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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2010. decemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képvisel - testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglaltaknak megfelel en elkészített 2011. évi
költségvetési koncepció:

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

- a kistérségi együttm ködés lehet ségeinek további elemzése,
- a helyben képz  bevételek, azok infláció követ  emelésének hatásai,
- az önkormányzat gazdasági programjában szerepl  feladatok,
- a közszolgáltatási szükségletek és az ismert kötelezettségek, valamint
- a részletes költségvetés készítésében megfogalmazott egyéb követelmények, irányelvek, a kötelez en

ellátandó alapfeladatok és a m ködtetett intézményhálózat gazdálkodási körülményeinek gyakorlati
tapasztalatainak

figyelembe vételével került összeállításra.
A koncepció el készítésében és a f bb elvek megfogalmazásában részt vettek az önkormányzat kistérségi
fenntartásában m ködö intézményeinek vezet i a hivatal pénzügyi irodája köztisztvisel ivel együttm ködve.
A f  központi irányelvek, az önkormányzatokat érint  makró gazdasági mutatók és várható összefüggések, valamint
az önkormányzati forrásszabályozás tételes elemei a Pénzügyminisztérium által elkészített 2011. évi költségvetési
törvény- tervezet által alapvet en meghatározzák a követhet  irányokat, illetve gazdálkodási mozgásterünket.

Az önkormányzat költségvetését és a 2011. évi gazdálkodás körülményeit alapvet en meghatározó szempontok
(helyzetértékelés):

a) A korábbi id szak országos pénzügyi és gazdasági válsághelyzetb l adódóan további megszorító
intézkedésekre számíthat az önkormányzatunk 2011 évben is.

b) Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból településünk a hátrányos helyzet  besorolásban
szerepel továbbra is.

c) Községünk állandó lakosainak száma ma már 3000 f  alatti, ezen belül az alapfokú oktatásban és
nevelésben résztvev  gyermek és tanuló létszám stagnál.

d) Alacsony a település ipar zési adóer  képessége, az ellátásra jogosultak szociális rászorultságából  adódóan
minimális a beszedhet  intézményi térítési díjak összege, ezzel szemben jelent s az önkormányzat
költségvetéséb l szociális kiadásokra fordított összege.

e) A  2011.  évi  költségvetési  törvényjavaslatban  az  alapvet  központi  támogatásokon  belül  a
visszaosztott SZJA mértéke az el zetes számítások szerint több mint 6 millió forinttal lesz
alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a kötelez  önkormányzati feladatok központi finanszírozása
várhatóan reálértékben 8 %-kal csökken.

f) A fejlesztési alapba helyezhet  források köre a jöv  évben sem b vül. A fejlesztési egyensúlyt viszont
továbbra is garantálni kell.

g) Az általunk prognosztizált 2011. évi inflációs ráta eléri a 4%-ot.
h) Változatlan szinten maradtak a köztisztvisel i és a közalkalmazotti illetményalapok, tehát átlagos és

központi bérfejlesztésre 2011. évben sem kerül sor.
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i) Önkormányzatunk a 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét az ÖNHIKI-s elszámolási rendszer alapjaira
építetten célszer  elkészíteni attól függetlenül, hogy már több éve nem nyújtottunk be ilyen irányú
támogatási igénylést, annak szerteágazó kötöttségei okán.

Összességében rögzíthet , hogy 2011. évben is az eddigiekhez hasonló szigorú és takarékos gazdálkodásra
kényszerülünk a jelenlegi m ködési struktúrák fenntartása mellett. Az önkormányzatnál jelentkez  – a
központi költségvetési támogatások csökkenéséb l ered  – bevételi forráscsökkenést ellensúlyozni
szükséges. A mozgásterünk nem túl széles:

- A likviditási feszültséget enyhítheti a tárgyévben képz  esetleges tartalékok nagyságrendje, mely
mint  el  évi pénzmaradvány igénybevétel többlet forrást  jelenthet.

- A 2010. évi egyszeri jelleg  (pl.: jubileumi jutalmak) költségelemek hatásának kisz rése is
megtakarítást eredményezhet.

- A Cafeteria- rendszerhez kapcsolódó járulékcsökkenés (-6%), valamint az elvégzett energetikai
korszer sítések következményeként szintén csökkenhet a forrásszükséglet.

- Az állati hulladékkezeléssel kapcsolatos szerz dés felmondása és új konstrukció m ködtetése
további – közel 1 millió Ft – megtakarítást hozhat.

A tárgyévben elvégzett jelent s mérték  karbantartási, kisjavítási munkálatok köre 2011. évben sz kíthet
ugyan, de a jelenleg is fennálló belvizes problémák megoldása, illetve részleges áthidalása el re láthatólag
milliós nagyságrend  többletköltséget jelenthet 2011-ben is. Az nagy valószín séggel el re vetíthet , hogy a
2011. évi kiemelt fejlesztési célkit zéseink (útépítési program, piaccsarnok kialakítása, Polgármesteri
Hivatal küls  felújítása, Szent László Általános Iskola további energetikai megtakarítást célzó felújítása)
megvalósítása – eredményes pályázatok esetén – hosszú-, és rövidtávú fejlesztési célú hitelek igénybevétele
nélkül nem lesz megoldható. A m ködési területekr l ugyanis a fejlesztési alapba áthelyezhet  forrás nem
keletkezik.

A Kistérségi Társulásba integrált oktatási, nevelési és szociális intézmények vonatkozásában az alap
normatív támogatások nem változnak. A kiegészít  támogatások mértéke a szociális ágazatban szintén
változatlan, viszont 2011. szeptemberét l az óvoda és az általános iskola 1-4 évfolyamát érint en növekszik
a támogatások összege.  Ennek együttes  hatása  megközelíti  az  1,2  millió  forintot.  Ez a  többlet  szolgálhat
fedezetként a tervezett inflációs hatásokra az érintett ágazatoknál. Kiegészít  fedezetként a továbbiakban a
társulásba integrált intézményeknél csak az ellátotti létszámtöbbletekb l adódó normatív támogatási keret
növekedése szolgálhat. Ennek végkövetkezménye az lehet, hogy az önkormányzati kiegészít  támogatások
összege nem haladhatja meg 2011. évben sem a bázisid szak eredeti el irányzataként megjelölt
intézményenkénti támogatási kereteit. Ez alól csak abban az esetben tehet  kivétel, amennyiben szakmai
jogszabályi el írások a foglalkoztatotti létszám változtatását indokolják.

A közfoglalkoztatási rendszer, közmunkaprogram elemei szintén változnak. Ez el reláthatólag érinti a
foglalkoztathatósági id szakokat is és a kapcsolódó támogatások mértékét is. Megfelel  intézményi létszámkeretek a
jöv ben csak pályázati úton igényelhet k a térségi Munkaügyi Központokon keresztül.

Tisztelt Képvisel - testület!

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

Csanytelek, 2010. november 29.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
            polgármester   jegyz



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete …./2010. (XII. ... ) Ökt határozata 1.) melléklete

2011. évi költségvetési koncepció
I. Bevételek

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

történik. Ett l függetlenül az egyes intézményeknél alkalmazott térítési díjak meghatározásában a
Képvisel -testület döntései érvényesülnek. Ebb l adódóan a
gyermek- és diákétkeztetés intézményi (nyersanyag) térítési díjainak emelését 2011. évre nem javasolta a
Képvisel - testület.

- 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 f re
vetítve. Az így megállapított térítési díj csak rászorultsági alapon csökkenthet  az ágazati jogszabályoknak
megfelel en. Az intézményi térítési díjaknál a fenti szempontokat és a háttér jogszabályok változásából
adódó kötelmeket figyelembe véve, a térítési díjak felülvizsgálatát 2011. I. negyedévében indokolt
végrehajtani, a számítást meghatározó 2010. évi tényadatok alapján.

- A rendelkezésre álló felesleges kapacitásként biztosított (küls - lakossági) szolgáltatások díjtételeit
(fénymásolás és FAX- készülék használat, f nyírás) inflációt követ  jelleggel, a kalkulált önköltségre
alapozottan indokolt meghatározni.

2) Önkormányzati sajátos m ködési bevételek:
a.) A helyi adók vonatkozásában az alábbi javaslatot tesszük:

- Az ipar zési adó területén jelenleg is a legmagasabb (2%-os) adókulcs szerint történik az adózás
ezen adónem valorizálását nem javasoljuk.

- Az építmény adó változtatását 2011. évre szintén nem javasoljuk. Egyrészt az adónemeken belül
minimális bevételei forrást eredményez, másrészt a helyi vállalkozások terheinek növelése a helyi
foglalkoztatás csökkenését eredményezheti.

- A vállalkozók kommunális adója 2011. január 01-t l központilag megszüntetésre kerül, annak
hatására a helyi rendelet hatályon kívül helyezésére kerül sor.

- Idegenforgalmi adóból 2010. évben nem realizáltunk bevételt. Ilyen jelleg  adóalanyi tevékenység
gyakorlatilag megsz nt a településen, így külön el terjesztés keretében javasoljuk ezen adórendelet
hatályon kívül helyezését.

- A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában rögzítenünk kell, hogy közel tíz éve a
jelenlegi évi ingatlanonkénti 8.000 Ft adótételt alkalmazzuk. Mivel a képvisel -testület kiemelt
fontossággal kezeli a m ködési alapfeladatok biztonságos ellátása mellett a fejlesztési célkit zések
folyamatos – a m ködéssel párhuzamos – végrehajtását, így ezen adónem vonatkozásában az
eddigi un. befagyasztott díjtétel szemlélett l álláspontunk szerint elmozdulásra van szükség. Az
elmúlt id szakban még infláció-követ  jelleg  díjtétel emelésekre sem került sor, mindemellett
önkormányzatunk a kommunális jelleg  lakossági szilárdhulladék kezelés, szállítás költségeinek
50%-át átvállalja a lakosságtól és fizeti a szolgáltató felé. Alap megközelítésben ingatlanonként évi
1.000.- Ft emelési javaslat elfogadását javasoljuk. Ez a nagyságrend mintegy három éves id szak
inflációs rátájának többlet fedezetét jelentené a módosítás nélküli 10 éves id szakon belül. Ezzel
az adó díjtétel emeléssel is csupán 1 millió Ft adóbevételi többlet valószín síthet  2011. évre. A
magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 100%-át a fejlesztési alapba javasoljuk
helyezni az el  évek gyakorlatának megfelel en. Amennyiben a díjtétel emelési javaslat
elutasításra kerül, úgy javasoljuk a Tisztelt képvisel -testületnek, hogy a szilárd hulladék kezelésben
vállalt önkormányzati hozzájárulás mértékét csökkentsük a fenti nagyságrendnek megfelel en.

A fentieken túl további adóbevétel növekedést els dlegesen a kintlév  adóhátralék beszedéséb l
lehet elérni a 2010. évihez hasonló hatékonyságú behajtási eljárások által.

b.) Átengedett központi adók területe:
-     Az SZJA visszaosztásából származó bevételek pontos keretei központilag kerülnek meghatározásra.

E területen több mint 6 millió Ft-os bevétel kiesésre számíthatunk.
-     Az átengedett egyéb adók (gépjárm  adó, föld bérbeadás forrásadója) vonatkozásában az egyes adó

mértékek  központilag  kerülnek  meghatározásra.  Itt  a  bázis  id szaki  tény  adatok  tükrében
határozható meg a 2011. évi bevételek összege.



c.)  Az egyéb sajátos folyó bevételek keretében a lakbérek és garázsbérleti díjak vonatkozásában a piaci
árakhoz közelítés tartunk indokoltnak. (+5%) A munkahely teremtéssel és fenntartással, a helyi
foglalkoztatással és szolgáltatói színvonal megtartásával érintett ingatlan bérleményeknél bérleti díj
emelést nem javasolunk, s t a KÉBSZ Kft bérleménye esetén annak csökkentését  kezdeményezzük.

3) Felhalmozási bevételként elszámolható források köre minimális. Elhanyagolható azon vagyonelemek
köre (ingatlanok, földterületek, tárgyi eszközök) melyek értékesítése célszer  lenne, vagy esetleges eladásból
számottev  árbevétel képz dne.
Amennyiben a korábbi években tulajdonunkba került Kossuth u. 34. sz. alatti (volt varroda épülete) ingatlan
bérbeadással eredményesen nem hasznosítható, úgy megfontolandó annak piaci értéken történ
értékesítése, amennyiben ez a helyi foglalkoztatáshoz kapcsolható. A 2011. évi tervezett és kiemelt
beruházásaink (piaccsarnok építés, útépítések) saját forrás fedezetéhez szükséges hitel felvétel nagyságrendje
is alacsonyabb lehetne ebben az esetben.

4) Központi költségvetési támogatások:

a) Az önkormányzati saját jogon igényelhet  normatív állami hozzájárulások köre az intézményi feladatok
kistérségi társulásba integrálását követ en jelent sen sz kült. Az oktatási, nevelési és szociális
intézményekhez kapcsolódó feladatmutatós támogatásokat és kötött felhasználású támogatásokat a
Kistérségi Többcélú Társulás közvetlenül igényli le.

b) Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó (lakosságszámhoz rendelt) alap hozzájárulások összege 800
eFt-os többletet eredményezhet. Sajnos a szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiegészít  normatív források
összege jelenleg nem ismeretes. Ez a keret központilag kerül számításra különböz  fajlagos mutatók alapján.
Ez a körülmény sok bizonytalanságot rejt magában mivel az e területet érint  2010. évi keret (22 millió Ft)
komoly nagyságrendet képvisel. Az egyes jövedelempótló támogatások és közfoglalkoztatás támogatásában
az alap feltételrendszer teljesen megváltozik. Az intézmények pályázat keretében igényelhetnek bizonyos
létszámkereteket.

c) Az egyéb m ködési és fejlesztési célú központi támogatások címszó alatt eredeti el irányzatként nem
tervezhetünk bevételt. Az új CÉDE és TEKI pályázatok 2011. évi kiírásáról még nincs információnk. Az év
végi belvízzel kapcsolatos vis-maior támogatási igénylésünk nagyságrendje még nagyon bizonytalan.

d) Központosított el irányzatok között eredeti el irányzat nem tervezhet . Az évközi (módosított
el irányzatként beépül ) kiegészít  támogatások köre a véglegesített 2011. évi költségvetési törvény 5.
mellékletében fog megjelenni.

 5) Kölcsönök visszatérülése:
A tervezett bevételek éves összege a korábbi év(ek)ben nyújtott lakás kölcsönök, szociális és temetési
kölcsönök névre szóló aktuális (2011. évi) törleszt  részleteinek összesített adataiból kerül meghatározásra.
Nagyságrendileg az ezen a jogcímen befolyó források elenyész en alacsonyak a költségvetés bevételi elemei
között.

 6) Hitel felvételi el irányzatok:
a) A hatályos vonatkozó jogszabályok szerint az éves (számított) m ködési forráshiány összegét hitel felvétel

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

b) Tényleges tárgyévi rövid távú illetve hosszú távú m ködési hitel felvételét nem javasoljuk. Alaphelyzetben a
költségvetés egyensúlyát m ködési hitel felvétele nélkül kívánjuk biztosítani.

c) A jelenleg meglév  11.000 eFt-os m ködési célú folyószámla hitelkeret fenntartását  célszer nek tartjuk
2011. évben is. A likviditási nehézségekb l és bels  forrás átcsoportosítási kényszerb l adódó esetleges
évközi forrás szükséglet kiegészítését szolgálhatja a likvid hitelkeret igénybevétele.

d) A számlavezet  pénzintézetünk által m ködtetett fejlesztési célú hitel konstrukciók területén változás
történt. Az egyes célkit zések finanszírozásához egyedi hitel szerz dések kapcsolhatók. Ebb l adódóan a
2011. évben benyújtandó útépítési pályázatunk saját forrásához vélhet en hosszútávú, míg a piaccsarnok
kiépítéséhez illetve a jelenleg bírálati fázisban lév  Polgármesteri Hivatal küls  felújításához rövid- távú
fejlesztési hitel igénybevétele indokolt a pályázat utófinanszírozása miatt. A célonkénti részletes számítások
jelenleg folyamatban vannak. A hitel felvételekkel kapcsolatos számításoknál maximálisan figyelembe kell
venni az önkormányzatra vonatkozó – kötött elvekre épül  – hitel- korlát mutatókat. Fedezeti garanciák
szempontjából pozitívum, hogy önkormányzatunk komoly tehermentes ingatlan vagyonnal rendelkezik.

 7) Támogatás érték  bevételek és átvett pénzeszközök
Alap el irányzatként az éves OEP finanszírozás, a földalapú támogatáshoz, valamint egyes szociális
feladatokhoz kapcsolódó államháztartási átvett források tervezhet k e jogcímen, kiegészítend  a m ködési
célú egyéb, már döntésekkel megalapozott pályázati támogatások kereteivel. A helyi közfeladatok ellátásához,



valamint helyi rendezvények szervezéséhez kapcsolható és vállalkozásoktól átvett támogatásokat a 2010. évi
szinten célszer  meghatározni. Fejlesztési célú támogatásérték  bevételként tervezend  a piaccsarnok
kiépítéséhez elnyert pályázati támogatás összege, melyr l konkrét határozat áll rendelkezésünkre.

8) Pénzmaradvány:
A 2010 IV. negyedévi id szakában lehet ség szerint tartalékolni kell  minden olyan szabad pénzforrást,  mely
kötelezettség vállalással nem terhelt. Valamennyi képzett tartalék a 2011 évi várható költségvetési feszültség
enyhítését szolgálhatja. A keletkez  pénzmaradvány felosztásánál is célszer  a m ködési és fejlesztési
párhuzamosság fenntartása.



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete …./2010. (XII.  ) Ökt határozata 2.) melléklete

2011 évi költségvetési koncepció
II.  Kiadások

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási oldalának szerkezete nem változik az el  évihez
viszonyítottan. A társulásba integrált intézményi feladatokhoz a Polgármesteri Hivatal – mint önállóan m död
és gazdálkodó költségvetési szerv – által kerülnek kiegészít  források átadásra. A tag intézmény költségvetési,
gazdálkodási mozgásterét alapjaiban ezen kiegészít  támogatások nagyságrendje határozza meg. Költségvetésünk
kiadási oldalának tervezésekor is els dleges kritérium, hogy a 2011. évi – az önkormányzatot közvetlenül érint  –
központi támogatások csökkenését, milyen eszközökkel tudjuk ellensúlyozni.

1) Bér és bérjelleg  kiadások:
- Tag intézményenként újra át kell tekinteni a megváltozott jogszabályi el írásokhoz és konkrétan ellátandó

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

- Központi általános bérfejlesztési lehet ség a közszférában 2011. évben sem lesz. Csak a soros  el relépések,
az esedékes jubileumi jutalmak költség többlet hatásai érvényesíthet ek.  Az egyéb bérjelleg  juttatásoknál
és költségtérítéseknél csak a jogszabályi kötelezettségek vehet k figyelembe. A várható reálbér csökkenés
hatását ellensúlyozandó, célszer  az egyes bérjelleg  költségnemeknél el térbe helyezni az
adókedvezménnyel elszámolható juttatásokat.
A 2011. évi költségvetésben adott bruttó bér feletti kereset kiegészítés nem tervezhet , így a tervezésnél a
bázis adatokból ki kell sz rni e költségeket + járulékaikat. Változik az el  évhez viszonyítottan a cafetéria
rendszerben adható juttatások köre és a kapcsolódó adók mértéke is. Összességében kiadás csökkentésekkel
kell számolni. Ezek hatása részben ellensúlyozza sz SZJA csökkentés hatását. A részletes jogszabályi háttér
változás hatását tételesen felül kell vizsgálni és a költség csökkentéseket eredményez  tételeket érvényesíteni
szükséges az egyes el irányzatok véglegesítésénél.

A közfoglalkoztatási rendszer is teljesen átalakul 2011. január 01-t l. Munkaer  igénylés pályázati rendszeren
keresztül történhet, ezért nagyon lényeges, hogy már 2010. decemberében pontosításra kerüljenek az intézményi
igények. A tagintézmény vezet k és a Polgármesteri Hivatal közötti szoros együttm ködés és egyeztetés e
területen kiemelt fontossággal bír.

2) Munkaadót terhel  járulékok:
A munkaadói járulék tervezése kötött kulcsok szerint történhet a járulékköteles bérelemekre, a vonatkozó
hatályos jogszabályoknak megfelel en.
A TB járulék 24%-os lesz, munkaadói járulék 2%, munkaer  piaci járulék 1 %. A szociális ellátásokon belüli
ápolási díjakhoz kapcsolódó TB járulék forrásigényét kiegészít  költségtöbbletként kell számításba venni a
közvetlen bérekhez kapcsolódó járulékok mellett.

3) Dologi és egyéb folyó kiadások tervezése:
Az intézményi költségnemenkénti keretek tervezésekor a bázisid szak (2010.) tényleges adataiból ki kell
sz rni az egyszeri vagy eseti jelleg  kiadásokat, valamint a 2010. évi m ködési célú pályázati támogatásokból
fedezett kiadás elemeket. Az így „letisztított” tényadatok a várható inflációs hatásoknak megfelel en
kerülnek felszorzásra. A dologi kiadásoknak kiemelt költségelemei a villamosenergia és a gázenergia
felhasználás ráfordításai. A várható árváltozások mértéke e területeken még csak részben tisztázott. A
pontos  számok  ismeretében  a  fogyasztási  adatokra  épül  kalkulációk  elvégzésére  fokozott  hangsúlyt  kell
fektetni. A vásárolt élelmezésnél szolgáltatási díjtöbblet csak ellátotti létszám növekedése esetén
érvényesíthet .
Az intézményvezet knek továbbra is különös figyelmet kell fordítaniuk a gáz, - és villamosenergia ésszer
és takarékos felhasználására, egyéb területeken pedig a költségmegtakarításokat eredményez  megoldásokra,

ködési jelleg  költségcsökkentést eredményez  pályázati lehet ségek feltárására.

4) Szociálpolitikai juttatások, ellátások:
A többségében állami támogatással fedezett szociális juttatások körénél a bázisadatok nem növekedhetnek a
nyugdíjminimumhoz kapcsolódó változásokon felül. El irányzati szinten a 100 %-ban saját er s keretek
meghatározásánál a tervezhet  keret növekmény 0 %, ugyanakkor a tényleges keret felhasználásoknál
lehet ség  szerint  a  2010.  évi  eredeti  el irányzati  szintek  tartandóak.  Indokoltnak  tartjuk  egyes  pénzbeli
kifizetési elemek kiváltását természetben nyújtott támogatásokkal. Az új önkormányzati ciklus gazdálkodási



programtervezetében szerepl  egészségmeg rz  illetve betegség megel  támogatási programok (pl:12-13
éves korcsoport méhnyak-rák elleni véd oltása) forrásfedezetét els dlegesen az eseti segélykeretek eddigi
forráskereteib l célszer  finanszírozni.

5) ködési kölcsönök: M ködési kölcsönök folyósítását - a közvetlen életveszély elhárítására irányuló
intézkedések forrás igényét kivéve -  tárgyévben sem javasoljuk.

6) Hitel törlesztések: Kiemelten kezelend  mind az esetleges m ködési, mind a fejlesztési célú adósság-
szolgálat kapcsán, hogy esedékes és ütemezett hitel törlesztéseinket és a kapcsolódó kamat fizetési
kötelezettségeinket pontosan tudjuk feljesíteni. A konkrét fedezeti elemek biztosítása mellett a
kötelezettségvállalások pontos teljesítése az egyik legfontosabb garanciális elem a pénzintézeti
hitelmin sítésekben. A kamat csökkentések érdekében valamennyi realizált m ködési és fejlesztési forrást az
esetlegesen fennálló folyószámla hitel keretek visszatöltésére indokolt fordítani. Az új fejlesztési célú hosszú
távú hitelszerz dések megkötésénél különös figyelmet kell fordítani az éves fejlesztési forrás egyensúlyra és
a hitelkorlát mutatókra. Az új hosszútávú fejlesztési hitelek esetében (útépítések, piaccsarnok) a megfelel
ütemezések tervezésénél figyelembe veend  (türelmi id  meghatározásánál) hogy az Ady Endre u.
kiépítéssel összefügg  hosszútávú hitelünk 2011. I. negyedév végén jár le. Az éves kötelezettség vállalások
mértéke t ke törlesztés vonatkozásában lehet leg a  3-4 millió forintot nem haladja meg.

7) Pénzeszköz átadások, támogatás érték  kiadások:
a)  Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a vissza nem térítend  lakossági lakásépítési, felújítási

el irányzat keretét az el  évi szinten javasoljuk meghatározni.
b) A m ködési célú pénzeszköz átadások, támogatás érték  kiadások:

- A civil szervezetek támogatásánál az igényl  helyben m köd  szervezetek pályázati támogatási
kereteit a 2010. évi eredeti el irányzati szinten javasoljuk meghatározni.

- Szintén m ködési célú (támogatás érték ) pénzeszköz átadásként kerülhet meghatározásra az a
pénzügyi keret, mely a Kistérségi Társulás-ba integrált volt önkormányzati intézmények
feladat átvételéhez kapcsolódik a képvisel -testület külön döntése alapján. Az ilyen célú
el irányzati keretek (mint a normatív támogatásokat kiegészít  önkormányzati fedezet források)
külön fajlagos mutatók alapján kerülhetnek meghatározásra a társulási szerz désekben
rögzítettek alapján. A társulásba integrált három intézményünknél átfogó elvként rögzítend ,
hogy az önkormányzatnál jelentkez  központi támogatások (SZJA) csökkenése miatt a
kiegészít  önkormányzati támogatások összevont együttes forráskeretének csökkentésére
kényszerülünk. Azon intézményeknél ahol a központi normatívák növekménye meghaladja a

ködési kiadások inflációs rátával növelt forrás igényét, ott a 2010. évi eredeti el irányzatként
biztosított kiegészít  önkormányzati támogatás keretét csökkenteni szükséges. Azon
intézményeknél ahol a központi támogatások nagyságrendje nem változik, vagy némileg
csökken, ott ezzel párhuzamosan a m ködési kiadásokat (els dlegesen dologi költség részét)
csökkenteni szükséges eredeti el irányzatban. Ezen intézményeknél az esetlegesen 2010. évben
a keletkez  és kötelezettséggel nem terhelt (pl: szállítói tartozások) szabad pénzmaradványból a
valorizált 2011. évi forráshiány pótolható. A számított forráshiány nélküli intézmény esetében az
el  évi pénzmaradványnak megfelel  összeg az önkormányzati kiegészít  támogatás éves
el irányzatából levonandó.  Az önkormányzati kiegészít  támogatásokat intézményenként
külön-külön kell meghatározni. Az intézményenkénti kiegészít  keretek mértéke nem haladhatja
meg az adott intézményre jóváhagyott összkiadás, valamint a  hozzá rendelhet  saját intézményi
bevételek, alap normatív támogatások, kiegészít  állami támogatások és küls  forrásból átvett
pénzeszközök különbözetét. A források folyamatos és pontos elszámolását biztosítani kell.  A
kötelez  bér + járulék elemeken felüli dologi kiadások forrásfedezet átutalása el tt tételes
egyeztetés szükséges az önkormányzat és a Társulás között. Amennyiben az adott intézmény
garantálni tudja többlet bevételb l az eredeti el irányzaton felüli többletköltségek forrását, úgy
ezt elvonásként nem kell érvényesíteni.

c) Az intézmény fenntartói illetve intézményi társulások m ködési célú támogatási keretei mellett a
fejlesztési célú konzorciumi és közös pályázati alapok megteremtéséhez biztosítandó éves keretek (Pl:
Orosháza- szilárd hulladék kezelési program) nagysága az egyes szerz désekben vállalt kötelezettségek
mértékének megfelel en kerülhet meghatározásra. A konkrét pályázati (megosztott) öner  forrásokról
a képvisel -testület külön határozatban, ill. a költségvetési rendeletében dönt. Az ivóvíz –
min ségjavító programban való további részvételünk (és ebb l adódóan fejlesztési célú pénzeszköz
átadási kötelezettségünk) a küls  szakért i állásfoglalások tükrében felülvizsgálatra került. A
konzorciumi tagságunk megszüntetésér l szóló végleges írásos határozat kézhezvétele esetén e területre
forrás keret elkülönítése már jöv re nem indokolt.



8) Fejlesztési, felhalmozási célú kiadások:

Az el irányzat f csoport éves összkiadási kerete nem haladhatja meg a 2011. évi Költségvetési törvény
6. sz. melléklete szerinti fejlesztési alapba helyezhet  források éves összegét. A fejlesztési egyensúly
minden körülmények között fenntartandó. A fejlesztési alap és a célkit zések közötti esetleges
forráshiány fejlesztési célú hitel felvétel igénybevételével pótolandó.

                      - A részletes el irányzat keretfelosztásában els dlegességet kell biztosítani a fejlesztési célú
hiteltörlesztések,  a kapcsolódó kamat kötelezettségek forrásaira  valamint a benyújtandó illetve
elbírált eredményes pályázatok saját forrás fedezeteire.

                      - A fennmaradó keret fejlesztési tartalékként kerülhet elkülönítésre. A tárgyévben – m ködési
likviditási feszültségeket nem okozó -  megvalósítható fejlesztési célokat a képvisel -testület által
elfogadott rövid, - közép, - és hosszú távú fejlesztési program aktualizálható elemeinek figyelembe
vételével szükséges kijelölni. Az egyes fejlesztési célkit zések kijelölésénél, sorrendiség
meghatározásánál kerüljenek el térbe azok a beruházások, felújítások melyek költségmegtakarítást,
bevétel növelést, vagyon- eszköz gyarapodást és a helyi élet lehet ségek javítását eredményezik.

9) ködési tartalékok: Önkormányzati hatáskörben minimum az alábbi két tartalék keret
meghatározását javasoljuk 2011. évben:

- Általános m ködési tartalék 100 eFt.
- Vis maior tartalék 200 eFt.



…../2010. (XII…..) Ökt határozata

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi költségvetési koncepciója

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióját
bevételi oldalon a csatolt 1.) mellékletben, míg a kiadási oldalon a 2.) mellékletben
megfogalmazott f bb elvek alapján hagyja jóvá.

2) A képvisel -testület felkéri az önkormányzat képvisel -testülete által a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása fenntartásába adott helyi oktatási nevelési és szociális intézmények
vezet it, hogy az általuk vezetett intézmények 2011. évi költségvetési tervezeteit a jelen
költségvetési koncepcióban rögzített f bb elvek alapján, a település jegyz jével és a
Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel ivel együttm ködve készítsék el,
összhangban az id közben konkretizált központi irányelvekkel és útmutatásokkal.

3) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az Adó-,és Pénzügyi Iroda
köztisztvisel i bevonásával a hatékonyság, gazdaságosság, és eredményesség biztosítása
érdekében készített költségvetési javaslatokat koordinálja, ellen rizze, vesse össze az tag
intézményi keretigényeket, a költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek
összhangját.

Végrehajtás határideje: folyamatos
a 2011.évi költségvetési rendelet-tervezet

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz  és az Adó-, és Pénzügyi Iroda vezet je

Beszámolás határideje:  2011. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Kistérségi Fenntartású oktatási – nevelési , szociális tag intézmények vezet i
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
- Irattár


