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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. novemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő- testület!

Az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben (Amr.) foglaltaknak
megfelelően elkészített 2010. évi költségvetési koncepció:

- a rendelkezésre álló központi információk, a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatot érintő
makrogazdasági összefüggések, az országban kialakult pénzügyi és gazdasági válsághelyzetből adódó
megszorító intézkedések, az önkormányzati forrásszabályozás (valamint a költségvetési törvény- tervezet)
által meghatározott pénzügyi feltételek,

- a kistérségi együttműködés lehetőségeinek további elemzése,
- a helyben képződő bevételek, azok infláció követő emelésének hatásai,
- az önkormányzat gazdasági programjában szereplő feladatok,
- a közszolgáltatási szükségletek és az ismert kötelezettségek, valamint
- a részletes költségvetés készítésében megfogalmazott egyéb követelmények, irányelvek, a kötelezően

ellátandó alapfeladatok és a működtetett intézményhálózat gazdálkodási körülményeinek gyakorlati
tapasztalatainak figyelembe vételével került összeállításra.

A koncepció előkészítésében és a főbb elvek megfogalmazásában részt vettek az önkormányzat kistérségi
fenntartásába adott intézményeinek vezetői a hivatal pénzügyi apparátusával együttműködve.
A fő központi irányelvek, az önkormányzatokat érintő makró gazdasági mutatók és várható összefüggések, valamint
az önkormányzati forrásszabályozás tételes elemei a Pénzügyminisztérium által elkészített 2010. évi költségvetési
törvény- tervezet által alapvetően meghatározzák a követhető irányokat, illetve gazdálkodási mozgásterünket.

Az önkormányzat költségvetését és a 2010. évi gazdálkodás körülményeit alapvetően meghatározó szempontok
(helyzetértékelés)

a) A kialakult országos pénzügyi és gazdasági válsághelyzetből adódóan komoly megszorító intézkedésekre
számíthatnak az önkormányzatok 2010-ben.

b) Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból településünk a hátrányos helyzetű besorolásban
szerepel.

c) Községünk állandó lakosainak száma 3000 fő körüli, ezen belül az alapfokú oktatásban és nevelésben
résztvevő gyermek és tanuló létszám stagnál.

d) Alacsony a település iparűzési adóerő képessége, az ellátásra jogosultak szociális rászorultságából  adódóan
minimális a beszedhető intézményi térítési díjak összege, ezzel szemben jelentős az önkormányzat
költségvetéséből szociális kiadásokra fordított összege.

e) A 2010. évi költségvetési törvényjavaslatban az alapvető normatív támogatások mértéke csökken.
Ez azt jelenti, hogy a kötelező önkormányzati feladatok központi finanszírozása várhatóan
reálértékben 12-13%-kal csökken.

f) A fejlesztési alapba helyezhető források köre a jövő évben nem bővül. A normatívák csökkenése miatt a
fejlesztési alap forráskerete szintén csökken. A fejlesztési egyensúlyt továbbra is garantálni kell.

g) A tervezett átlag inflációs szint 2010. évre 4%.
h) Változatlan szinten maradtak a köztisztviselői és a közalkalmazotti illetményalapok, tehát átlagos és

központi bérfejlesztésre vélhetően 2010. évben sem kerül sor. 2010-re a létszámkeretek zárolásra kerültek,
új kinevezések nem kezdeményezhetők.

i) Önkormányzatunk 2010. évi költségvetési tervezetét az ÖNHIKI-s elszámolási rendszer alapjaira építetten
indokolt elkészíteni a pályázat esetleges benyújtásától függetlenül.
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Összességében rögzíthető, hogy az eddigieknél még szigorúbb és takarékosabb gazdálkodásra
kényszerülünk a jelenlegi működési struktúrák fenntartása mellett. Községi szinten valamennyi kistérségi
fenntartásba adott intézményünket (átfogóan) érintően több mint 20 millió forinttal csökken a központi
alap- és kiegészítő normatívák 2010 évi kerete. Ezt ellensúlyozni szükséges. A bázis működési keretek
csökkentésével, az intézményi működési bevételek infláció követő növelésével. Amennyiben az év-közi
likviditási helyzet indokolja, úgy a hiány kezelésére a fejlesztési alap tartalék keretének működési célú
átcsoportosítása is indokolt lehet. Vélhetően a likvid- hitelkeretek tartós igénybevételére is szükség lehet a
pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében. Kiemelt beruházásaink viszonylatában (piaccsarnok, tervezett
útépítések,) a saját forrás biztosításokhoz hosszútávú  és megfelelően ütemezett fejlesztési célú hitelek
igénybevétele szintén indokolt.
A társulásba integrált intézmények költségvetési főösszegei alap verzióban nem haladhatják meg a 2009.
évi költségvetési főösszegek eredeti előirányzatát továbbá a bázis (eredeti) előirányzatokat is csökkenteni
szükséges, ugyanis a központi megszorítások hatásaként az önkormányzat nem tudja növelni az
intézményi kiegészítő támogatások kereteit, mert az önkormányzati alap normatívák is jelentősen
csökkennek 2010-ben.

Tisztelt Képviselő- testület!

A fentiekben felsorolt szempontok figyelembevételével készítettük el az előterjesztés 1.- 2. sz. mellékleteként a
költségvetésünk kiemelt bevételi és kiadási előirányzat-csoportjaira vonatkozó konkrét elképzeléseket. E mellékletek
képezik egyben a csatolt határozati javaslat mellékleteit is, melyet javasolunk a Tisztelt Képviselő- testületnek
megtárgyalásra és változtatás nélküli elfogadásra.

Csanytelek, 2009. november 11.

Tisztelettel:

            Forgó Henrik Kató Pálné
            polgármester   jegyző



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete …./2009. (XI. 27. ) Ökt határozata 1. melléklete

2010. évi költségvetési koncepció
I. Bevételek

1) Intézményi működési bevételek:
- Az oktatási, nevelési és szociális alapfeladatok ellátása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás keretében

történik. Ettől függetlenül az egyes intézményeknél alkalmazott térítési díjak meghatározásában a
Képviselő-testület döntései érvényesülnek. Ebből adódóan a
gyermek- és diákétkeztetés intézményi (nyersanyag) térítési díjai 5%-os emelését kezdeményező szolgáltató
költségelemzését a Képviselő- testület elfogadta.

- A bentlakásos szociális otthoni ellátás térítési díjainak meghatározásánál, valamint a szociális étkeztetésnél
érvényesíteni kell azon alapkritériumot, mely szerint az intézményi térítési díj mértéke az adott területre
vonatkozó bekerülési összköltség és a kapcsolódó normatív állami támogatások különbözete egy főre
vetítve. Az így megállapított térítési díj csak rászorultsági alapon csökkenthető az ágazati jogszabályoknak
megfelelően. Az intézményi térítési díjaknál a fenti szempontokat és a háttér jogszabályok változásából
adódó kötelmeket figyelembe véve, a térítési díjak felülvizsgálatát 2010. I. negyedévében indokolt
végrehajtani.

- A rendelkezésre álló felesleges kapacitásként biztosított (külső- lakossági) szolgáltatások díjtételeit
(fénymásolás és FAX- készülék használat, fűnyírás) inflációt követő jelleggel, a kalkulált önköltségre
alapozottan indokolt meghatározni.

2) Önkormányzati sajátos működési bevételek:
Helyi adók díjtételének változtatását nem javasoljuk, ugyanis az egyes adónemek mértéke egyébként is magas a
térség hasonló nagyságú településeihez viszonyítottan.
Adóbevétel növekedést elsődlegesen a kintlévő adóhátralék állományból lehet elérni a 2009. évihez hasonló
hatékonyságú behajtási eljárások által. Indokolt szigorú eljárás rendet alkalmazni az átengedett központi
adókon belüli gépjármű adó vonatkozásában is.

- Az SZJA visszaosztásából származó bevételek pontos keretei központilag kerülnek meghatározásra. E
területen a bevételi források reálértékének megőrzését nagy eredménynek tartanánk.

- Az egyéb sajátos folyó bevételek keretében a lakbérek és garázsbérleti díjak vonatkozásában a piaci árakhoz
közelítést tartjuk indokoltnak, míg az egyéb üzlet helyiségek, vonatkozásában emelést nem javasolunk. A
munkahely teremtéssel és fenntartással érintett ingatlan bérleményeknél bérleti díj emelést nem javasolunk.

3) Felhalmozási bevételként elszámolható források köre minimális. Elhanyagolható azon vagyonelemek
köre (ingatlanok, földterületek, tárgyi eszközök) melyek értékesítése célszerű lenne, vagy esetleges eladásból
számottevő árbevétel képződne.
Amennyiben a tulajdonunkba került Kossuth u. 34. sz. alatti (volt varroda épülete) ingatlan bérbeadással
eredményesen nem hasznosítható, úgy megfontolandó annak piaci értéken történő értékesítése. A 2010. évi
tervezett és kiemelt beruházásaink (piaccsarnok építés, útépítések) saját anyagi fedezete jelentősen
csökkenthető lenne, s ezzel a hitel felvétel nagyságrendje is alacsonyabb lehetne.

4) Központi költségvetési támogatások:

a) Az önkormányzati saját jogon igényelhető normatív állami hozzájárulások köre az intézményi feladatok
kistérségi társulásba integrálását követően jelentősen szűkült. Az oktatási, nevelési és szociális
intézményekhez kapcsolódó feladatmutatós támogatásokat és kötött felhasználású támogatásokat a
Kistérségi Társulás közvetlenül igényli le. A Társulás közvetlen igénylésénél kb. 16,5 millió Ft-os kiesés
várható. Ezt a forráscsökkenést érvényesíteni indokolt az intézményi költségvetések készítésénél.

b) Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó alap hozzájárulásoknál a fajlagos összegek a jelenlegi
információk alapján 5 millió forinttal csökkennek. Az egyes jövedelempótló támogatások és
közfoglalkoztatás támogatásában az alap feltételrendszer még változhat. A közfoglalkoztatáshoz igényelhető
alap keret fajlagos mutatók alapján központilag kerül meghatározásra. Ezen kerethez igazodóan kell az
igényelt létszámkereteket pontosítani.

c) A működési forráshiány miatti kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) részletes útmutatója 2010. februárjában
ismerhető meg. Az elvárható bevételek és az elismerhető kiadások különbözeteként megállapítható



forráshiány nagyságrendje határozhatja meg, hogy a többlépcsős kötöttség mellett érdemes-e benyújtani a
kiegészítő támogatás igénylést.

d) Az egyéb fejlesztési célú központi támogatások címszó alatt 2009. évről áthúzódó támogatás igénylésünk a
piaccsarnok építésével kapcsolatosan lesz. Az új CÉDE és TEKI pályázatok 2010-ben várhatóan nem
kerülnek kiírásra.

e) Központosított előirányzatok között eredeti előirányzat nem tervezhető. Az évközi (módosított
előirányzatként beépülő) kiegészítő támogatások köre szintén szűkül.

 5) Kölcsönök visszatérülése:
A tervezett bevételek éves összege a korábbi év(ek)ben nyújtott lakás kölcsönök, szociális és temetési kölcsönök
névre szóló aktuális (2010. évi) törlesztő részleteinek összesített adataiból kerül meghatározásra.

 6) Hitel felvételi előirányzatok:
a) A hatályos vonatkozó jogszabályok szerint az éves (számított) működési forráshiány összegét hitel felvétel

címén kell a költségvetés bevétel oldalán szerepeltetni. A pontos keretösszeg a bevételek és kiadások
számított egyenlegéből kerülhet véglegesítésre.

b) Tényleges tárgyévi rövid távú illetve hosszú távú működési hitel felvételét nem javasoljuk.
c) A jelenleg meglévő 11.000 eFt- os működési célú folyószámla hitelkeret fenntartását  célszerűnek tartjuk

2010. évben is. A likviditási nehézségekből adódó esetleges évközi hitelkeret módosítás, vagy bérhitel
felvétele csak külön Képviselő- testületi döntés alapján történhet.

d) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret (15.000 eFt) szerződésünk folyamatos. Az ezen hitelkeretből
igényelhető szabad pénzügyi forrás alapvetően a tárgyévi fejlesztési célú pályázatok saját anyagi forrás
megelőlegezését szolgálhatja. Indokolt az év elején lekötött (igénybe vett) hitelkeret évközi folyamatos
visszatöltése a lehetőségek függvényében.

e) Hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele: 2010-ben az eredményes piaccsarnok építéssel kapcsolatosan,
valamint a jelenleg elbírálási fázisban lévő útépítési pályázatunkkal kapcsolatosan tervezhető a megfelelő
hitelkorlát mutatók figyelembe vételével.

 7) Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
Alap előirányzatként az éves OEP finanszírozás, a közcélú foglalkoztatáshoz, a földalapú támogatáshoz,
valamint egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó államháztartási átvett források tervezendők e jogcímen,
kiegészítendő a működési célú egyéb, már döntésekkel megalapozott pályázati támogatások kereteivel. A helyi
közfeladatok ellátásához, valamint helyi rendezvények szervezéséhez kapcsolható és vállalkozásoktól átvett
támogatásokat a 2009. évi szinten célszerű meghatározni.

8) Pénzmaradvány:
A  2009.  IV.  negyedévi  időszakban  lehetőség  szerint  tartalékolni  kell  minden  olyan  szabad  pénzforrást,  mely
kötelezettség vállalással nem terhelt. Valamennyi képzett tartalék a 2010. évi várható költségvetési feszültség
enyhítését szolgálhatja.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete …./2009. (XI.  ) Ökt határozata melléklete

2010. évi költségvetési koncepció
II.  Kiadások

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadási oldalának szerkezete nem változik az előző évihez
viszonyítottan. A társulásba integrált intézményi feladatokhoz a Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv - által kerülnek kiegészítő források átadásra. Költségvetésünk kiadási oldalának
tervezésekor is elsődleges kritérium, hogy a 2010. évi központi állami támogatások csökkenésével párhuzamosan
csökkenteni szükséges az intézményi kiadási kereteket is.

1) Bér és bérjellegű kiadások:
- Intézményenként újra át kell tekinteni a megváltozott jogszabályi előírásokhoz és konkrétan ellátandó

feladatkörökhöz kapcsolódó indokolt és szükséges létszámkereteket, valamint a személyre szóló
bérbesorolásokat, pótlékokat és egyéb bérjellegű juttatásokat.



- Központi általános bérfejlesztési lehetőség a közszférában 2010. évben nem lesz. Csak a soros  előrelépések,
az esedékes jubileumi jutalmak költség többlet hatásai érvényesíthetőek. Az ÖNHIKI-s rendszerben egy
heti alapbérnek megfelelő jutalom kerül elismerésre a közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintően.
Ezen keretek tervezés esetén is zárolásra kerülnek az évközi likviditási helyzet függvényében. Az egyéb
bérjellegű juttatásoknál és költségtérítéseknél csak a jogszabályi kötelezettségek vehetők figyelembe. A
várható reálbér csökkenés hatását ellensúlyozandó, célszerű az egyes bérjellegű költségnemeknél előtérbe
helyezni az adómentesen vagy adókedvezménnyel elszámolható juttatásokat.
A 2010. évi költségvetésben 13. havi bér illetve adott bruttó bér feletti kereset kiegészítés nem tervezhető,
így  a  tervezésnél  a  bázis  adatokból  ki  kell  szűrni  e  költségeket  +  járulékaikat.  Változik  az  előző évhez
viszonyítottan a cafetéria rendszerben adható (adómentes) juttatások köre. Egyes elemek megszünnek (pl:
ruházati költségtérítés a köztisztviselőknél) egyes juttatások kapcsolódó adóvonzata viszont növekedik.
Összességében kiadás csökkentésekkel kell számolni. Ezek hatása részben ellensúlyozza a központi
normatíva csökkentés hatását. A részletes jogszabályi háttér változás hatását tételesen felül kell vizsgálni és a
költség csökkentéseket eredményező tételeket érvényesíteni szükséges az egyes előirányzatok
véglegesítésénél.

2) Munkaadót terhelő járulékok:
A Munkaadói járulék tervezése kötött kulcsok szerint történhet a járulékköteles bérelemekre, az vonatkozó
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A minimálbér kétszeresét meghaladó bruttó bérszint felett a járulékok nem változnak (32%). E jövedelem
szint alatt 5 %-os járulék csökkenéssel kell számolni. TB járulék 24%-os lesz, munkaadói járulék 2%,
munkaerő piaci járulék 1 %. A tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnik.

3) Dologi és egyéb folyó kiadások tervezése:
Az intézményi költségnemenkénti keretek tervezésekor a bázisidőszak (2009.) tényleges adataiból ki kell
szűrni az egyszeri vagy eseti jellegű kiadásokat, valamint a 2009. évi működési célú pályázati támogatásokból
fedezett kiadás elemeket. Az így „letisztított” tényadatok a várható inflációs hatásoknak megfelelően
kerülnek felszorzásra. A dologi kiadásoknak kiemelt költségelemei a villamosenergia és a gázenergia
felhasználás ráfordításai. A várható árváltozások mértéke e területeken még nem tisztázott. A pontos
számok ismeretében a fogyasztási adatokra épülő kalkulációk elvégzésére fokozott hangsúlyt kell fektetni. A
vásárolt élelmezésnél szolgáltatási díjtöbblet 5 %-os mértékben indokolt.
Az intézményvezetőknek továbbra is különös figyelmet kell fordítaniuk a gáz, - és villamosenergia ésszerű
és takarékos felhasználására, egyéb területeken pedig a költségmegtakarításokat eredményező megoldásokra.
Az intézményi költségvetéseknél az energia-korszerűsítési beruházások hatását költségcsökkentő
tényezőként figyelembe kell venni. (átlagosan 10%).

4) Szociálpolitikai juttatások, ellátások:
A 90%-os állami támogatással fedezett szociális juttatások körénél a bázisadatok nem növekedhetnek a
nyugdíjminimumhoz kapcsolódó változásokon felül. Előirányzati szinten a 100 %-ban saját erős segély
keretek meghatározásánál a tervezhető keret növekmény 0 %, ugyanakkor a tényleges keret
felhasználásoknál lehetőség szerint a 2009. évi eredeti előirányzati szintek tartandóak. Indokoltnak tartjuk
egyes pénzbeli kifizetési elemek kiváltását természetben nyújtott támogatásokkal. Az alanyi jogú ápolási
díjak központi támogatása radikálisan csökken (90%-ról 75%-ra). Ez körülbelül 4. millió forintos saját forrás
többletet jelent. Ebből adódóan külön intézkedési javaslat megfogalmazása szükséges a probléma
kezelésére. (pl: felülvizsgálatok kezdeményezése, helyszíni ellenőrzés kezdeményezése stb.)

5) Működési kölcsönök: A működési kölcsönök folyósításait a közvetlen életveszély elhárítására irányuló
intézkedések hatását kivéve javasoljuk zárolni.

6) Hitel törlesztések: Kiemelten  kezelendő mind  a  működési,  mind  a  fejlesztési  célú  adósság-  szolgálat
kapcsán, hogy esedékes és ütemezett hitel törlesztéseinket és a kapcsolódó kamat fizetési
kötelezettségeinket pontosan teljesítjük. A konkrét fedezeti elemek biztosítása mellett a
kötelezettségvállalások pontos teljesítése az egyik legfontosabb garanciális elem a pénzintézeti
hitelminősítésekben. A kamat csökkentések érdekében valamennyi realizált működési és fejlesztési forrást az
esetlegesen fennálló folyószámla hitel keretek visszatöltésére indokolt fordítani. Az új fejlesztési célú hosszú
távú hitelszerződések megkötésénél különös figyelmet kell fordítani az éves fejlesztési forrás egyensúlyra és
a hitelkorlát mutatókra. Az új hosszútávú fejlesztési hitelek esetében (útépítések, piaccsarnok) a megfelelő
ütemezések tervezésénél figyelembe veendő (türelmi idő meghatározásánál) hogy az Ady Endre u.
kiépítéssel összefüggő hosszútávú hitelünk 2011. I. negyedév végén jár le. Az éves kötelezettség vállalások
mértéke tőke törlesztés vonatkozásában 3-4 millió forintot nem haladhat meg.



7) Pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások:
a)  Fejlesztési célú pénzeszköz átadásaként a vissza nem térítendő lakossági lakásépítési, felújítási

előirányzat keretét az előző évi szinten javasoljuk meghatározni, illetve a folyósítást felfüggeszteni.
b) A működési célú pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások

- A civil szervezetek támogatásánál az igénylő helyben működő szervezetek száma nem változik.
Támogatásukat a 2009. évi eredeti előirányzati szinten javasoljuk meghatározni.

- Szintén működési célú (támogatás értékű) pénzeszköz átadásként kerülhet meghatározásra az a
pénzügyi keret, mely a Kistérségi Társulás feladat átvételéhez kapcsolódik a Képviselő- testület
külön döntése alapján. Az ilyen célú előirányzati keretek (mint a normatív támogatásokat
kiegészítő önkormányzati fedezet források) külön fajlagos mutatók alapján kerülhetnek
meghatározásra a társulási szerződésekben rögzítettek alapján. Az önkormányzati kiegészítő
támogatásokat intézményenként külön-külön kell meghatározni. Az intézményenkénti kiegészítő
keretek mértéke nem haladhatja meg az adott intézményre jóváhagyott összkiadás, valamint a
hozzá rendelhető saját intézményi bevételek, alap normatív támogatások, kiegészítő állami
támogatások és külső forrásból átvett pénzeszközök különbözetét. A források folyamatos és
pontos elszámolását biztosítani kell. A kötelező bér + járulék elemeken felüli dologi kiadások
forrásfedezet átutalása előtt tételes egyeztetés szükséges az önkormányzat és a Társulás között.
A központi megszorító intézkedésekből adódóan a háttér jogszabályi változásokból adódó,
illetve a helyi költség csökkentést eredményező 2009. évi beruházásokból eredő várható
költségcsökkentő elemeken túlmenően érvényesíteni szükséges a kiegészítő támogatásnál a
központi elvonások hatását. Amennyiben az adott intézmény garantálni tudja többlet bevételből
a bázis kiadások részleges forrását, úgy ezt elvonásként nem kell érvényesíteni.

c) Az intézmény fenntartói illetve intézményi társulások működési célú támogatási keretei mellett a
fejlesztési célú konzorciumi és közös pályázati alapok megteremtéséhez biztosítandó éves keretek
(Orosháza- szilárd hulladék kezelési program, egészséges ivóvízminőségjavító program) nagysága az
egyes szerződésekben vállalt kötelezettségek mértékének megfelelően kerülhet meghatározásra. A
konkrét pályázati (megosztott) önerő forrásokról a Képviselő- testület külön határozatban, ill. a
költségvetési rendeletében dönt. Az ivóvíz – minőségjavító programban való további részvételünk ( és
ebből adódóan fejlesztési célú pénzeszköz átadási kötelezettségünk) a külső szakértői állásfoglalások
tükrében felülvizsgálandó. Forrás lekötés 2010- ben nem vállalható konkrét állásfoglalás hiányában.

8) Fejlesztési, felhalmozási célú kiadások:

Az előirányzat főcsoport éves összkiadási kerete nem haladhatja meg a 2010. évi Költségvetési törvény
6. sz. melléklete szerinti fejlesztési alapba helyezhető források éves összegét. A fejlesztési egyensúly
minden körülmények között fenntartandó.

                      - A részletes előirányzat keretfelosztásában elsődlegességet kell biztosítani a fejlesztési célú
hiteltörlesztések, lízing-díjak és a kapcsolódó kamat kötelezettségek forrásaira  valamint az
eredményes pályázatok saját forrás fedezeteire.

                      -  A fennmaradó keret fejlesztési tartalékként kerülhet elkülönítésre. A központi megszorításokból
adódó működési hiány fedezetére a fejlesztési tartalék keret jelenthet ugynevezett biztonsági
tartalékot, ugyanis 2010-ben a jelenlegi ismereteink szerint a decentralizált fejlesztési célú pályázatok
nem kerülnek kiírásra (TEKI, CÉDE, stb).  A tárgyévben – működési likviditási  feszültségeket nem
okozó -  megvalósítható fejlesztési célokat a Képviselő- testület által elfogadott rövid, - közép, - és
hosszú távú fejlesztési program aktualizálható elemeinek figyelembe vételével szükséges kijelölni. Az
egyes fejlesztési célkitűzések kijelölésénél, sorrendiség meghatározásánál kerüljenek előtérbe azok a
beruházások, felújítások melyek költségmegtakarítást, bevétel növelést, vagyon- eszköz gyarapodást
és a helyi megélhetőségi lehetőségek javítását eredményezik.

9) Működési tartalékok: Önkormányzati hatáskörben két tartalék keret meghatározását javasoljuk 2010.
évben.

- Általános működési tartalék 100 eFt.
- Vis maior tartalék 100 eFt.

                      összegben.
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Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióját
bevételi oldalon a csatolt 1. sz. mellékletben, míg a kiadási oldalon a 2. sz. mellékletben
megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat által kistérség fenntartásába adott helyi oktatási
nevelési és szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 2010. évi
költségvetési tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb elvek alapján, a
település jegyzővel és a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselőivel
együttműködve készítsék el, kiegészítve azt az időközben konkretizált központi irányelvekkel
és útmutatásokkal.

3) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az Adó-, és Pénzügyi Iroda
köztisztviselői bevonásával a hatékonyság gazdaságosság, és eredményesség biztosítása
érdekében készített költségvetési javaslatokat koordinálja, ellenőrizze, vesse össze az
intézményi keretigényeket és a költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek
összhangját.

Beszámolás határideje:
1) pont: folyamatos
2) pont: a 2010.évi költségvetési rendelet-tervezet

Végrehajtásért felelős:
1) pont: Forgó Henrik polgármester
2) pont: Kató Pálné jegyző és az Adó-, és Pénzügyi Iroda vezetője

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Kistérségi Fenntartású oktatási – nevelési , szociális intézmény vezetői
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár


