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I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

A  jogszabályi  kötelezettségünknek  megfelelően  összeállítottuk  a  jövő  évi  költségvetési 
koncepciónkat. Mint eddig minden évben, így az idén sincs pontos információnk az államtól 
kapott  támogatás  összegéről,  még  folyik  az  állami  költségvetés  részletes  vitája,  az 
érdekegyeztetés a különböző szakmai szervezetekkel,  munkáltatókkal,  munkavállalókkal. 
Decemberben  dől  el,  hogy  megkapjuk-e  a  visszaigényelt  EU-s  támogatásokat  vagy  csak 
jövőre, s így a beruházási költség is jövőre könyvelendő.

A költségvetés főösszegét 1.135.423 ezer Ft-ban javasoljuk megállapítani a koncepcióban. 
Ez  csupán 32.571  ezer  Ft-tal  kevesebb  az  idei  tervnél,  mert  a  két  nagy  beruházásunk 
(KDOP és KEOP) késve indult, így a kifizetés nagy része áthúzódó lesz.

A  költségvetési  hozzájárulásoknál  a  megszorítás  jellemző,  a  legtöbb  normatívát 
csökkentették,  viszont  a  szociális   ellátások  támogatásának  összege  növekszik 
(közmunkaprogram),  így  ez  várhatóan  ellensúlyozza  az  egyéb  területeken  a  kiesést.  Az 
állandó lakosságszám 56 fővel csökkent 2009. január elsején az előző évihez képest, míg az 
ellátotti létszám (szociális és oktatási területen) minimálisan növekszik.
A költségvetési törvénytervezetben nem találtunk normatívát a közművelődési, könyvtári 
feladatokra, a pedagógusok továbbképzésére és a diáksportra sem. 

Egy biztos támpont a személyi jövedelemadó 8 %-os átengedésének összege, mely 7 millióval 
növekszik az ideihez képest, a kiegészítést az idei szinten terveztük.

A kiadásoknál  béremeléssel  nem kalkuláltunk,  a  soros  emelések,  jubileumi  jutalmak és  a 
növekvő  közmunkási  létszám  bére  miatt  lesz  magasabb  ennek  a  költsége  az  idei 
előirányzatnál. A  járulékok nagyságrendje viszont az 5 %-os mérséklés miatt alacsonyabb 
lesz,  azonban  az  eddig  adómentes  juttatások   nagy  része  után  25  %-kal  adózni  kell 
januártól.  

Az  idei  év  első  három  negyedéve  alapján  arra  számítunk,  hogy  a  dologi  kiadások 
előirányzatát megfelelő takarékoskodás mellett nem kell emelnünk jövőre.

A  rendelkezésre  álló  adatok   alapján  úgy  gondoljuk,  hogy  lesz  megfelelő  tartalékunk  a 
benyújtott  pályázatok  önerejére  (IKSZT  kialakítására  19  millió  Ft,  LEADER-es 
pályázatokra 7 millió Ft, a Civilházra 13 millió Ft). Végső soron, ha a tényleges bevételek 
olyan nagymértékben eltérnek majd a mostani előrejelzéstől, úgy lesz mihez nyúlnunk, nem 
fenyegeti veszély  az intézmények működését, a kötelező feladatok ellátását.
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II. BEVÉTELEK

Az 1.135.423 ezer Ft-os bevételi főösszeg megoszlását tekintve a működési bevételek 3,2 %-
ot,  a  sajátos  működési  bevételek  22,6  %-ot,  a  felhalmozási  bevételek  0,6  %-ot,  a 
támogatások 67,9 %-ot, míg az egyéb finanszírozási bevételek 6 %-ot tesznek ki. Ebből is 
látszik, hogy a bevételeik nagyban függnek az állam döntéseitől mind a támogatását, mind a 
megosztott bevételeket illetően. A bevételeket az 1. számú melléklet részletezi.

Működési bevételek:
A működési bevételek várhatóan 4 millió Ft-tal csökkennek (35.680 ezer Ft). A  hatósági 
jogkörhöz köthető bevételek kivételével mérséklődnek  az egyéb saját bevételek, emiatt az 
ÁFA is, valamint a  kamatbevétel. A pályázati pénzek (fordított ÁFA) egy részét utólag 
térítik meg, így igénybe kell vennünk átmenetileg a lekötött pénzeszközeinket, így csökken 
az elérhető hozam.
 
Az egyéb saját bevételek 2,7 millió Ft-tal mérséklődnek, mert alatta marad a várakozásnak 
a könyvtár, művelődési ház bevétele, a bérleti díj (kevesebb árus, a középiskola szünetel) és 
az idei tapasztalatok alapján az  intézményi térítési díjak a gyermekintézményekben. Az 
ingyenesen és kedvezményesen étkezők száma nő, az iskolában a teljes térítési díjat fizetők 
száma  minimális,  továbbá  kiterjesztik  jövőre  a  7.  osztályos  gyermekvédelmi 
kedvezményezettekre is az ingyenességet.
Ezek alapján az élelmezésvezetővel történő egyeztetést követően nem tervezzük a térítési 
díj emelését, mert azzal a még dolgozó szülőket terhelnénk tovább, de a többség élelmezési 
normáját önkormányzatunknak kellene még nagyobb mértékben kiegészítenie.

Az önkormányzat sajátos működési bevétele az ideihez képest 2,9 %-kal nő. Összetételét 
tekintve csökken a helyi adók nagysága, míg az átengedett bevételeké növekszik.
A  magánszemélyek kommunális  adója változatlan  mértékű,  míg  a  vállalkozóké  csökken 
némileg, az iparűzési adó pedig 6 %-kal. Az idei kivetések hiába érik el a 35 millió Ft-ot, 
folyamatosan szűnnek meg vállalkozások, illetve alakulnak át más székhellyel.

A  gépjárműadó mértéke 2010. január elsejétől 15 %-kal emelkedik, így remélhetőleg az itt 
jelentkező  bevételi  többlet  ellensúlyozza  az  iparűzési  adó  kiesését.  Az  adós  kollegák 
rendkívül sok időt fordítanak a hátralékok behajtására több-kevesebb sikerrel.
A személyi jövedelemadó 8 %-os átengedését a 2008. január elsejei lakosságszám alapján az 
adott évre befizetett adóból központilag számítják. Mivel településünkön az egy lakosra 
vetített  összeg  nem  éri  el  az  országosan  közzétett  átlagot,  így  kiegészítésre  vagyunk 
jogosultak (idén 124.925 ezer Ft). 
A lakbérek emelését nem tervezzük, viszont a talajterhelési díj 10 %-kal növekszik.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
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Nagyságrendjét tekintve nem jelentős ez a bevételi forrás  (6.056 ezer Ft). Itt a vadászati 
jog értékesítéséből származó bevétel, a vízmű koncessziós díja és egy építési telek értékesítése 
szerepel.

Támogatások, támogatásértékű bevételek:
Ezeken a jogcímeken 770.650 ezer Ft-ot várunk, amelynek 44,4 %-át az iskolafejlesztés és a 
szennyvíz-csatorna II. ütemének előkészítésére elnyert fejlesztési támogatás teszi ki. Arra 
számítunk, hogy a csatornával kapcsolatos első kifizetés teljesül még az idén, azonban az 
iskolai fejlesztésnél csak a saját erőt fizetjük, a támogatás áthúzódik.

A  költségvetési  támogatást 357.294  ezer  Ft-ra  kalkuláltuk,  azonban  ez  az  egyik 
legbizonytalanabb forrásnem, mert nem tudni, hogy melyik érdekképviseletnek mit sikerül 
elérnie a zárószavazásig.

Az  egészségügyi  szolgáltatások  finanszírozásánál változatlan  összeggel  terveztünk.  Az 
oktatási  intézményi  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  hozzájárulását  az  ideihez 
hasonló  mértékben  irányoztuk  elő,  de  még  ez  is  bizonytalan  az  állami  támogatás 
nagyságának hiányában. A  Többcélú Kistérségi Társulástól közel 18 millió Ft-ot várunk, 
azonban nagyon nehéz velük együttműködni. Azt már sikerült elérnünk, hogy negyedévente 
utaljanak  támogatást,  azonban  nem adnak  információt  a  társulásunk  számára  lehívott 
összegről, de még az átutaltról sem (2008-ról kaptunk). Emiatt a társönkormányzatokkal 
való idei elszámolás és a koncepció is komoly fejtörést okoz.

Egyéb, finanszírozási bevételek:
Az idei évről átvitt  pénzmaradványunkat 57.442 ezer Ft-ra becsüljük, mert a decemberi 
bérek  és  egyéb  juttatások,  a  pályázatoknál  megelőlegezett  ÁFA és  az utófinanszírozott 
számlák növelik a záró pénzkészletet. Jelenleg 30 millió Ft van tartósan lekötve, illetve 10 
millió  Ft  névértékű  értékpapírt  vásároltunk,  azonban  ezekhez  csak  a  legvégső  esetben 
szeretnénk az idény nyúlni.

III. KIADÁSOK  

Az 1.135.423 ezer Ft-os előirányzat intézményenkénti és feladatonkénti megosztását a 2. 
számú melléklet részletezi.
A kiadások 35,3 %-át a személyi juttatások, 9,3 %-át a munkaadói járulékok, 31,7 %-át a 
felhalmozási kiadások, 14,3 %-át a dologi kiadások alkotják.  4,9 %-át a különféle szociális 
támogatások, 3,5 %-át a  tartalék  és a fennmaradó 1 %-át egyéb kisebb tételek teszik ki 
(hiteltörlesztés, pénzbeli juttatás, felújítások, pénzeszköz-átadások).

Fejlesztési kiadások:
Felhalmozási kiadásra 359.119 ezer Ft-ot terveztünk, felújításra  az évente szokásos 2.884 
ezer Ft-ot a vízmű rekonstrukciós munkáira.
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A fejlesztések közül  246.748 ezer Ft-ot költünk jövőre az iskolára,  110.871 ezer Ft-ot a 
csatornázás terveire, és 1.500 ezer Ft-ot a hivatalnál számítástechnikai fejlesztésre.

Az  iskola  nyert  a  TIOP  pályázaton  számítástechnikai  eszközöket,  de  itt  nem  kell  a 
finanszírozásba belefolynunk, a gépeket, kiegészítőket tárgyiasult formában kapják meg.

A bevezetőben említettük, hogy tartalékoltunk a benyújtott pályázatok önerejére, azonban 
döntés még nincs az IKSZT kialakítására és a Civilházra sem. 

A működési kiadások   várhatóan 729.788 ezer Ft-ot tesznek ki. 

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatokra 313.739 ezer Ft-ot terveztünk, melynek 55 
%-a személyi  juttatás  és  járulék,  24 %-a dologi  kiadás,  a  többi  pedig  szociális  és  egyéb 
támogatás.
 Az idei évhez hasonló színvonalon szeretnénk a közfeladatokat ellátni.
 A 2 parkőr  mellett  2  főállású dolgozót  foglalkoztatunk a községgazdálkodásban,  őket 
átlagosan 30 fő  közmunkás  segíti  a munkában (33 millió Ft-ba kerül, melynek 95 %-át 
térítik).  Egy  szűkebb  körrel  szakipari  munkákat  is  meg  tudunk  oldani  (pl.  meszelés, 
kőműves munka), és a Honvéd sori buszmegállók mellett el szeretnénk érni, hogy minden 
megállóban legyen fedett hely (külterületen is).  A szociális  étkeztetésben az ebédhordást 
bíztuk a közmunkásokra, így nem kell külön tiszteletdíjat fizetnünk. Kisegítőket tettünk 
az iskolába, a hivatalba, konyhára és a könyvtárba is, hogy a megnövekedett feladatokat el 
tudjuk látni.  

A szociális támogatásokon belül (59 millió Ft) a rendelkezésre állási támogatás több mint 21 
millió Ft, a jogosultak száma folyamatosan emelkedik. Ugyanez vonatkozik az ápolási díjra 
és a lakásfenntartási segélyekre is (2, illetve 3 millió Ft-tal növekednek).

A  köztisztasági tevékenységnél jelenítettük meg az illegális szemétlerakó megszüntetésére 
elnyert 1,5 millió Ft-ot és saját erőként ennek ÁFÁ-ját.
Az  útépítésnél, útfenntartásnál  keressük a pályázati  lehetőségeket,  szem előtt  tartjuk a 
Kinizsi  utca  felső  végének  aszfaltozását.  Várhatóan  mérséklődik  a  temető  fenntartási 
költsége.  Az áramszolgáltatást  a  telefonhoz hasonlóan szeretnénk megpályáztatni,  hogy 
legalább ne növekedjen az áramdíj.
A szennyvíz-csatorna építésének I. üteméhez felvett hitelt a jövő évtől fizetjük teljes évre 
vonatkozóan (az idén csak 3 részlet volt).A hivatal, a konyha,  az egészségház, a könyvtár 
és  a  művelődési  ház kiadásai  számottevően  nem  módosulnak,  létszámváltozást  nem 
terveztünk, mint ahogy nagyobb beruházást sem. Az egészségház fejlesztéséhez pályázatot 
szeretnénk  benyújtani  a  közeljövőben,  de  régió  szinten kevés  a  támogatott  intézmények 
száma. A művelődési ház programjaihoz a LEADER-es pályázat komoly anyagi segítséget 
nyújtana.

Szociális intézmény:
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Az  intézmény  működtetésére  45.142  ezer  Ft-ot  szánunk  az  ideihez  hasonlóan.  Az 
ebédhordásra nem költünk, ugyanakkor a szociális étkeztetésre jutó dologi kiadás növekszik, 
mert az igénybe vevők száma emelkedett az előző évekhez viszonyítva. Az idén minden 
létszámot sikerült betöltenünk, úgyhogy újból a teljes alkalmazotti létszámmal tudják az 
egyre szaporodó feladatokat ellátni.

Tündérkert Óvoda: 
A jövő évre 106.907 ezer Ft-ot terveztünk a három tagintézményre. Az idei év az első teljes 
költségvetési éve a daruszentmiklósi tagóvodának, a tavalyi 4 hónap alapján magasabbra 
becsültük a költséget, emiatt korrigáltuk a dologi kiadásaikat. A mezőfalvi óvodánál plusz 
költségként jelentkezett a régi  vezető felmentési  illetménye járulékkal,  ez most kikerül  a 
tervből.  Várhatóan jövőre  is  lesz  szakmai  informatikai  pályázat,  melynek  köszönhetően 
bővíthetjük óvodáink eszközeit,  s nem a saját költségvetésükből kell egy-két millió Ft-ot 
költeni.
A pályázati lehetőséget továbbra is keressük az óvodai tornaszoba kialakítására.

Általános Iskola:
Az általános iskola fenntartására 265.824 ezer Ft-ot kalkuláltunk. ennek 81 %-a személyi 
juttatás és annak járuléka, a fennmaradó 19 % dologi előirányzat.
Az iskola létszáma változatlanul 60 fő, a megnövekedett feladatokat túlórában látják el 
(napközi,  művészetoktatás,  szakszolgálat).  A  három  intézményben  szakos  áttanítással 
biztosítják a magasabb szintű oktatást.
Az iskolánál is fontosnak tartjuk a pályázati kiírások figyelését, mert így juthatnak hozzá a 
művészetoktatásban,  a  nemzetiségi  nyelvoktatásban,  integrált  nevelésben  és  a  szakmai 
informatikai  oktatásban  többletforráshoz.  Ez  a  tevékenység  a  jövőben  még  nagyobb 
hangsúlyt kap  a normatív támogatások csökkentése miatt. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A rendelkezésre álló információk alapján fentiekben tudtunk tájékoztatást adni a jövő évi 
költségvetési  koncepcióról.  A  bevezetőben  jeleztük,  hogy  hiányosak  az  ismereteink.  A 
költségvetési  törvényt  a  közeljövőben hagyják  jóvá,  így  januárban tudunk  visszatérni  a 
költségvetési  rendelet  véglegesítésére.  Ehhez  a  nehéz  feladathoz  várjuk  véleményeiket, 
javaslataikat.

Mezőfalva, 2009. november 19.
Márok Csaba 

polgármester 


