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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint az a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, az Országgyűlés előző évi törvényalkotási 
sorozata Magyarország gazdasági rendszerét új alapokra helyezte, és számos jelentős, 
hosszabb távon költségmegtakarítást eredményező döntést hozott.  

Az új gazdálkodási szabályokkal takarékosabb és átgondoltabb önkormányzati működést 
kaptunk célul, melynek jelentősebb lépcsői az alábbiak voltak: 

- az önkormányzati szektorban nehezen finanszírozható és nem egységes oktatási 
követelményekkel bíró alapfokú iskolai oktatást a járási tankerületeken keresztül a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ koordinálja, és az állam finanszírozza a 
3000 fő lélekszám alatti településeken 

- a járási kormányhivatalok felállításával hosszabb távon a hatósági feladatok zöme 
elkerül az önkormányzatoktól 

- a gyakran kényszer szülte adósságoktól az elmúlt év végén, az állami 
adósságkonszolidációval megszabadultak az 5000 fő alatti önkormányzatok, így 
hiteltörlesztésre nem kell a továbbiakban tervezniük költségvetésükben 

- a kisebb önkormányzatok gazdaságtalan önálló hivatalai helyett közös önkormányzati 
hivatalok megalakítása lesz a járható út 

 
Fenti célkitűzésekkel összhangban az önkormányzati költségvetés tervezése erre az évre 
gyökeresen átalakult, és az eddigi normatív finanszírozás helyett feladatfinanszírozás alapján 
határozható meg a költségvetés bevételi oldala. A cél ezzel elsősorban az, hogy az előzetes 
felmérések alapján, központilag kidolgozott mutatók figyelembe vételével, valamennyi 
kötelező feladat alapszintű ellátására jusson elegendő forrás úgy, hogy a feladatra utalt 
állami támogatás felhasználása célhoz kötött legyen. Ezzel párhuzamosan a helyi 
költségvetések nem részesülnek a továbbiakban a személyi jövedelemadó helyben képződött 
összegének 8%-ából, illetőleg az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatásból, valamint a 
korábban 100%-ban átengedett gépjárműadóból 2013-ban már csak 40% marad helyben.  
 
Összehasonlítási alappal nem rendelkezvén jelenleg csupán arra tud korlátozódni 
költségvetésünk tervezése, hogy a központilag meghatározott támogatás-jellegű bevételeket és 
a helyi adó, valamint díj-jellegű bevételeket a kiadásokkal és a kötelező feladatokkal 
összhangba hozzuk.  

Az önkormányzati költségvetés első fordulós tárgyalásához a csatolt anyagot előterjesztésem 
mellékleteként megküldtem. A fent írt jogszabályi keretek változásai, a fejlesztési célok, az 
intézmények igényei, és a velük folytatott egyeztetések, valamint a konkrét és tervezhető 
bevételek és kiadások figyelembe vételével, a korábban elfogadott költségvetési koncepció 
alapján határoztuk meg a főbb keretszámokat.  

Költségvetésünk kiadási oldala négy fő részre bontható:  

– az önkormányzat: a település működtetése és fejlesztése, 
– a közös önkormányzati hivatal költségvetése (mely a székhely-település 

költségvetésének része), 
– önkormányzati fenntartású óvodánk költségvetése 
– a intézményfenntartó társulás gesztor-településeként az Oltalom Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás költségvetése 

Amennyiben a Tisztelt Képviselők a csatolt rendelet-tervezetben megállapított keretszámokat 
jóváhagyják, illetőleg azok módosításáról megegyezésre jutnak, úgy a költségvetés második 
fordulós tárgyalásakor a költségvetés elfogadására kerülhet sor. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2013. évi költségvetés beterjesztésének 
határideje 2013. február 1. napja, melynek az első fordulós tárgyalással eleget teszünk. 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására. 
 
Felcsút, 2013. január ….  
 
 
 

Mészáros Lőrinc  
   polgármester 

 
 


