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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi 

önkormányzatok a következő költségvetési évet megelőző év október 31-ig készítik el 

költségvetési koncepciójukat. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési 

koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek 

alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

döntés figyelembevételével készíti el.  

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren 

keresztül 2014. január 5-éig a települési önkormányzatokat tájékoztatja a megillető 

támogatások összegéről. Így pontos számszaki adatokkal való tervezésre csak ezt követően 

kerülhet sor. 

Az államháztartásról szóló törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a koncepció elkészítésekor 

figyelemmel kell lenni a Kormány által meghatározott gazdaság- és pénzügypolitika fő 

irányaira, így különösen az adópolitika és költségvetési politika céljaira, az államadósság 

csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt rögzítő döntésre.  

 A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. július hónapjában közzétette a 2014. évi központi 

költségvetés előkészítéséhez szükséges feltételeket és követelményeket.  

A dokumentum tartalmazza, hogy a Kormány költségvetési politikájának változatlanul kiemelt 

prioritása az előző időszakból örökölt magas államadósság csökkentése. A bruttó 

államadósság GDP-hez viszonyított aránya a 2010. évi 81,8 %-ról 2012. évre 79,2 %-ra 

mérséklődött. A Konvergencia program és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvényben rögzített költségvetési pálya értelmében 2014-ben az 

államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya a bruttó hazai termék (GDP) 2,7 %-át érheti 

el. 

A Kormány törekvése, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek 

megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, foglalkoztatási rátája növekedjen. A 

tervezési feltételek tartalmazzák, hogy a Kormány 2014. évre 2,8 %-os fogyasztói árszínvonal 

változással számol. 



A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő 

bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt 

a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. Jelenlegi helyi szabályozásunk szerint nincs 

olyan önkormányzati bizottság, melynek véleményt kell alkotnia. 

 

2014-ben is kettős célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat, az intézményhálózat, a 

község működőképességének megtartása, a megkezdett beruházások folytatása, és a falu 

fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása.  A koncepció elkészítése során a 

következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményi hálózattal, feladatfinanszírozási 

rendszerrel, bevételi kiadási struktúrával számolhatunk. 

 

A 2014. évi koncepciót meghatározó alapelvek, keretek:  

 

• A koncepció szervesen illeszkedik a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott 

fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatja a korábbi években megfogalmazott 

prioritásokat. 

• Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási 

rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.  

• Az új pályázati koncepció várhatóan az önkormányzatoktól a kis- és 

középvállalkozások, civil szervezetek irányába mozdul el. Ennek következtében 

szűkülhetnek a fejlesztésekhez elnyerhető pályázati források, illetve a pályázatok 

elbírálásánál várhatóan előnyt élveznek az adósságkonszolidációban nem érintett 

önkormányzatok. 

• A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb 

mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. 

• A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll 

rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel. 

• A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések 

folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi 

egyensúly megteremtése.  

• Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 

takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   



• A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 

prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, 

ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 

önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 

ellátását nem veszélyeztetheti. 

• A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek 

általában kulturális, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon 

szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az 

önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  

• A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 

kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  

 

Fejlesztések, beruházások 

 

A 2014. évben a hivatal épületének felújítása, a kultúrház épületének korszerűbbé tétele, a 

Béke utca helyreállítása, iskolai tornaszoba építése valamint a sportöltőző mai kor 

követelményeinek megfelelő átalakítása szerepel fő célkitűzéseink között. Természetesen a 

beruházások volumenére tekintettel önkormányzatunk ezt saját forrásból nem tudja 

biztosítani, így valamennyi pályázati lehetőséget ki kell használnunk a célok elérése 

érdekében. 

 

Bevételek alakulása 

 

A feladatfinanszírozásból származó állami támogatások, a helyi adóbevételek valamint az 

intézményi bevételek az előző évivel azonos szinten kerültek meghatározásra. Fejlesztési 

elképzeléseink megvalósításához külső források bevonásával is számolunk. 

 

Kiadások alakulása 

 

A tervezetben a személyi juttatások a jelenleg hatályos jogszabályokban kötelezően biztosított 

juttatási elemek, illetményalapok és bértáblák alapján kerültek meghatározásra, illetve a 

2013. évre hatályos szabályozás alapján történt a munkáltatót terhelő járulékok számítása is. 

A közös önkormányzati hivatali működés során továbbra is ragaszkodunk az állandó 

nyitvatartáshoz és a változatlan kirendeltségi létszámhoz, mely saját kiegészítő forrás 



bevonását teszi szükségessé. A dologi kiadások, az átadott pénzeszközök tekintetében is a 

2013. évi adatok szolgálnak alapul, természetesen szem előtt tartva a hatékony gazdálkodás 

követelményét. Felhalmozási kiadásként a fentiekben megjelölt beruházási célkitűzések 

megvalósításához szükséges összegek kerültek meghatározásra.  

 

A bevételek és kiadások alakulását a mellékletként csatolt 1. számú táblázat tartalmazza. 

 

Összefoglalás: 

 

Önkormányzatunk fő célkitűzése továbbra is a működőképesség megtartása, a megkezdett 

fejlesztések folytatása. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, 

átgondolt gazdálkodása mellett várhatóan elégségesek a községgazdálkodás és intézmény-

működtetési feladatok ellátásához. Ugyanakkor – lehetőleg pályázati források bevonásával – 

nem mondhatunk le a község további fejlődését szolgáló beruházások, felújítások indításáról 

sem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, a koncepcióban foglalt célokat, 

elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2014. évi költségvetési tervezési 

munkák folytatásához. 

 

Csabdi, 2013. október 22. 

 

                                                                                          Dr. Tankó Károly 

                                                                                            polgármester 

 

 

  

 


