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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (1) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltaknak 
megfelelően a tárgyévi ¾ éves költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatóval egyidejűleg kell előterjeszteni a következő évi 
költségvetési koncepciót (2012). november 30-ig. Ennek eleget téve az alábbiak szerint rögzítjük a jövő évi költségvetés 
előkészítésével kapcsolatos jelenlegi információkat: 
Az előző években a költségvetési fő keretszámok bázisát a központi költségvetési támogatások (normatív és 
kötött felhasználású, valamint egyéb központi támogatások), a SZJA-ból visszaosztott források (jövedelem 
különbség mérséklése, helyben maradó SZJA rész), valamint az átengedett központi adók (alapvetően a gépjármű 
adó) jelentették. Ez a finanszírozási rendszer megszűnik. 
Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. 
Teljesen megváltozik a finanszírozási rendszer és átalakul a feladat ellátás rendszere is a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § szerint. Kiemelkedő szerepe lesz az ágazati 
feladatok új meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és a helyi közügyek szétválasztásának. Az 
egyes közszolgáltatási feladatok eltérő finanszírozási technikákat vonnak maguk után. Az új finanszírozási 
struktúra kapcsán, azzal párhuzamosan az eddig ellátott önkormányzati feladatok egy része az államhoz kerül. 
(pl: alapfokú oktatás) a járási rendszer kialakításával és a szociális ellátó rendszer egyes elemei, gyámügyi feladatok, 
egészségügyi szakellátások, stb), ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett 
források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások jelentős hányadát a 
központi költségvetés közvetlenül finanszírozza. Összességében az önkormányzatok központi költségvetési 
támogatása 2013.-ban a tárgyévi támogatások csupán 62%-át éri el a jelenlegi költségvetési törvény tervezet szerint, 
mely nem végleges ugyan, de a napi eseményeket folyamatosan követve (új és új „szerkezet átalakító” csomagok) a 
helyzet javulására egyáltalán nem számíthatunk. A struktúra átalakítás legsúlyosabb következményeként értékeljük, 
hogy az államhoz és a Járási Hivatalokhoz átkerülő eddig az önkormányzatok által ellátott feladatok köre, 
nagyságrendje és finanszírozandó forrásszükséglete az önkormányzatok 38%-os központi támogatás 
csökkenését érzékenyen érinti.  
A részleges feladat átadással párhuzamosan kivezetésre kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó, a 
gépjármű adó 45 %-a, a jövedelem differenciálódás kapcsán eddig biztosított teljes SZJA visszaosztás. A központi 
költségvetésből nyújtott támogatások többsége kötött felhasználású támogatássá alakul át. Az egyes „feladat-
finanszírozási”támogatási összegek csak részben fedezik a jelenlegi szinten ellátott és finanszírozott egyes 
feladatokat. Több olyan jelenleg ellátott feladat is van (pl: egyes községgazdálkodási és kommunális feladatok) melyre 
egyszerűen nincs az új rendszerben finanszírozási kvóta. A 3000 fő alatti lakosságszámú településektől az államhoz 
átkerülő alapfokú oktatás eddigi fenntartási jellegű költségei (technikai dolgozók bére, járuléka, fűtés, világítás, vízdíj, 
szennyvízszállítás, karbantartás stb.) viselése nem ismert 2013. január 01-től (Ez 2012. évben 30-32 milliós tétel 
esetünkben). Az sem tisztázott, hogy az eddigi általános támogatásokhoz hasonlóan megmaradó finanszírozási 
elemeknél az egyes település kategóriákban milyen sávokat és összegeket határoznak meg. 
Nagyon lényeges körülmény lesz, hogy a költségvetési törvény szabta radikális forráskeret szűkítéshez 
mennyire igazodnak majd a kapcsolódó egyes ágazati jogszabályok, azok változásai. (Pl: ágazati létszám 
keretek és kötöttségek, műszaki technikai elvárások, stb.) 
Álláspontunk szerint a helyben képződő és realizálható bevételek köre és nagyságrendje nem szélesíthető, 
nem növelhető. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági viszonyok között a helyi lakosság és a gazdasági szféra tovább 
nem terhelhető. Nagyon nagy eredményeknek számítana, ha a jelenlegi kintlévőségeinket csökkenteni tudnánk.  

  



A felsoroltakból következően vélhetően nem kerülhető el, hogy a következő év(-ek) viszonylatában teljesen át kell értékelnünk eddigi 
pénzügyi, gazdasági, foglalkoztatáspolitikai stratégiánkat, alkalmazott gyakorlatainkat mind a kötelező, mind pedig az önként vállalt 
feladatok viszonylatában úgy a működési jellegű, mint a tervezett és tervezhető fejlesztési jellegű célterületeken egyaránt. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, véleményezését és e csatolt határozati javaslat változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2012. november 22. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (XI. …) Ökt határozata 1.) melléklete  
 

2013. évi költségvetési koncepció 
 
 

I.) Bevételek: 
1.) Az étkezéssel kapcsolatos térítési díjak jelenlegi szinten tartása az önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft 

konyha üzemeltetési költségeinek csökkentésével. Ez jelentheti a belső létszám racionalizálást, 
közfoglalkoztatottak bevonását, és a STARTMUNKA –program keretében előállított termékek előző évhez 
hasonlóan térítésmentes átadását. 

2.) A bentlakásos szoc. otthoni ellátás térítési díjainak megállapításakor a vonatkozó jogszabályi 
lehetőségek alapján indokolt meghatározni.  

3.) A felesleges kapacitásként rendelkezésre álló (külső-lakossági) szolgáltatások díjtételeit az 
önköltség fedezetbiztosítása mellett infláció-követő díjtétel emelésekkel indokolt meghatározni. 

4.) A helyi adók vonatkozásában emelést nem javasolunk, viszont a jelenlegi adó kintlévőségek hatékonyabb behajtásából 
indokolt többlet bevételt elérése. (A kommunális adó teljes összegét lehetőség szerint az előző évekhez 
hasonlóan fejlesztési forrásként célszerű elkülöníteni. 

5.) Lakás és garázsbérleti díjaknál a tervezett inflációs szintnek megfelelő díjtétel emelést tartunk 
indokoltnak. 

6.) Az egyéb ingatlanok bérleti díjainál nagy körültekintéssel a jelenlegi pozíciók megtartását is 
eredménynek tartanánk. Az itt meglévő hátralékok behajtása itt is kiemelt fontosságú. 

7.) Ingatlan eladást csak akkor javasolunk ha a várható bevétel arányban van a kitűzött új fejlesztési 
célkitűzések jó hasznosulásával. Ingatlanok cseréjét vagy beszámítását a kiemelt szennyvíz beruházás megvalósítása 
érdekében megfontolandónak tartjuk. 

8.) A központi költségvetési támogatások területén az alaptámogatások terén mintegy 38 %-os kieséssel 
számolhatunk. Minden alkalmat meg kell ragadni ahhoz, hogy a központosított előirányzatból és az egyéb 
fejlesztési célú állami forrásokból pályázati úton minél szélesebb körben évközi beépülő forrásokat 
realizálhassunk.  

9.) Működési célra hitel felvételre (folyószámla rulírozó hitel kivételével) nem kerülhet sor. Fejlesztési 
célú hitelkeretek igénybevételét csak megfelelő forrásgaranciák és ütemezés mellett, a kockázatok 
minimalizálásával ajánlott igénybe venni, elsődlegesen az elnyert fejlesztési célú pályázatok támogatás 
megelőlegező konstrukcióiban illetve a pályázati saját források biztosításához. Javasoljuk továbbá, hogy a 
2012. december 31.-én lejáró működési célú (rulírozó) folyószámla hitelkonstrukciót újítsa meg az 
önkormányzat (biztonsági keret jelleggel) a számlavezető pénzintézettel, amennyiben rendelkezésre tartási 
jutalék nélkül megnyitható a keret. Valamennyi esetleges hitelkonstrukciónál különös figyelmet kell fordítani 
a Stabilitási törvény előírásaira. 

10.) Támogatás értékű bevételként a jelenleg is meglévő bevételi források (OEP-finanszírozás, földalapú 
támogatás, egyes szociális célú támogatások) mellett a folyamatban lévő eredményes fejlesztési és működési 
célú pályázati támogatások tárgyidőszakot érintő részei tervezhetők (pl: szennyvízberuházás előkészítése, 
közmunka program). 

11.) Működési célú (lakossági és vállalkozói) külső támogatások előirányzatát a várható 2012. évi tényadatok 
szintjén javasoljuk tervezni. 

12.) A 2013. évi költségvetés gazdálkodási biztonságát jelentős mértékben befolyásolja a 2012. évben keletkező 
szabad pénzmaradvány nagyságrendje. 

13.) A pénzmaradvány felosztásánál figyelembe kell venni mind az önkormányzatnál, mind pedig a Kistérségi 
Társulásba integrált intézményeknél a 2012. évi záró szállítói tartozás állományt és az ezekkel összefüggő 
működési jellegű forráslekötéseket. Amennyiben a 2012. évi pénzmaradvány erre lehetőséget teremt, úgy a 
működési célú lekötöttség mellett a szabad keretet közvetlen fejlesztési célra, vagy fejlesztési tartalékra 
indokolt elkülöníteni. 

 
II. Kiadások: 

1.) A bértömeg meghatározásánál elsődlegesen az új feladat-finanszírozási rendszerből adódó lehetőségeket 
kell figyelembe venni az ágazati jogszabályokkal összhangban az egyes intézményi létszámkeretek 
jóváhagyásakor. Rugalmasan élni kell a hagyományos közfoglalkoztatás lehetőségeivel, a STARTMUNKA- 
mintaprogramnál lehetőség szerint növelni kell a foglalkoztatotti létszámot, de csak abban az esetben, ha 
ehhez a programhoz az előző évi szintnek megfelelő központi támogatás párosul. Az engedélyezett 
létszámkereteknél figyelembe kell venni a Járási Hivatalokhoz és az államhoz átkerülő feladatok és létszám 
átadások hatását. A Kistérségi Társulás feladatellátási rendszerének esetleges módosítása kapcsán továbbra 
is keresni kell az együttműködés olyan lehetőségeit, melyek az alkalmazotti létszám racionális lehetőségeit 
szolgálják. A pénzügyi keretek függvényében indokolt lehet az egyes intézmények és az önkormányzati 
tulajdonú KÉBSZ Kft-ben foglalkoztatottak tekintetében a feladatok újra osztása, értékelése valamint az 
ehhez kapcsolódó létszám és foglalkoztatotti struktúra átalakítása. 



2.) A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok szerint 
kerülnek meghatározásra (szociális hozzájárulási adó 27%-os), figyelembe véve a közmunka programhoz 
kapcsolódó járulék (adó) kedvezményeket. 

3.) A dologi és egyéb folyó kiadásoknál az előző évi tény adatokból ki kell szűrni az egyedi és egyszeri 
jellegű kiadások hatását. A 2012. évben megvalósított energetikai korszerűsítések költségcsökkentő 
hatásának lehetőleg fedeznie kell az inflációból eredő többletköltségeket. A 2013.évben már központilag 
nem támogatott feladatok (pl: belső ellenőrzés) illetve a nem kötelező feladatokból (pl: könyvvizsgálat) 
eredő költség elemzéseket el kell végezni a 2013. évi forráskeretek meghatározásánál. A STARTMUNKA- 
mintaprogram 2013. évi működési jellegű költségterveinél különös figyelmet kell fordítani az ezen 
programhoz 2012. évben beszerzett gépi eszközök, járművek működtetési költség többletére és a kapacitás 
bővítés költség kihatásaira. Természetesen ezeket a várható kiadási többleteket a támogatás igényléseknél is 
érvényesíteni szükséges. 

4.) A szociálpolitikai juttatások rendszere a finanszírozás terén teljesen átalakul. A véglegesített jogszabályi 
környezethez igazodóan szükséges meghatározni a helyben maradó támogatási kereteket, részben a bázis adatok 
részben pedig a helyi közismert életviteli információk alapján az önkormányzati hatáskörben folyósítható 
ellátások területén. 

5.) Működési kölcsönök folyósítását – a közvetlen életveszély elhárítására irányuló intézkedések 
forrásigényét kivéve – tárgyévben sem javasoljuk. 

6.) A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzatainál a Társulásban maradó feladatok 
tekintetében az új feladat-finanszírozási struktúra véglegesítése után határozhatók meg a kiegészítő 
támogatás keretei, kiemelt figyelmet fordítva a takarékossági szempontokra és a pályázatok keretében 
beépíthető forrásokra. Az intézményeknél képződő esetleges pénzmaradvány kereteit a 2012. évi záró 
szállítói tartozások fedezetére indokolt elkülöníteni, amennyiben ezek forrásfedezete az eredeti költségvetési 
előirányzatokban nem került figyelembevételre, vagy görgethető kiadásként már nem kezelhetők a tételek. A 
meglévő és működő egyéb önkormányzati társulások, konzorciumok éves tagdíjait, hozzájárulásait az előző 
évekhez hasonlóan szükséges elkülöníteni. A helyben működő non-profit és civil szervezetek működési célú 
támogatásánál indokolt figyelembe venni, hogy ez a terület a korábbi években mint önként vállalt feladat 
szerepelt a költségvetésben. Ilyen szempontból is nagyon lényeges, hogy az új központi támogatási rendszer 
és a helyi bevételek realizálható keretei milyen nagyságrendű kötelezettségvállalásra nyújtanak biztonságos 
fedezetet. E részterületen a végleges döntés meghozatala csak a konkrét keretszámok ismeretében javasolt.  

7.) A fejlesztési, felhalmozási célú keretek meghatározásánál elkerülhetetlen egy új szemlélet rendszerű 
rangsorolás. Elsődlegesen a folyamatban lévő és központi pályázati támogatásokhoz kapcsolódó fejlesztések saját 
forrásait kell elkülöníteni. Ezt követően az előkészítés alatt álló és kötelezettségvállalással terhelt egyéb 
célkitűzések fedezeteit indokolt elkülöníteni, melyek bírálat alatt álló, vagy beadandó pályázatokhoz 
kötődnek (pl: játszótér, ivóvíz-minőség javító projekt). Új fejlesztési célok kijelölése, beépítése a 
költségvetés eredeti előirányzatai közé csak akkor és olyan mértékben lehetséges, ha annak forrás fedezete a 
kötelező alapfeladatok működtetése mellett biztosítható, vagy a képződő előző évi pénzmaradvány vagy új 
külső forrás kötelezettségvállaláshoz nyújt fedezetet. Természetesen a lehetőségek függvényében 
rugalmasan alkalmazkodni kell a fejlesztési célú pályázati programhoz különösen azokon a területeken, 
melyek önkormányzatunk társadalmi,- gazdasági és infrastrukturális hátrányainak felszámolását szolgálják. 
Mindemellett folyamatosan figyelemmel kell kísérni a megújuló energia források jobb kihasználását célzó 
programokat, lehetőségeket, melyek ésszerű kialakításával az önkormányzati intézmények (és részlegesen a 
lakosság) hosszú-távú energetikai ellátását, és az ilyen jellegű költségek jelentős csökkenését is biztosítani tudnánk. 

8.) Működési tartalékok minimális szintű elkülönítését az előző évekhez hasonlóan javasoljuk meghatározni, 
- Vis-maior tartalék               200 eFt 
- általános működési tartalék 100 eFt 
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Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját 
bevétel és kiadási oldalon az 1.) 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 nevelési és 
szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 2013. 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 2013.évi költségvetési rendelet-tervezet 
 

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

Beszámolás határideje: 2013. 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 nevelési, szociális tagintézmények vezetői (Helyben) 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 
 


