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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 
 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése 
értelmében 2013. április 30-ig kötelesek elkészíteni az önkormányzatok a 2014. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójukat.  
A korábbi években megszokott november 30.-i határidő jóval korábbi dátumra történő módosításának oka 
az, hogy a önkormányzatok költségvetési tervezése az eddigieknél megalapozottabb, átgondoltabb és kellő 
időben előkészített legyen. Ez az elsődleges jogalkotói szándék. Természetesen ez a koncepció nem egy 
teljes részletességgel kimunkált, konkrét számadatokra lebontott tervezet, hanem az önkormányzat 
működésével és a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos fő elvi stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat 
meghatározó dokumentum, melyre a később konkretizálandó feladatokat, tevékenységeket és költségvetési 
struktúra elemeket fel lehet építeni. 
A fentiekben rögzített elvek alapján készítettük el az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciótját, 
melynek fő elemeit a csatolt határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását, véleményezését és e csatolt határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. április 16. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 
 
 
 

  



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2013. (IV …) Ökt határozata 1.) melléklete  
 

Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 
 

Általános alapelvek: 
 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésénél továbbra is kiemelt szempontként kezeli a 
kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatok működtetésének biztonságát. 
 
A működés biztonsága mellett szintén kiemelt feladatként kezelendő a település társadalmi, - gazdasági és 
infrastrukturális hátrányainak folyamatos csökkentése. Ilyen szempontból elsődlegesen irányadó az 
önkormányzat évente aktualizált rövid,- közép és hosszútávú gazdálkodási és fejlesztési programjának 
megvalósítása, a helyi munkahely teremtő lehetőségek feltárása, a lakosság megtartó képesség 
fenntartása. 
 
Nagy figyelmet szükséges fordítani a társtelepülési együttműködések lehetőségeinek kiszélesítésére, 
valamint arra, hogy az új jogszabályi környezetben a közszolgáltatások térségi, illetve regionális 
feladatellátási rendszerekhez történő csatlakozás kapcsán a helyi érdekek képviselete a lehetőségeken 
belül maximálisan érvényesülhessen. 
 
Továbbra is fontos feladat az önkormányzat hitelképességének fenntartása, a költségvetési egyensúly 
megtartása, az önkormányzati ingatlan és egyéb vagyonának gyarapítása, megfelelő mértékű tartalékok 
képzése új fejlesztési célkitűzések elindításához. 
 
Nagy hangsúlyt kell fektetni a EU-s és nemzeti forrásokra épülő pályázati programokban való aktív 
részvételre. Előtérbe kell helyezni az infrastruktúrális és a költség megtakarítást eredményező 
fejlesztési célkitűzését. 
 
Az alapvető intézményi és működési struktúrák rugalmasságának fenntartása kapcsán alkalmazkodni 
kell az új feladat finanszírozási rendszerhez. 
 
Folyamatos kontroll mellett elemezni szükséges az önkormányzati társulások jövőbeni fenntartásának 
szükségességét a költséghatékonysági szempontok tükrében. 

 
I.) Bevételek: 

 
1.) Prioritást kap a gyermek étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak szinten tartása az 

önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft által üzemeltetett konyha működési költségeinek 
csökkenése. Ez jelentheti a belső létszám racionalizálást, közfoglalkoztatottak bevonását, és a 
STARTMUNKA –program keretében előállított termékek előző évhez hasonlóan térítésmentes 
átadását. 

2.) A bentlakásos szociális intézményi ellátás térítési díjainak megállapításakor élni kell a 
vonatkozó jogszabályi lehetőségek szerinti díjemeléssel..  

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.  

8.) A központi költségvetési támogatások területén a feladat finanszírozási rendszer 
felülvizsgálatát és az alacsony adóerőképességű települések kiegészítő támogatását mindenképpen 



szükségesnek tartjuk. 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 konstrukcióhoz és a pályázati saját források biztosításához. 
Javasoljuk továbbá, hogy egy úgynevezett működési célú (rulírozó) folyószámla hitelkonstrukciót 
újítson 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, közmunka program). 

11.) Működési célú (lakossági és vállalkozói) külső támogatások előirányzatát a várható 2013. évi 
tényadatok szintjén javasoljuk tervezni. 

12.) A 2014. évi költségvetés gazdálkodási biztonságát jelentős mértékben befolyásolja a 2013. évben 
keletkező szabad pénzmaradvány nagyságrendje. 

13.) A pénzmaradvány felosztásánál figyelembe kell venni mind az önkormányzatnál, mind pedig a 
önkormányzati Társulásba integrált intézményeknél a 2013. évi költségvetés záró szállítói tartozás 
állományát és az ezekkel összefüggő működési jellegű forráslekötéseket. Amennyiben az 
önkormányzat 2013. évi költségvetés pénzmaradványa erre lehetőséget teremt, úgy a működési 
célú lekötöttség mellett a szabad keretet közvetlen fejlesztési célra, vagy fejlesztési tartalékra 
indokolt elkülöníteni. 

14.)  
II. Kiadások: 

 
1.) A bértömeg meghatározásánál elsődlegesen a feladat-finanszírozási rendszerből adódó 

lehetőségeket kell figyelembe venni az ágazati jogszabályokkal összhangban az egyes intézményi 
létszámkeretek jóváhagyásakor. Rugalmasan élni kell a hagyományos közfoglalkoztatás 
lehetőségeivel, és a STARTMUNKA- mintaprogramnál lehetőség szerint meg kell tartani a 
foglalkoztatotti létszámot, abban az esetben, amennyiben ehhez a programhoz az előző évi 
szintnek megfelelő központi támogatás párosul. Elemezni szükséges a részmunkaidős foglalkoztatás 
2013. évi tapasztalatait. Az Önkormányzati 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. Lehetőség szerint meg kell tartani a béren kívüli juttatások, a 
teljesítményértékeléshez kapcsolódó kiegészítő juttatások rendszerét, ellensúlyozandó a 
befagyasztott központi bérfejlesztés negatív hatásait. 

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 korábbi években megvalósított energetikai korszerűsítések 
költségcsökkentő hatásának lehetőleg fedeznie kell az inflációból eredő többletköltségeket. A 
2014. évben már központilag nem támogatott feladatok (pl: belső ellenőrzés) és a nem kötelező 
feladatokból (pl: könyvvizsgálat) eredő költség elemzéseket el kell végezni a 2014. évi 
forráskeretek meghatározásánál. A STARTMUNKA- mintaprogram 2014. évi működési jellegű 
költségterveinél különös figyelmet kell fordítani az ezen programhoz 2013. évben beszerzett gépi 
eszközök, munkagépek működtetési költség többletére és a kapacitás bővítés költség kihatásaira. 
Természetesen ezeket a várható kiadási többleteket a támogatás igényléseknél is érvényesíteni 
szükséges. A 2014. évi költségvetésben a keretszámok meghatározásánál figyelmet kell fordítani az 



önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb létesítmények állagmegóvási, karbantartási munkálataira 
és az ezzel összefüggő többletköltség igényekre (pl: orvosi rendelő). 

4.) A szociálpolitikai juttatások rendszerénél a jogszabályi környezethez igazodóan szükséges 
meghatározni a helyi 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 javasolunk. 

6.) A támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások előirányzatainál az Önkormányzati 
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 2013. 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. Amennyiben a működési célú 
támogatások eredeti előirányzatok szerinti alacsony összegei esetlegesen veszélyeztetnék egy-egy 
szervezet létét és alapvető működését, úgy ezek a források a működési célú pénzmaradványból 
kiegészítésre kerülhetnek. 

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. 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 
programokhoz különösen azokon a területeken, melyek önkormányzatunk társadalmi,- gazdasági és 
infrastrukturális hátrányainak felszámolását szolgálják illetve költség megtakarítást eredményeznek. 
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 E Ft 
- általános működési tartalék 100 E Ft 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozzuk ezen előterjesztés és annak határozati javaslata megvitatását és változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. április 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester             jegyző 



 
 
…../2013. (IV…..) Ökt határozata 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
 
 

Határozati j a v a s l a t 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját bevétel és kiadási oldalon az 1.) mellékletben megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja 
jóvá és fogadja el a tárgyi előterjesztésben foglaltakat az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § (1) bekezdésében rögzítettekkel összhangban. 

2.) 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 intézményi keretigényeket, a 
költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek összhangját. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 

                      a 2014.évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor 
 

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

 
Beszámolás határideje:  2014. évi költségvetési rendelet beterjesztésekor 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 
 


