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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni a jövő évi 
költségvetés fő elemeit meghatározó költségvetési koncepciót. Le kell szögeznünk azonban, hogy a jelenlegi 
időszakban az önkormányzati feladatellátási és forrásszabályozási rendszer fő elemei nem véglegesítettek. 
A központi irányelvek naponta változnak. Zajlik a költségvetési törvény-tervezet vitája, az adózási (és benne a helyi 
adó) rendszer átalakítása, nincs véglegesen elfogadott „köznevelési” törvény, vélhetően teljesen átalakul az 
önkormányzati törvény, nem tisztázott az önkormányzati társulások jövőbeni szerepe, bizonytalan az önálló hivatalt 
működtető önkormányzatok feladat struktúrája, a foglalkoztató létszámkeret nagysága. 
Folyamatosan átalakul a szociálpolitikai ellátórendszer és ezen belül az önkormányzatokra háruló finanszírozási 
kényszer. Kiszámíthatatlan a jövő évi közfoglalkoztatási rendszer és ezen belül az egyes munkaprogramokhoz 
kapcsolódó önkormányzati szerepvállalás lehetőségei és kötelmei is folyamatosan változnak. 
A – teljesség igénye nélkül – felsorolt tényezők mind-mind alapvetően befolyásolják a települési önkormányzatok 
működésének lehetőségeit, költségvetési mozgásterét, az eddigi alapfeladatok ellátásának szervezési stratégiáit és az 
elfogadott fejlesztési koncepciók megvalósíthatóságát. 
A jelenleg folyamatban lévő szervezeti, szerkezeti és finanszírozási rendszer átalakításának egyik legnagyobb 
mellékhatása a kiszámíthatatlanság, a tartós bizonytalanság. Ez a két elem egy működő költségvetési és pénzügyi 
rendszernek egyébként alapfeltételét kérdőjelezi meg. A biztonság és a kiszámíthatóság hiánya komoly veszélyeket 
rejt és jelentős kockázati elemeket hordoz. Ilyen viszonyok mellett szinte lehetetlen egy olyan megalapozott 
költségvetési stratégiát kiépíteni, melyben maradéktalanul érvényesülhetnek a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség elvei. 
A folyamatos országos pénzügyi és gazdasági válsághelyzetből adódóan és további várható recessziós hatásokból 
eredően az alábbi tényezőkre számíthatunk (biztonsággal) a 2012. évet illetően: 
-  az önkormányzatok finanszírozása összességében és átlagosan nominál értéken mintegy 4 %-kal, reálértéken pedig     

több mint 8 %-kal csökken a 2011. évi finanszírozáshoz képest. 
- A jelenlegi költségvetési törvény tervezet szerint a kistérségbe integrált feladathoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatások összege 15-20 %-kal csökkenhet. Ennek eredménye az lehet, hogy több millió forinttal növelnünk kell az 
önkormányzati kiegészítő támogatások mértékét. 

-  Az ÁFA mértéke alapvetően + 2 %-kal emelkedik 2012. január 1-től, ez további nehézséget fog okozni, hiszen ez  
a változás érinti az önkormányzati feladat ellátási rendszer minden elemét (működési kiadások, fejlesztések). 

- A fenti forrás elvonások ellensúlyozására bevezetendő helyi adó kivetések többlet lehetőségeit nem tudjuk 
érvényesíteni, hiszen a jelenlegi helyi adó szintek mellett is jelentős a hátralék mértéke (zömében behajthatatlannak 
minősíthetően). A helyi lakosság teherviselő képessége nem növelhető. Az újabb adótételek bevezetése, vagy a jelenlegi 
díjtételek számottevő emelése csak az adófizetési morál romlását eredményeznék. Kisebb átalakítások bevezetése is 
csak nagyon óvatosan történhet, komoly meggyőző és vélemény formáló lakossági fórum tartásával. 

- A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek befagyasztása továbbra is hatályban marad. Várhatóan szűkül a 
munkavégzéshez kapcsolódó természetbeni juttatások köre és jellege is (pld: étkezési utalványok, költségtérítések, 
stb.).  

- Nagyon komoly többlet terhet jelent 2012. évben a szakképesítéshez kacsolt minimálbér változás hatása, ha 
megvalósul 94. 000, Ft-ról 108. 000, Ft-ra történő béremelés. Ez a többletköltség járulékokkal együtt közel 6 
milliós többlet forrás lekötést eredményez hiszen érinti valamennyi gondozónőt a szociális ágazatban, valamennyi 
dajkát az óvodánál, technikai dolgozókat az általános iskolánál, és két főt az önkormányzat hivatalánál a fizikai 
állományból. 

  



-  A szociálpolitikai támogatási rendszeren belül nagyobb önkormányzati forráshányadokat kell biztosítanunk az „új” 
lakástámogatási rendszerhez. Ennek kihatása több millió forint is lehet az igénylők számának növekedése miatt. 

 
A felsoroltak mellett további három olyan – jelenleg még nem konkretizált – tényező befolyásolhatja jövő évi 
költségvetésünket, melyek alapvetően megrengethetik a pénzügyi stabilitást és ez által a mindennapi likviditási helyzet 
alakulását. 
 
-  Amennyiben a gépjárműadó (amely jelenleg 100%-ban átengedett központi adó) a NAV által kerül  beszedésre, úgy 

kérdéses, hogy abból milyen nagyságrendű forráshányad kerül visszaosztásra az önkormányzatok részére. 
Önmagában az esetleges kieső bevétel is súlyosan érintheti az önkormányzat költségvetését, de ami ennél még 
komolyabb kockázat, hogy eddig a gépjárműadó teljes összege elszámolható volt az önkormányzatok éves 
kötelezettség-vállalásának felső határ számításában, vagyis a  hitel-korlát számításnál fedezetként szerepelt ez az 
adónem teljes összegével. 

- Alapvetően szigorodnak az önkormányzati hitel-felvételi lehetőségek is, de pontos részleteket a várható 
változásokról jelenleg nem tudunk. 

- Amennyiben az iparűzési-adó bevétel bizonyos hányadának átadására kényszerülünk megyei, illetve regionális 
fejlesztések finanszírozásához, úgy költségvetési mozgásterünk tovább szűkül. Végleges központi álláspont e 
tárgykörben sincs a jelenlegi fázisban, várható hatásaival azonban érdemes számolnunk. 

 
Költségvetési koncepciónk része egy un. helyi önkormányzati helyzetértékelés is, amely az általunk befolyásolhatatlan 
és tőlünk független – elsődlegesen várható központi intézkedések közvetlen és közvetett költségvetési kihatásai 
kapcsán érvényesülő – szempontok mellett számba veszi településünk jelenlegi pénzügyi és költségvetési kondícióit, 
folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit. Ezek a körülmények legalább olyan  súllyal befolyásolják jövőbeni 
kilátásainkat mint a fentiekben részletezett külső tényezők: 
-  önkormányzatunk több éves kemény munka eredményeként elérte, hogy kiléphetett az ÖNHIKI-s települések köréből. Tette ezt 

egy folyamatos és egyre növekvő központi forráselvonás és egy egyre szélesedő ellátandó feladatkör mellett,  
mindig kellő súlyt fektetve a működési feladatok és a fejlesztési célkitűzések koordinációjára és megvalósítására is. 

-  Hitelállománnyal nem rendelkezünk, nincsen 30 napon túli fizetési hátralékunk, a kötelezettség- vállalásainknak folyamatosan eleget 
teszünk. 

-  Az elmúlt 8-10 év alatt jelentős mértékben gyarapodott az önkormányzat vagyona, ezen belül főként az ingatlan vagyon. 
-  A visszavásárolt ingatlanaink jelentős részét bérbeadással jelenleg hasznosítani tudjuk. 
-  Pénzügyi helyzetünk stabil. Megfelelő tartalékokat tudtunk képezni az előre nem látható működési jellegű 

többletfeladatok, illetve a folyamatban lévő fejlesztési jellegű célkitűzések megvalósításához, a saját 
forrásrészek biztosításához. 

-  Hitelképességünk a térségen belül kiemelkedő, a pótfedezetek bevonásához jelentős nagyságrendű ingatlan 
vagyonnal rendelkezünk. 

- A jelenlegi körülmények között a folyamatosan biztosítani tudtuk a Kistérségi Társulásba integrált 
intézmények kiegészítő önkormányzati támogatását és a Társulás keretében ellátott egyéb feladatok reánk eső 
részének finanszírozását. 

-  A helyben működő non-profit és civil szervezetek működési feltételeihez folyamatosan biztosítottuk a kiegészítő támogatásokat. 
-  A tárgyévben elkészült településünk hosszú távú fejlesztési (stratégiai) programja, mellyel összhangban áll a mindenkori 

rövid, - közép, és hosszú-távú gazdasági programunk. 
-  A közintézmények jelentős részét felújítottuk. Jelenleg folyamatban van a Polgármesteri Hivatal felújítása, előkészítés 

alatt áll az Állami Vagyonkezelő Zrt-től térítésmentesen átvett Baross G. u. 2. sz. alatti épület komplexum 
felújításának – és szociális alapszolgáltatási feladatokra történő hasznosításának – pályázata. A Szent László 
Általános Iskola részleges felújítása után a további korszerűsítési munkálatokra újabb pályázat benyújtását 
tervezzük. A már megvalósult és folyamatban lévő intézményi felújításoknál kiemelt hangsúlyt fektettünk az 
energetikai korszerűsítésekre és költségmegtakarítást eredményező szempontokra. 

-  Folyamatban van a Piaccsarnok építési projektünk végrehajtása. 
- Benyújtásra került a település bel, - és felszíni vízelvezetési rendszerének kiépítésére és a meglévő rendszer 

felújítására irányuló pályázat, mely az előminősítési fázison eredményesen túljutott. 
- Konzorciumi társulás keretében vélhetően a közeljövőben megvalósulhat településünk szilárd-hulladék lerakó 

rekultivációja és az ivóvíz-minőség javító programunk végrehajtása. 
-  Benyújtottuk a község szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerének előkészületi munkálatainak (tervezés, műszaki 

és likviditási tervek, megvalósíthatósági tanulmány stb.) támogatására irányuló pályázat. 
- Több olyan ingatlannal rendelkezünk, amely megfelelő lehetőséget biztosít számunkra a recesszió időszakát 

követően munkahely teremtéssel összefüggő igények kielégítésére és a helyi megélhetési lehetőségek körének 
szélesítésére, külső befektetői (vállalkozói) szándék esetén, illetve az egyes szociális start munkaprogramok 
területén. 

-  Településünkön az önkormányzati foglalkoztatotti rendszeren belül az elmúlt mintegy 10 éves időszak alatt komoly 
létszám csökkentésre kényszerültünk. A közalkalmazotti és köztisztviselői dolgozók száma álláspontunk szerint 
már nem csökkenthető tovább a jelenlegi önkormányzati feladat és hatáskörök ellátása során. A települési 



önkormányzatok feladat-és hatáskörének csökkentése, átrendezése, egyes feladatok megszűnése sem járhat 
egyértelmű további létszám leépítésekkel, hiszen nálunk nincsenek önálló főosztályok, osztályok, elkülönülő 
munkarészlegek és alintézményi struktúrák. A jelenlegi foglalkoztatotti állomány faladatköreit kapcsolt 
munkakörben (az egyes irodai feladatkörökhöz rugalmasan alkalmazkodva, részben eseti, de több esetben tartós 
jelleggel átfedésekkel kombináltan, kisegítve egyes munkafázisokat) látja el. Központi feladatok átrendezése, 
elvonása komoly feszültségeket eredményezhet, mind a köztisztviselői foglalkoztatotti, mind a lakosság köreiben. 
A jelenlegi információk szerinti hivatali átszervezés hatékonysága, gazdaságossága és racionalitása erősen 
megkérdőjelezhető. 

 
A felsorolt várható központi intézkedések – mint külső hatások – és a meglévő helyi adottságok, lehetőségek 
összehangolása az önkormányzati  költségvetési szempontból a megmaradó önkormányzati rendszer eddigi 
legnagyobb kihívása lesz 2012. évben. 
Álláspontunk szerint a jelenlegi helyzetben, végleges központi irányelvek és pontosított finanszírozási keretszámok 
hiányában költségvetési koncepcióként csak átfogó elveket fogalmazhatunk meg szándéknyilatkozatként. 
Határozati javaslatunkat ilyen megfontolások alapján készítettük el.  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, véleményezését és e csatolt határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2011. november 14. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2011. (XI. …) Ökt határozata 1.) melléklete  

 
2012. 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 díjainak emelését 2012. évre már nem tudja 
felvállalni, de a KÉBSZ Kft-t évközbeni díjtételemelési kérelem benyújtására feljogosította. 

- 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 2012. I. negyedévében indokolt 
kezdeményezni a rendelet alkotására jogosítottnál, a számítást meghatározó 2011. évi tényadatok alapján. 

- 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: 

a.) A helyi adók vonatkozásában az alábbi javaslatot tesszük: 
Az iparűzési adó területén jelenleg is a legmagasabb (2%-os) adókulcs szerint történik az adózás, ezen 
adónem változtatását nem javasoljuk. 
Az építmény adó  vonatkozásában a díjtétel növelése megfontolandó. 
A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában rögzítenünk kell, hogy közel tíz éve a jelenlegi 
évi ingatlanonkénti 8.000 Ft adótételt alkalmazzuk. A képviselő-testület kiemelt fontossággal kezeli a 
működési alapfeladatok biztonságos ellátása mellett a fejlesztési célkitűzések folyamatos – a 
működéssel párhuzamos – végrehajtását, így ezen adónem vonatkozásában az eddigi un. befagyasztott 
díjtétel szemlélettől álláspontunk szerint valamilyen módon elmozdulásra van szükség. A 
magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 100%-át a fejlesztési alapba javasoljuk 
helyezni az előző évek gyakorlatának megfelelően. A lakosság helyi adó terheinek növelése a fizetési 
morál romlását eredményezné, így  javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a szilárd hulladék 
kezelésben vállalt önkormányzati hozzájárulás 50%-os  mértékét csökkentsük  40%-os szintre. 

 
A fentieken túl további adóbevétel növekedést elsődlegesen a kintlévő adóhátralék beszedéséből  
kellene elérnünk, de ez egyre nehezebb feladattá válik. 

 
b.) Átengedett központi adók területe: 

-     Az SZJA visszaosztásából származó bevételek pontos keretei központilag kerülnek meghatározásra. 
E területen több mint 1,2 millió Ft-os bevétel kiesésre számíthatunk. 

-     Az átengedett egyéb adók (gépjármű adó, föld bérbeadás forrásadója) vonatkozásában az egyes adó  
mértékek központilag kerülnek meghatározásra. Itt a bázis időszaki tény adatok tükrében 
határozható meg a 2012. évi bevételek összege. Nagy kockázatot és bizonytalanságot jelent, hogy a 
gépjárműadó beszedésének illetve esetleges visszaosztásának körülményei nem ismeretesek. Ez 
alapvetően befolyásolhatja a hitelkorlát mutatónkat is. 

c.) Az egyéb sajátos folyó bevételek keretében a lakbérek és garázsbérleti díjak vonatkozásában a piaci 
árakhoz közelítés tartunk indokoltnak. (+5%) A munkahelyteremtéssel és fenntartással, a helyi 
foglalkoztatással és szolgáltatói színvonal megtartásával érintett ingatlan bérleményeknél bérleti díj 
emelést csak nagy körültekintéssel, a jelenlegi pozícióink biztonságos megtartása mellett javaslunk.  

 
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. 
 
 
 



 
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 Többcélú Társulás közvetlenül igényli le. Sajnos jelentősen csökkennek a kistérségi kiegészítő 
normatívák 2012 évben. 

b) Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó (lakosságszámhoz rendelt) alap hozzájárulások összege 
reálértékben nem növekszik. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiegészítő normatív források összege 
jelenleg nem ismeretes. Ez a keret központilag kerül számításra különböző fajlagos mutatók alapján. Ez a 
körülmény sok bizonytalanságot rejt magában, mivel az e területet érintő 2011. évi keret (18,6 millió Ft) 
komoly nagyságrendet képvisel. Az egyes jövedelempótló támogatások és közfoglalkoztatás támogatásában 
a alap feltételrendszer ismét jelentősen megváltozik.   

c) Az egyéb működési célú központi támogatások címszó alatt eredeti előirányzatként csupán a  személyi 
jövedelemadó változásokból eredő bérkompenzáció hatása tervezhető. 

d) Központosított előirányzatok között eredeti előirányzat nem tervezhető. Az évközi (módosított 
előirányzatként beépülő) kiegészítő támogatások köre a véglegesített 2012. évi költségvetési törvény 5. 
mellékletében fog megjelenni. 

 
      5.)  Kölcsönök visszatérülése: 

A tervezett bevételek éves összege a korábbi év(ek)ben nyújtott lakás kölcsönök névre szóló aktuális (2012. 
évi) törlesztő részleteinek összesített adataiból kerül meghatározásra. Nagyságrendileg az ezen a jogcímen 
befolyó források elenyészően alacsonyak a költségvetés bevételi elemei között.  
 

      6.) Hitel felvételi előirányzatok: 
a) Tényleges tárgyévi rövid távú, illetve hosszú távú működési hitel felvételét nem javasoljuk. Alaphelyzetben az 

önkormányzati költségvetés egyensúlyát működési hitel felvétele nélkül kívánjuk biztosítani. 
b) A jelenleg meglévő 11.000 e Ft-os működési célú  folyószámla  hitelkeret fenntartását  célszerűnek tartjuk 

2012. évben is. A likviditási nehézségekből és belső forrás átcsoportosítási kényszerből adódó esetleges 
évközi forrás szükséglet kiegészítését szolgálhatja a likvid hitelkeret igénybevétele. 

c) A számlavezető pénzintézetünk által működtetett fejlesztési célú hitel konstrukciók területén változás 
történt. Az egyes célkitűzések finanszírozásához egyedi hitel szerződések kapcsolhatók. Ebből adódóan a 
2012. évben benyújtandó új pályázataink saját forrásához vélhetően hosszú távú, míg a piaccsarnok 
kiépítéséhez, illetve a Polgármesteri Hivatal külső felújításához rövid távú, támogatást megelőlegező 
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 épülő) hitel-korlát mutatókat. Fedezeti garanciák 
szempontjából pozitívum, hogy önkormányzatunk komoly tehermentes ingatlan vagyonnal rendelkezik. 

 
      7.)  Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök 

 Alap előirányzatként az éves OEP finanszírozás, a földalapú támogatáshoz, valamint egyes szociális 
feladatokhoz kapcsolódó államháztartási átvett források tervezhetők 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 2011. évi szinten célszerű meghatározni. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételként tervezendő a 
piaccsarnok kiépítéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal külső felújításához elnyert pályázati támogatás 
összege. A leigényelhető támogatások összege az eredményes közbeszerzési eljárások ajánlati áraival 
összhangban kerülnek meghatározásra. 

 
8.)  Pénzmaradvány: 

 A 2011. IV. negyedévi időszakában lehetőség szerint tartalékolni kell minden olyan szabad pénzforrást, 
mely kötelezettség-vállalással nem terhelt. Valamennyi képzett tartalék a 2012 évi várható költségvetési 
feszültség enyhítését szolgálhatja. A keletkező pénzmaradvány felosztásánál is célszerű a működési és 
fejlesztési párhuzamosság fenntartása, a pályázati saját forrásoknak keretképzés biztosítása. 
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2012 évi költségvetési koncepció 
II.  Kiadások 

 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási oldalának szerkezete nem változik az előző évihez 
viszonyítottan. A társulásba integrált intézményi feladatokhoz a Polgármesteri Hivatal – mint önállóan műdödő 
és gazdálkodó költségvetési szerv – által kerülnek kiegészítő források átadásra. A tagintézmények költségvetési, 
gazdálkodási mozgásterét alapjaiban ezen kiegészítő támogatások nagyságrendje határozza meg. Költségvetésünk 
kiadási oldalának tervezésekor is elsődleges kritérium, hogy a 2012. évi – az önkormányzatot közvetlenül érintő – 
központi támogatások csökkenését, milyen eszközökkel tudjuk ellensúlyozni. 
 
1.) Bér-  és bérjellegű kiadások: 

Tagintézményenként 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. Többmilliós többletköltséget eredményez a 
szakképesítéshez kapcsolt minimál bér változása. Egyes ágazatoknál átgondolandó a részfoglalkoztatás 
lehetőségeinek érvényesítése is. 
Központi általános bérfejlesztési lehetőség a közszférában 2012. évben sem lesz. Csak a soros  előrelépések, 
az esedékes jubileumi jutalmak költség többlet hatásai érvényesíthetőek. Az egyes intézményi bérkeretek 
meghatározásánál ki kell szűrni a 2011. évi egyszeri jellegű bérelemeket( pl.: jubileumi jutalom, kredit 
rendszer teljesítéséért járó juttatás). Az egyéb bérjellegű juttatásoknál és költségtérítéseknél csak a 
jogszabályi kötelezettségek vehetők figyelembe.  
 
A közfoglalkoztatási rendszer is teljesen átalakul 2012 évben. Munkaerő igénylés pályázati rendszeren 
keresztül történhet, több lépcsőben ezért nagyon lényeges, hogy már 2011. decemberében pontosításra 
kerüljenek az intézményi igények.  

 
2.) Munkaadót terhelő járulékok: 

A munkaadói járulék tervezése kötött kulcsok szerint történhet a járulékköteles bérelemekre, a vonatkozó 
hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
A TB járulék  (vagy adó?!) 24%-os lesz, munkaadói járulék 2%, munkaerő piaci járulék 1 %. A szociális 
ellátásokon belüli ápolási díjakhoz kapcsolódó TB járulék forrásigényét kiegészítő költségtöbbletként kell 
számításba venni a közvetlen bérekhez kapcsolódó járulékok mellett. 
 

3.) Dologi és egyéb folyó kiadások tervezése: 
Az intézményi költségnemenkénti keretek tervezésekor a bázisidőszak (2011.) tényleges adataiból ki kell 
szűrni az egyszeri vagy eseti jellegű kiadásokat, valamint a 2011. 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 csak részben tisztázott. A 
pontos számok ismeretében a fogyasztási adatokra épülő kalkulációk elvégzésére fokozott hangsúlyt kell 
fektetni. A vásárolt élelmezésnél szolgáltatási díjtöbblet csak a képviselő-testület ilyen irányú döntése esetén 
tervezhető. 
Az intézményvezetőknek továbbra is különös figyelmet kell fordítaniuk a gáz, - és villamosenergia ésszerű 
és takarékos felhasználására, egyéb területeken pedig a költségmegtakarításokat eredményező megoldásokra, 
működési jellegű költségcsökkentést eredményező pályázati lehetőségek feltárására.  

 
4.) Szociálpolitikai juttatások, ellátások: 

A többségében állami támogatással fedezett szociális juttatások körénél a bázisadatok nem növekedhetnek a 
nyugdíjminimumhoz kapcsolódó változásokon felül. Előirányzati szinten a 100 %-ban saját erős keretek 
meghatározásánál a tervezhető keret növekmény 0 %, ugyanakkor a tényleges keret felhasználásoknál 
lehetőség szerint a 2011. évi eredeti előirányzati szintek tartandóak. Indokoltnak tartjuk egyes pénzbeli 
kifizetési elemek kiváltását természetben nyújtott támogatásokkal. Amennyiben az önkormányzatot 
megillető általános szociálpolitikához kapcsolódó alap normatíva nem növekszik az előző évhez mérten, úgy 
az új rendszerű lakásfenntartási támogatás többlet fedezetét a szociálpolitikai kiemelt előirányzat csoporton 
(58) belül kell megtalálni. 



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

 
 
6.) Hitel törlesztések: Kiemelten kezelendő mind az esetleges működési, mind a fejlesztési célú adósság- 

szolgálat kapcsán, hogy esedékes és ütemezett hitel törlesztéseinket és a kapcsolódó kamat fizetési 
kötelezettségeinket pontosan tudjuk teljesíteni. 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 keret 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 hosszú távú fejlesztési hitelek esetében a megfelelő ütemezések tervezésénél 
figyelembe veendő (türelmi idő meghatározásánál) hogy az éves kötelezettség-vállalások mértéke tőke és 
kamat törlesztés vonatkozásában lehetőleg a  3-4 millió forintot ne haladja meg. 

 
 

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

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

- A civil szervezetek támogatásánál az igénylő helyben működő szervezetek pályázati támogatási 
kereteit a 2011. évi eredeti előirányzati szinten javasoljuk meghatározni.  

- Szintén működési célú (támogatás értékű) pénzeszköz átadásként kerülhet meghatározásra az a 
pénzügyi keret, mely a Kistérségi Társulás-ba integrált volt önkormányzati intézmények 
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. A társulásba integrált három intézménynél átfogó elvként rögzítendő, hogy 
az önkormányzatnál jelentkező központi támogatások csökkenése miatt a kiegészítő 
önkormányzati támogatások összevont együttes forráskeretének csökkentésére kényszerülünk. 
Azon intézményeknél, ahol a központi támogatások nagyságrendje nem változik, vagy némileg 
csökken, ott ezzel párhuzamosan a működési kiadásokat (elsődlegesen dologi költség részét) 
csökkenteni szükséges eredeti előirányzatban. Ezen intézményeknél az esetlegesen 2011. évben 
a keletkező és kötelezettséggel (pl: szállítói tartozások) nem terhelt szabad pénzmaradványából a 
valorizált 2012. évi forráshiány pótolható. A számított forráshiány nélküli intézmény esetében az 
előző évi pénzmaradványnak megfelelő összeg az önkormányzati kiegészítő támogatás éves 
előirányzatából levonandó.  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. Amennyiben az adott intézmény 
garantálni tudja többlet bevételből az eredeti előirányzaton felüli többletköltségek forrását, úgy 
azt 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 (pl: 
Orosháza szilárd-hulladékkezelési program) nagysága az egyes szerződésekben vállalt kötelezettségek 
mértékének megfelelően kerülhet meghatározásra. A konkrét pályázati (megosztott) önerő forrásokról 
a képviselő-testület külön határozatban, majd a költségvetési rendeletében dönt.  

 
 

8.) Fejlesztési, felhalmozási célú kiadások: 
A 2012. évi fejlesztési célkitűzések meghatározásánál nagy figyelmet kell fordítani az önkormányzat hosszú 
távú fejlesztési stratégiájának, és a rövid-, közép-, és hosszú távú gazdálkodási (fejlesztési) program 
elemeinek összehangolására, különös tekintettel az utóbbi jóváhagyott program rövid távú elemeire. A 
rangsorolás másik fő eleme azon forrásfedezeti nagyságrend meghatározása, mely a működés biztonságának 
garantálása mellett és a hitel korlát lehetőségekkel összhangban képezhető. Ezen keret rögzítése után 
bontható le a teljes forrásfedezet az egyes célokra az alábbi prioritási sorrend szerint: 
a) A 2011. évben elkezdett fejlesztési programok pénzügyi kihatásainak rögzítése (pl.: Polgármesteri 

Hivatala felújítása) melyekhez konkrét, már megítélt pályázati támogatások kapcsolódnak. Az ezen 
projektekhez tartozó hitel és kamatfizetési fedezetek elkülönítése. 



b) A benyújtott, folyamatban lévő, illetve bírálati fázisban lévő pályázati programokhoz kapcsolódó 
közvetlen saját forrás igények és támogatás értékű kiadásként tervezendő keretek meghatározása a 
kapcsolódó hitelműveletekkel (pl.: felszíni vízelvezetési program, szennyvízkezelési projekt 
előkészítési pályázat, Baross G. utcai ingatlan felújításának saját forrás fedezetének átadása, erő- és 
munkagép beszerzési pályázat saját erő igénye). 

c) Jelenleg előkészítés alatt álló pályázati projektekhez kapcsolódó forrás lekötések. 
d) Pályázati programokhoz nem kapcsolódó, de megvalósítandó egyéb fejlesztési célkitűzések forrás 

fedezete (pl.: települési rendezési terv módosítása, környezetvédelmi program felülvizsgálata, 
ingatlan vásárlási program folytatása, az Agrár-ipari park kialakításához kapcsolódó további 
feladatok, intézményi gép, berendezés korszerűsítések, energetikai korszerűsítések, központi park 
rendezése, stb.) 

 
  Azon célkitűzések melyeknek a rövid távú megvalósítása a forrásfedezet hiányában nem garantálható, 

átütemezendőek a következő 2013. évre, illetve a középtávú  programelemek közé. 
 
 

9.) Működési tartalékok: 
 Önkormányzati hatáskörben minimum az alábbi két tartalék keret meghatározását javasoljuk 2012. évben: 

- Általános működési tartalék 100 eFt. 
- Vis maior tartalék 200 eFt. 
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Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját bevételi oldalon a csatolt 1.) mellékletben, míg a kiadási oldalon a 
2.) mellékletben megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja jóvá és elfogadja tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott 
helyi oktatási nevelési és szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 
2012. évi költségvetési tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb elvek 
alapján, a település jegyzőjével és a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda 
köztisztviselőivel együttműködve készítsék el, összhangban 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 a tagintézményi keretigényeket, 
a költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek összhangját. 

 
Végrehajtás határideje: 

1)  folyamatos 
2)  a 2012.évi költségvetési rendelet-tervezet 
 

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

Beszámolás határideje: 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke és a Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Kistérségi fenntartású oktatási, nevelési, szociális tagintézmények vezetői 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 


