dologi kiadás 707.707 E Ft, a működési célú
pénzeszköz átadás 404.388 E Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 5.970 E Ft, melyet a 2., 2/a. számú melléklet
tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 107.290 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 283.036 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által
kijelölt fejlesztési kiadás 252.155 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 24.215 E Ft, a kölcsönök
nyújtása 6.666 E Ft, a hiteltörlesztése nincs önkormányzatunknak, melyet feladatonként a 4. számú melléklet
mutat be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 1.338.150 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 17.000 E
Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
 Sportcsarnok működtetése
2.926 E Ft
 Diáksport
600 E Ft
 Gyomai-és Endrődi pálya fennt
320 E Ft
 Óvodai sportnap megrendezése
200 E Ft
 Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 200 E Ft
(2) A 8.000 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
 Városi képtár műk.tám.
368 E Ft
 Drog prevenció és DADA program
500 E Ft
 Irodalmi, kult.mű, turiszt.iadvány támog. 352 E Ft
 Lapkiadás támogatása-Gye-i Hírmondó 1.500 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 előző évi 1.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból a fel nem használt rész 735.914 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.
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9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. számú melléklet mutatja be.
10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2010. és 2011. évekre a költségvetési kitekintést,
figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve a költségvetés-politika prioritásait. A 11/a melléklet
bemutatja a az önkormányzat 2010-2011. évi gazdasági-programját.
(2) A Képviselő –testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2010. és 2011. 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 Katona József Művelődési Központ és Tájház szakfeladaton feladatátvétel miatt 3 fő létszámnövekedés
jelentkezik, így az engedélyezett létszám 2 főről 5 főre változik.
(3) A Kner Imre Gimnáziumnál túlóra kiváltás miatt 1 fő létszámnövekedés jelentkezik, így az engedélyezett
pedagógus álláshelyek száma 27 főről 28 főre változik.
13. § (1) 2009. január 1.-től a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 17.
számú melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék
számítási alapja 2009. január 1-től 20.000 Ft, a Kjt. 66/A. §-ának (2) bekezdése azerinti vezetői illetményalap
2009. évben 120.000 Ft. 2009. 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 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési
mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. 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 2009. 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.
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(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 2009. 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 2009. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.
22. § A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezését a 2009. 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 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 53/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti.
26. § A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő– testület előtt.

Gyomaendrőd, 2009. február

Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző
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