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Tisztelt Képviselı-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a
polgármester a jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjai általános választásának évében legkésıbb december 15-ig - benyújtja a Képviselı testület elé.
A költségvetési koncepciót a helyben képzıdı bevételeknek az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével
kell összeállítani. Ebben a tervezési szakaszban kell áttekinteni a következı évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció elıkészítése során kell számba
venni a forráslehetıségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz
szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.
A koncepció készítés nem más, mint meghatározni a költségvetés tervezésének fıbb
szempontjait, kimutatva a mőködési és felhalmozási jellegő kiadások finanszírozásán
felül mutatkozó szabad forráslehetıségeket, vagy esetleges forráshiányokat. Ezek
eredményét kell összevezetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.
A Kormány az év közepén terjesztette a parlament elé Magyarország 2013. évi költségvetési törvényének sarokszámait. Ismeretes, hogy a nemzetközi gazdasági hatások miatt a tervezetet ismételten felül kellett vizsgálni, így annak végleges elfogadása nem
várható az esztendı utolsó napjai elıtt. Az önkormányzatokat érintı költségvetési elıirányzatok várhatóan szigorúbbak lesznek.
Mindenki elıtt ismert, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz helyzetben vannak, fizetésképtelenségük, mőködési problémáik minden tekintetben teherként nehezednek az
adott település lakosságára.
Káptalantóti község önkormányzata Képviselı-testülete éveken keresztül bizonyította,
hogy jó gazda gondosságával irányította a települést, gazdálkodott a vagyonnal, vagyis
minden esetben biztosította a település mőködıképességét akként, hogy ehhez mőködési hitel felvételére nem került sor.
A 2013. évi költségvetési koncepciót úgy kellett elkészíteni, hogy semmit, vagy nagyon
keveset tudunk a mindennapi életünket alapvetıen befolyásoló átalakításokról, jogszabályok tucatja hiányzik, vagy hiányos és gyakorlatilag csak irányelveiben ismert az önkormányzatok finanszírozásának új rendszere.

Azzal a nehezen követhetı és kiszámítható helyzettel, amely a világban zajló gazdasági
folyamatokat illeti, és amelyet általános értelemben „válság” kifejezéssel illetünk, valahogy kénytelenek leszünk alkalmazkodni, azonban nehezen viseltük és viseljük a nemzeti társadalompolitikai intézkedések következményeit. Ebben a folyamatosan változó
környezetben kell akként megalkotnunk majd a 2013-as költségvetésünket, hogy nagyobb törés nélkül átvészelhessük a recesszió több évre is áthúzódó negatív hatásait.
Tudjuk jól, hogy azok a megszorítások, amelyek a központi költségvetés hiányainak
csökkentésére irányulnak, nem hagyják érintetlenül az önkormányzatunknak a településünk minden szegmensére hatással bíró tervezési számait. Meg kell értenünk elıször
magunknak, ezt követıen pedig meg kell értetnünk a lakossággal, hogy 2013. évtıl az
un. feladat-finanszírozás valójában egy központilag elgondolt irányszám alapján meghatározott, valószínősíthetıen szubjektív- költségvetési támogatási rendszert jelent és
ennek eredményeként szinte biztos, hogy kevesebb állami támogatásra számíthatunk.
Tehát maradnak a helyi bevételek és minden a kiadásokat csökkentı intézkedés megtétele, valamint a gazdálkodás további szigorítása. Meggyızıdésem az, hogy 2013. évben
minden fillérre szükségünk lesz a település elfogadható szintő mőködésének fenntartásához. Annak a forrásnak egy része, amit az önkormányzat éveken keresztül saját bevételeibıl az iskola színvonalas mőködéséhez támogatásként biztosított, az oktatás állami
kézbe kerülésével remélhetıleg felszabadul és más, a település funkcionális, infrastrukturális elhasználódásának megállításához lesz felhasználható.
Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Káptalantóti lakosságszáma stagnál. Ahhoz, hogy a
település lakosság megtartó képességét biztosítani tudjuk számos olyan - eddig forrás
hiánya miatt szóba sem jöhetı- beruházást kellene megoldanunk, amely ezt megalapozhatja. Leálltak az új telekalakítások, mert az önkormányzat már nem rendelkezik
beépíthetı telekingatlannal. Nem vitatható senki által, hogy mennyire szükséges a közterületek korszerősítése, a közvilágítás-, közbiztonság-, az egészségmegırzés-, vagy
valamennyi területen a prevenció technikájának kimunkálása. Kiemelt helyet kell, hogy
elfoglaljon a gondolkodásunkban a helyi környezetszennyezés problémája, az illegális
szemétlerakás elterjedésének megakadályozása és számos más fontos feladat.
Az elvégzendı feladatok közül a prioritásokat élvezı területek konkrét céljait a koncepció nem nélkülözheti. Ilyenek a teljesség igénye nélkül:
• a község mőködıképességének legalább a jelenlegi szinten történı megtartása,
• az óvodai férıhelyek biztosítása a Nemesgulácsi óvodában,
• a felújított kultúrotthon belsı rekonstrukciója
• közterületi fásítás, (meglévı faállomány karbantartása)
• környezetvédelem terén az illegális szemétlerakások megelızése,
• közforgalmú települési szolgáltatások elıtt parkolók kialakítása (temetı elıtt)
• eszközfejlesztés, (játszótér bıvítés)
• ingatlan felvásárlása a konjunktúra beindulása elıtt – községi célok érdekében,
• a település közbiztonságának fokozása, (kamerarendszer kiépítése),
• zártkerti (külterületi) dőlıutak karbantartása
• a közvilágítás korszerősítése,
és még sorolhatnánk az évek óta forráshiány miatt elmaradt, vagy részben megvalósult
fejlesztéseket.
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Az Önkormányzat várható bevételei:
Jelenleg még nem ismert a központi költségvetés 2013. évi önkormányzati támogatás
szerkezete és a hozzá rendelt elıirányzat nagysága, ezért ezzel pillanatnyilag nem tudunk konkrétan tervezni. A feladatfinanszírozás viszont számos területen további kiadás-csökkentést prognosztizál és fog kényszerő módon elıirányozni az önkormányzatok részére. Ez érinteni fogja a jelenlegi körjegyzıség személyi állományát -, amenynyiben a járások megalakulásához átvett feladatokkal köztisztviselık átkerülnek a járási
hivatalhoz állományba, úgy a megmaradó létszám foglalkoztatására látunk lehetıséget.
A megmaradó feladatok racionális átszervezése, illetve a funkcionális területek feladatcsoportjainak átgondolása indokolt. A feladatfinanszírozás jelenlegi formája a körjegyzıség tekintetében – úgy tőnik - 2013. május 1-ig megmarad, majd azt követıen áll át a
támogatási rendszer az elismert létszám alapján történı finanszírozásra.
Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a helyi vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére. Nem tekinthetı jelentıs mértékőnek az adóhátralékosok száma és összegszerősége a kintlévıségek csökkenése folyamatos. Tekintettel a 2013. évben várható hulladékszállítási díj
emelkedésre, célszerőnek látszik az adómértékek változatlanul hagyása. Az adóbevételek növelése csak a felderítéssel és a kintlévıségek csökkentésével érhetı el.
A központi döntésektıl függıen kell majd, várhatóan évközben a járási hivatalok létrehozásával, és egyéb szervezési intézkedésekkel összefüggésben további intézkedéseket
tenni, amely érinteni fogja a 2013-as költségvetést, legalább is az elsı idıszakban.
Az Önkormányzat kiadásai és azok csökkentésének lehetıségei:
•
•
•
•

•
•
•

valamennyi meglévı szerzıdésünket felül kell vizsgálni indokoltság, díj, szolgáltatás
színvonala tekintetében, (ahol indokolt ott önkormányzati szintő egységes szolgáltatási
igénybevételre kell törekedni a takarékosság és a célszerőség érdekében)
a költségvetési rendelet tartalmazza mindazon fékeket, amelyek a kiadások alakulásának folyamatos elemzését teszik lehetıvé a döntéshozó részére,
figyelemmel kell kísérni a közmőveink fogyasztási helyeinek havonkénti felhasználási
mutatóit és elemzés alapján vizsgálni kell az indokolatlan, vagy kiugró felhasználások
okait,
valamennyi költségvetési szervnél elvárás kell, hogy legyen az energiával való takarékoskodás akként, hogy az ne menjen a hatékonyság-, illetve az egészség rovására,
- az energiafelhasználás csökkentése indokolt, hisz az energiaárak növekedését valamilyen módon kompenzálni kell (a fogyasztást havonta rendszeresen figyelemmel kell
kísérni és, ahol indokolatlan emelkedést tapasztalunk ott intézkedés szükséges, illetve
az eddigi önkormányzati mérıórákat a fogyasztó nevére kell íratni a felelısség növelése
érdekében)
a fejlesztéseket akként kell meghatározni, hogy azok a szolgáltatásaink minıségének
javítását, kismértékő korszerősítést és célszerőséget tartalmazzanak,
legyen kiemelt cél a pályázatokon való folyamatos részvétel és ennek eredményessége a
kiadások csökkenését eredményezze,
az állami támogatás drasztikus csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak
hihetetlen szőkülését figyelembe véve, ismételten át kell tekinteni, a kötelezı- és nem
kötelezı feladatok körét, az intézményi struktúrát, az ésszerősítés lehetıségeit, a szol3

gáltatások elhagyását, vagy más módon való ellátását, illetve a térítésmentes és eddig
természetesnek tartott feladatok költségesítését.
A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetıen csak a jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni. Az ésszerőség határain belül a leghatékonyabb közszolgálati szervezetek létrehozására kell törekedni mind
a humán erıforrás, mind a dologi kiadások tekintetében. Elsıdleges feladat természetesen a folyamatos üzemeltetés biztosítása.
A 2013. évi elırejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében
számíthatunk változásokra. A legtöbb ellátási formában az igénylık számának emelkedése prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak
körében várható. A központi támogatások felsı határának szabályozását követve nincs
lehetıség arra, hogy ezt a megszorítást a jövıben az önkormányzat saját bevételébıl
kompenzálja.
Nem tolerálható továbbra sem azok körének passzív életvitele, akik csak a támogatásból
élnek. Ennek érdekében meg kell értetni az ellentételezés indokoltságát, illetve ahol erre
lehetıség van ott az odaítéléskor elı kell írni bizonyos kötelezéseket, amelyek betartását
fokozott ellenırzéssel, illetve a támogatás megvonásával kell kikényszeríteni.
A rendelkezésünkre álló információk alapján a törvényi elıírásoknak megfelelıen elkészítettük a település 2013. évi költségvetési koncepcióját.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselıtestülete a 2013. évi költségvetési koncepciót
megismerte és azt a tervezés alapjául elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet tervezetet készítse elı, majd
terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: folyamatos, illetve 2013. február 15.
Felelıs: polgármester

Káptalantóti, 2012. november 12.

Csom Károlyné
polgármester
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