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Szentes Város Képviselő-testülete
2009. november 27- i ülésére
Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvények és kapcsolódó
jogszabályok előírásai értelmében az éves költségvetési rendelet megalkotásához a képviselőtestület koncepciót fogad el, melyben meghatározza azokat a legfontosabb elveket, melyeket a
tervjavaslat kidolgozása munkafolyamatában a szakmai előkészítők számára követendő
előírásként, kötelező érvényű eljárási rendként meghatároz.
A 2010. évi költségvetés előkészítő munkálatai megkezdődtek, melynek részeként a
Képviselő-testület november havi ülésén megtárgyalja a 2009. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, mely dokumentumból tájékozódhat az év végéig
várható pénzügyi teljesítésekről, a vállalt kötelezettségek 2010. évre áthúzódó hatásairól.
A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet 2009.
szeptember 11-én terjesztette az Országgyűlés elé, melyben a 2009. évi gazdasági folyamatok,
illetve a konvergencia program alapján kijelölte a makrogazdaság 2010. évi célkitűzéseit. A
pénz és tőkepiaci válság alapvetően meghatározza az állam és az önkormányzat költségvetési
kapcsolatainak jövő évi alakulását, ennek következtében az önkormányzat feladatvállaló
képességét.
A törvénytervezetből az is látható, hogy a Kormány a gazdasági válság hazai hatásainak
kezelése, a gazdaság stabilitásának megteremtése és a kilábalás elindítása érdekében a
társadalmi élet valamennyi területén nehéz, de szükséges lépéseket tett. Ez érinti az
önkormányzatok mozgásterét is.
Az Országgyűlés előreláthatólag november hó utolsó napján fogadja el az állami
költségvetésről szóló törvényt és ekkor válik konkrétan ismertté, hogy a törvényjavaslat
vitájában, a módosító indítványokban foglaltak az önkormányzatok 2010. évi
költségvetésében véglegesen minként érzékeltetik hatásukat.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója kidolgozása a fentiek figyelembe
vételével, a rendelkezésre álló információk, illetve számba vett feladatok és azok
forrásszükségletének felmérésére alapozva került összeállításra, amit azzal az ajánlással
terjesztek Önök elé, hogy a gazdasági kényszerek kedvezőtlen hatásainak - a rászorultak
számára történő enyhítését szem előtt tartva, a realitásokra alapozva - elsődlegesen a
működőképesség biztosítása lehet az elkövetkezendő időszak fő feladata úgy, hogy a város
jövőjét jelentő megkezdett és tervezett fejlesztéseket ütemesen folytassuk.
Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.
Szentes, 2009. november 15.
Szirbik Imre
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Általános feltételek
A 2008. évtől érzékelhető gazdasági helyzet hatása közvetlenül és közvetett módon is
befolyásolja a 2009. évi, illetve a 2010. évi gazdálkodási feltételeket, az önkormányzati
közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az
önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka
kereteit.
Előre látható, hogy a pénz és tőkepiaci válság következtében kialakult gazdasági recesszió
csökkenti az önkormányzati bevételeket, és növeli a szociális ellátás kiadásait. A jelenlegi
ismeretek alapján a tervjavaslat előkészítése során főként az alábbi hatások megjelenésével
kell számolni:
 A normatív állami támogatások csökkenése.
 A saját bevételek tervezhetőségének bizonytalansága.
 Az iparűzési adóbevételek bizonytalansága, várható mérséklődése.
 A szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjhátralékok növekedése.
 A pályázati források elérhetőségének elhúzódása.
 A munkanélküliek számának növekedése.
 Növekvő igény a szociális ellátás iránt.
 Az önkormányzat által biztosított szolgáltatások körének és mértékének szűkülése.
A fentiekre alapozottan a 2010. évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő
célja, a megváltozott gazdasági környezethez igazodni tudó helyi gazdaságpolitika kialakítása
és alkalmazása. Érzékelhető, hogy a gazdasági kényszerek következtében az önkormányzati
működési és fejlesztési területeken - a folyamatosan átgondolt feladatrendszer mellett - az
egyensúlyi követelmények megőrzése biztosíthatja a szolgáltatások alapvető szintű
fenntartását. Ezen követelmények és elvek érvényesítését jelentősen befolyásolja a szakmai
területekre érvényes állami és helyi jogi szabályozás.
Az önkormányzati feladatellátást meghatározó hatályos állami jogszabályok, helyi rendeletek,
határozatok megalkotásakor érvényes társadalmi és gazdasági viszonyok a gazdasági válság
hatására jelentősen megváltoztak. Ennek következtében komoly konfliktusok kialakulása
várható a szakmai követelmények előírásai és az ahhoz rendelhető pénzügyi források között.
Az állami forrásszabályozás az önkormányzatok támogatásának visszafogása mellett,
alkalmazni kíván olyan intézkedéseket is, melyek egyes feladatok ellátásának halasztását,
illetve elhagyását teheti szükségessé.
A jelenlegi helyzetben különösen fontos a reálisan beszedhető bevételek és alapvetően
szükséges
kiadások
felmérése,
az
önkormányzati
célok
és
elképzelések
megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló
intézkedések megtétele, a kockázat kezelési mechanizmusok működtetése, a tartalék képzése.
A Kormány által T/10554 számon benyújtott „törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés tartalmazza azokat a szabályozási
elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati
költségvetés 2010. évi kapcsolatait.
Az állami költségvetési törvényjavaslatban szereplő, önkormányzatok számára
2010. évben igénybe vehető normatív támogatások szerkezetét, az előző évi
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állami költségvetéshez viszonyított változásait a koncepció 4., 4/a. számú
melléklete tartalmazza.
Az általános feltételek között fokozott jelentőségű az önkormányzati feladatrendszert
közvetlenül vagy közvetett módon érintő jogi szabályozás és az annak hatására kialakuló
gazdasági környezet.
Ugyanakkor a költségvetés kiemelten koncentrál
- a hátrányos helyzetű, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek segítésére,
- az oktatás elért szintjének megőrzésére,
- a munkahelyek megőrzése és lehetséges bővítése érdekében a helyi gazdaság fejlesztésére.
A közösen elhatározott fejlesztések továbbvitelével, a célratörő pályázati munkával továbbra
is biztosítani kívánjuk a város dinamikus fejlődését.
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Bevételi források számbavétele
Az állami költségvetésből származó források
A működési kiadások teljesítéséhez várhatóan igénybe vehető állami támogatás normatívái
alapján – a törvényjavaslat 3. - 9. számú mellékletei szerinti fajlagos összegeket alapul véve,
figyelemmel a szabályozás nyitottságára is – 2010. évben az állami források az előző évi
eredeti előirányzathoz képest előre láthatóan hozzávetőlegesen 200 millió Ft összeggel
csökkennek. Ebből a mutatószám miatti csökkenés 17 mFt, míg a csökkenő munkáltatói
hozzájárulás és megszűnő egészségügy hozzájárulás miatti kiadás-elmaradás 103 mFt.
Az állami támogatásból származó bevételek csökkenésével párhuzamosan a 2009. évi várható
felhasználáshoz képest mérséklődnek a személyi kiadások is amiatt, hogy a munkáltatók által
fizetett járulékok csökkennek és megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettsége.
A törvényjavaslat indokolásából megállapítható, hogy ennek hatását az állam teljes egészében
érvényesítette a normatívák kialakításában. Az állami támogatás az általános forgalmi adó
5%-os növekedése miatti kiadásokra, valamint az áremelkedések ellentételezésére nem
tartalmaz fedezetet.
A felhasználási kötöttség nélkül igényelhető normatív állami hozzájárulások szerkezete
összességében az előző évi finanszírozási konstrukciót követi.
Az „Út a munkához” program 2009. január 1-jével került bevezetésre. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy az aktív korúak ellátása terén lényeges átstruktúrálódás
történt, a rendszeres szociális segélyben részesülők száma országosan a 2008. évi átlagos 180
ezer főről 33 ezer főre csökkent, a közcélú foglalkoztatottak száma 16 ezer főről kb. 70 ezer
főre nőtt, a rendelkezésre állási támogatásban (továbbiakban: RÁT) részesülők száma mintegy
120 ezer.
A program hatása Szentes városban is érzékelhető volt. Amíg 2008. év végén az aktív korúak
rendszeres szociális segélyében részesülők száma 338 fő volt, úgy ez a létszám a 2009. év
végi várható adatok szerint 26 főre csökkent. A közcélú foglalkoztatottak száma 2009. évben
az előző évi 28 főről 324 főre növekedett, a rendelkezésre állási támogatásban részesülők
száma 320 fő.
A program működésének tapasztalatai alapján a 2010. költségvetési törvénytervezet a
feltételek rendszerében a következő változásokat tartalmazza:
-

Megszűnik az a 2009. évben még hatályban lévő átmeneti szabály, amely szerint,
akinél a rendelkezésre állási támogatás összege alacsonyabb, mint a 2008.
decemberében kapott segély, annak a rendelkezésre állási támogatást 2009. évben a
segély mértéke szerint kell folyósítani.

-

A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedők részére a RÁT részleges továbbfolyósítására
nem lesz lehetőség.

-

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy lesz jogosult.
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-

Az önkormányzatok lehetőséget kapnak a közcélú munkavégzés alóli mentesítésre
azon személyek esetében, akik egészségügyi, mentális okok miatt nem tudnak munkát
végezni.

A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás
hatékonyságának növelése, az értékteremtő munkalehetőségek körének bővítése. Ennek
érdekében 2010. évben az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok,
társadalmi szervezetek által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladatok,
valamint központi költségvetési szerv, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
által ellátott állami feladatok végrehajtásába is bevonhatók lesznek a közcélú
foglalkoztatottak.
A települési önkormányzatok segélyezési feladatai 2010. évben lényegesen nem változnak. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) rögzített
szabályok szerint kell biztosítani a szokásos pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Az
önkormányzati segélyezéshez a költségvetési törvény a már megszokott két csatornán
keresztül biztosít támogatást:
- a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó
normatív hozzájárulással, valamint
- a jövedelempótló támogatások kötött felhasználású előirányzatával.
A segélyezési rendszerhez kapcsolódó finanszírozás egy ponton változik. A normatív ápolási
díj önkormányzati „önrésze” a korábbi 10%-ról 25%-ra nő, a visszaigénylés mértéke ezzel
összhangban 90%-ról 75%-ra csökken.
A gyermekszegénység elleni program keretében 2010. évben is 2,4 milliárd forint
központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének
megszervezését. Ez a keretösszeg az önkormányzatok részére 2 hónapra teszi lehetővé az
ellátás finanszírozását, mely központosított előirányzatból támogatásra azok a települési
önkormányzatok lesznek jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.
A város továbbra is biztosítja az 1996 óta érvényesített és gyakorolt elvet: intézményeinkből
éhes gyermek nem mehet haza. Ennek forrását a több mint 10 éves gyakorlat szerint
biztosítjuk.
A szociális alapszolgáltatások körében 2010. évben a következő fontosabb változások
várhatók:
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerül a
normatívák köréből, mivel, mint kötelező önkormányzati feladat megszűnik. Az e
szolgáltatást önként vállaló önkormányzatok számára a finanszírozás a szociális tárca
pályázati rendszerében történik.
-

A nappali ellátás feladatköréből kikerül az étkeztetés, a szociális étkeztetés jogcímű
normatívával való párhuzamos igénylési lehetőségek megszüntetése érdekében.
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-

Az úgynevezett otthon közeli ellátások csomag keretében – ami a szociális étkeztetés,
a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás feladatait foglalja magában – az
önkormányzatok a helyi igényeknek jobban megfelelő szolgáltatási szerkezetet
alakíthatnak ki.

-

A személyi térítési díjak megállapításához kapcsolódó jövedelemvizsgálat az
egyéniről a családi/háztartási szemléletűre tér át. Növekednek a személyi
jövedelemhez viszonyított személyi térítési díj-mértékek felső határai,
az étkeztetésnél 25%-ról 30%-ra,
a házi segítségnyújtásnál 20%-ról 25%-ra.

-

Az alapellátásoknál a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó százalékos
korlátok emelésével az önkormányzatok magasabb térítési díj-bevétellel
számolhatnak.

-

A családsegítéshez, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
településenkénti számítási módja némileg változik, a lakosságegységre vonatkozó
szám 6000-ről 7000-re, illetve 7000-ről 8000-re módosul.

A szakellátások körében nagyobb mozgásteret biztosít majd az önkormányzatoknak, hogy a
szociális és gyermekvédelmi ellátások működési feltételeit meghatározó különböző
szakminiszteri rendeletek szerint meghatározott szabályok a jelenleginél rugalmasabbak
lesznek, mind a dologi feltételek, mind az alkalmazotti létszámok tekintetében. Az
alkalmazotti létszámnormák egy része törlésre kerül, más része ajánlottá válik.
A szociális szakellátások finanszírozási szerkezete lényegében a 2009. évivel azonos, az
ápolási-gondozási szükséglet mértékétől függően különböző mértékű fajlagos összegekkel
ismeri el a költségvetés az eltérő szakmai tartalmú szolgáltatásokat.
A gyermekvédelmi szolgáltatások terén a következő változások várhatók 2010. évben:
-

A gyermekgondozási segély időtartamának 3 évről 2 évre való lecsökkentésével
párhuzamosan a Kormány kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekek napközbeni ellátási
férőhelyei számának növelésére. Ez részben az európai uniós forrásokból megvalósuló
férőhelybővítést jelent, másrészt új ellátási forma jön létre, az ún. családi
gyermekfelügyelet. A családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet keretében két
évestől négy éves korig gondozhatók azok a gyermekek, akik számára a működtető
saját otthonában nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést biztosít. Ez az új
ellátási forma képes jól alkalmazkodni a szülői igényekhez, és a férőhely-hiányokat
mérsékelheti azokon a településeken, ahol néhány gyermek elhelyezése nem
megoldott, illetve a nagyobb településeken csökkentheti a várólistán szereplő
gyermekek számát. A város bölcsőde fejlesztésre beadott pályázata folyamatban van,
míg a családi napközi vállalkozás keretében történő ellátását elő kívánjuk segíteni.

-

Lényeges változás, hogy 2010. évtől szigorodnak az egyházaknak történő intézményátadás feltételei. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény módosítása új szabályt tartalmaz, amit figyelembe kell venni amennyiben az
önkormányzatnak szándékában áll további intézményeket egyházi működtetésre
átadni. E változás lényege, hogy amennyiben önkormányzati fenntartású intézmény
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egyházi fenntartásba kerül át, úgy az önkormányzatnak 5 évig meg kell fizetnie a
kiegészítő támogatást.
A közoktatási célú normatívák igénylési feltételei – a tanévi finanszírozási rendszerben – a
2009. évi költségvetési törvény és a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat együttes
alkalmazásával érvényesülhetnek. A hozzájárulás fajlagos összegei azonban a 2009. évi
költségvetési törvény módosításával változnak.
A teljesítmény-mutató bevezetése – felmenő rendszerben – az utolsó ütemébe lép a
2010/2011. nevelési, illetve tanévtől. A 2009/2010. nevelési évtől az óvodáknál - 3 nevelési
év alatt – megtörtént a felzárkóztatás, az egyes iskolafokozatokon ugyanilyen előreléptetéssel
4 tanévre van szükség.
A korábbi években - a különböző ágazati szakmai prioritásokra tekintettel - nem került
maradéktalanul elvonásra az önkormányzatoktól a fentiek miatti megtakarítás, azonban a
gazdasági válság miatt a 2010. évi állami költségvetési törvényjavaslat szerint ennek
visszahagyása már nem jelenik meg az önkormányzatoknál.
Lényegesebb változások:
- az ingyenes étkeztetés - a Kormány korábbi döntésének megfelelően – 2010. január 1től kiterjed az általános iskolák 7. évfolyamait végző, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulókra, melyhez országos szinten 500 millió forint
többlet-támogatást biztosít az állami költségvetés,
- az államháztartás egészében érvényesülő megtakarítási követelmények teljesítéséhez nagyobb részt egyes szakmapolitikai prioritások mentén korábban biztosított normatív
kötött támogatásokból és egyes központosított előirányzatokból - visszavonulás
történik.
Ez utóbbiakból származó államháztartási megtakarítás – a költségvetést megalapozó
törvények módosításával – helyi szinten ellensúlyozható a gazdálkodási mozgástér növelési,
kiadási-teher csökkentési lehetőségekkel, melyek a következők:
- halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körű kielégítésének követelménye – egy
nevelési évvel – 2011. augusztus 31-éig, de a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esetében továbbra is három éves koruktól kell biztosítani az óvodai
nevelésben való részvételt, ha azt a szülő kéri,
- rugalmasabbá válnak az osztály, csoport-szervezési feltételek azáltal, hogy összevont
osztály az általános iskolában és az alapfokú művészetoktatásban, négy egymást
követő évfolyam tanulóiból szervezhető, a jelenlegi három évfolyam helyett,
- az óvodai csoport, az iskolai osztály, illetve a kollégiumi csoport maximális létszáma,
ha azt oktatás-szervezési okok indokolják, 20% helyett 30%-kal léphető túl,
amennyiben azzal a diák és szülői szervezetek egyetértenek,
- a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök beszerzése
halasztható 2012. szeptember 1-ig, kivéve, ha a közoktatási intézményt 1998.
augusztus 31-e után létesítették (ez utóbbiak esetében már a létesítéskor érvényesülnie
kellett az erre vonatkozó kötelező előírásoknak),
- a nyelvi felkészítő évfolyamok indítása – a szülői igények kötelező teljesítéséhez –
szintén halasztható 2010. szeptember 1-ről a 2012/2013. tanévig,
- a szakmai jogszabályok értelmében csökken a pedagógusok szakirodalom
vásárlásához kötelezően biztosítandó összeg 14 ezer forint/fő/év összegről 4 ezer
forint/fő/év összegre, melynek fedezetét önkormányzati forrásból kell biztosítani,
normatív támogatás igénylésére nincs lehetőség.
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-

a pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításával
– átmeneti szabállyal, a 2009/2010. tanévben és a 2010/2011. tanév első félévében –
az intézmények a továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket halaszthatják, illetve
részben önképzéssel is teljesíthetik.

A felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatások jelentősen átalakultak.
2010. évtől már nem igényelhető a pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre, valamint a
diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására hozzájárulás.
Szerkezetében teljesen átalakult – de továbbra is a kötött felhasználású állami támogatások
körébe tartozik – a helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása. A törvénytervezet 9.
számú mellékletében táblázat tartalmazza településsoros bontásban az egyes hivatásos
tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatokat megillető támogatás összegét. Ez a központi
forrás szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítésére. A változás eredményeként
egyszerűsödik a normatív kötött felhasználású támogatások jogcímeinek rendszere – 8
normatíva helyett egy jogcímen igényelhető támogatás – és ezzel egyidejűleg a költségvetést
megalapozó mutatószám felmérési kötelezettség is megszűnik.
Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat 5. számú melléklete 20 jogcímen tartalmaz a
helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat.
Az előirányzatok közös jellemzője, hogy igénybevételük az önkormányzatok számára csak
abban az esetben lehetséges, amennyiben a 2010. január - március hónapokban megjelenő
pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelnek.
Jelentősebb változtatás nélkül 2010. évben is megmarad a helyi önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésének lehetősége.
A fejlesztési támogatások rendszerében lényeges változások várhatók. A decentralizált vis
maior támogatásra korábban rendelkezésre álló forrás beépítésre kerül a központi keretbe.
Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is
megvalósulhatnak, vagy amelyből az EU által egyébként is kiemelten kezelt
kedvezményezettek részesültek támogatásban.
Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás
támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű
önkormányzatoknál a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap
pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást.
Az új induló – már nem decentralizált – céltámogatások kerete 200 millió forint. Új címzett
támogatások továbbra sem indulhatnak tekintettel arra, hogy e célok jelentős mértékű uniós
támogatásban részesülhetnek. A korábbi évek determinációjával együtt címzett- és
céltámogatásokra összesen 1 milliárd forint a törvényjavaslat szerinti keret.
A céljellegű decentralizált támogatások lényegében az önkormányzatok számára
megszűntek. Az előirányzat előző évhez viszonyított 58%-os mértékű (15,6 milliárd Ft
összegű) elvonása után 1,1 milliárd Ft vis maior tartalék, valamint a főváros számára a 4-es
metró építés támogatására 10 milliárd Ft szerepel a javasolt előirányzatok között.
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A helyi önkormányzatokat megillető átengedett adók közül a személyi jövedelemadó
átengedés mértéke - a törvényjavaslatban foglaltak alapján – az előző évhez képest nem
változik 2010. évben.
A személyi jövedelemadó helyben maradó része az állandó lakhely szerinti adózók által
2008. évre bevallott, és az APEH által a településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8%a.
Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján a személyi jövedelemadó helyben
maradó részét kiegészítő támogatás növelheti. A kiegészítő támogatás az önkormányzatok
jövedelem-differenciálódásának mérséklését szolgálja. A támogatás azt az önkormányzatot
illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvényjavaslat 4.
számú mellékletében meghatározott mértéket. A törvényjavaslat nem tartalmazza az erre
értékhatárra vonatkozó javaslatot. A 2009. évi költségvetési törvény szerint a 10.000
lakosságszám feletti települések esetében az értékhatár 42.000,-Ft volt, ami a módosító
indítványok elfogadását követően változhat.
A gépjármű adó bevételek átengedése 2010. évben is teljes körű - 100%-os mértékű - lesz. A
gépjárművek adóztatása 2010. évben a 2009. évi LXXVII. törvény 78. § szerinti díjtételekkel
történik.
A 2010. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján előzetes számítások készültek
Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében várhatóan figyelembe vehető
állami támogatások összegét illetően, mely számadatok értékelésekor figyelembe kell venni
azokat a nyitottságokat és bizonytalanságokat, melyek a törvényjavaslatban foglaltak
végrehajtásához kapcsolódó állami szabályozás részlegessége miatt fennállnak.
A fentiek figyelembe vételével elvégzett számítások alapján a 2010. évi állami támogatások
várhatóan az alábbiak szerint vehetők számításba:

Megnevezés
SZJA helyben maradó
Jövedelem
különbségmérséklés
Normatív tám. felhasználási
kötöttség nélkül
Normatív tám. felhasználási
kötöttséggel
Összesen

2008. évi
teljesítés

2009. évi
eredeti ei.

2009. évi
várható telj.

2010. évi
számított ei.

251.728

290.849

290.849

295.379

2010/2008
évi teljesítés
(%)
117,3

311.615

298.989

329.461

329.461

105,7

110,2

1.324.679

1.354.377

1.347.916

1.170.347

88,3

86,4

437.168

261.617

570.757

245.525

56,2

93,8

2.325.190

2.205.832

2.538.983

2.040.712

87,8

92,5

2010/2009
eredeti %
101,6
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A számadatok azt mutatják, hogy az önkormányzat összességében a 2010. évi költségvetési
javaslata kidolgozása során az előzőekben részletezett okok, illetve a mutatószám csökkenés
hatásaként - a 2008. évben fenti jogcímeken igénybe vetthez képest - 284.478 eFt-tal, a 2009.
évi várható kiutaláshoz viszonyítva pedig – a kötött felhasználású, évközben igényelt szociális
feladatokat finanszírozó támogatásokkal korrigálva - 189.131 eFt-tal kevesebb állami
hozzájárulással számolhat.
A jogcímeket külön vizsgálva megállapítható, hogy a személyi jövedelemadó helyben
maradó összege a gazdasági körülmények miatt alig növekszik. A jövedelemkülönbség
mérséklés pontos számításához a törvényjavaslat nem tartalmaz adatot, ezért nagy
valószínűséggel a 2009. évi várható adatok alapján lehet számolni az e címen igénybe vehető
hozzájárulás összegével. A normatív hozzájárulások önkormányzatot megillető számított
összege mutatószám felmérésen és a törvényjavaslatban, illetve annak mellékletében
meghatározott fajlagos összegekre alapozott. Az előterjesztés 4. számú melléklete részleteiben
tartalmazza az egyes feladatokhoz igényelhető támogatások mértékét és jogcímeit, azok
változását, melyből az alábbi főbb következtetések vonhatók le:
- A „Települési önkormányzatok feladatai” normatívából származó támogatás 26,2
millió Ft-tal nő. A normatívába azonban 2010. évben beletartozik a helyi
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása is, melyre 2009. évben - külön
normatíva alapján – 30 millió Ft támogatást kapott az önkormányzat. Ily módon a
megnövekedett feladatokra fordítható állami támogatás 2010. évben az előző évhez
viszonyítva közel 4 millió Ft-tal csökken.
-

Az oktatási feladatokhoz kapcsolódó normatíva csökkenése miatt a feladatok
ellátásához 105 millió Ft-tal kevesebb állami támogatás jut, amely tartalmazza a
gyermeklétszám miatti csökkenésből adódó mutatószám változás hatását, valamint a
munkaadói járulék kiadási oldalon jelentkező csökkenését.

-

A szociális és gyermekjóléti feladatokat finanszírozó normatív támogatások
csökkenése 33 millió Ft, ami részben az ellátotti létszám miatti változásból adódó
mutatószám változást, valamint a kiadások között jelentkező munkaadói járulék
csökkenés hatását tartalmazza.

A kötött felhasználású normatív támogatásokból származó állami forrás várhatóan
összességében 16,1 millió Ft-tal csökken. A közoktatási kötött normatívák közül megszűnik a
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pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, a diáksporttal kapcsolatos feladatok
támogatása, csökken a pedagógiai szakszolgálat támogatásának fajlagos összege és
egyösszegű, de csökkentett állami hozzájárulás vehető figyelembe a tűzoltóság támogatása
jogcímen.

A helyi bevételekből származó források
A helyi bevételi források szerepe a 2010. évi költségvetési előirányzatok kidolgozásában
minden eddigieknél jobban megnő. A feladatok ellátásához szükséges források
megteremtésén túl részlegesen ellensúlyozni kellene az állami juttatások kiesése miatti
forráshiány fedezetét is.
A költségvetés tervezése során számítani kell arra, hogy a pénz és tőkepiaci válság miatt a
reálgazdaságba áttevődő hatások következtében nehezebb lesz a tervezhető bevételek
mértékének kialakítása, jelentősen megnő a tervezett bevételek beszedésének kockázata.
A különböző döntésekkel felvállalt kötelezettségeket, kitűzött célokat a költségvetési
stabilizáció érdekében felül kell vizsgálni, a költségtakarékos feladatellátás mellett, alapvető
szempontként kell figyelembe venni a tervezés során a lehetséges saját bevételek beszedését,
ennek érdekében érvényre kell juttatni a kintlévőségek behajtását, minimálisra való
csökkentését, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a lakosság és a vállalkozások teherbíró
képességére is.
A helyi bevételek növelése iránti igény, illetve azok beszedésében fokozódó kockázat komoly
feszültségeket okozhat a költségvetésben tervezhető feladatok vonatkozásában. A 2010. évi
önkormányzati költségvetés reális, teljesíthető feladatvállalása érdekében a helyi források
reális felmérése mellett tervezéstechnikai beavatkozások is szükségesek, ami azt jelenti, hogy
a teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források - elsősorban a felhalmozási
és tőkejellegű bevételek -, valamint az évközi intézkedésekkel előreláthatólag beszedhető
források – pályázati bevételek - céltartalékként kerülhetnek a költségvetési javaslatba
beépítésre, a felhasználásukkal tervezett, nevesített feladatok kiadási előirányzataival együtt.
Működési bevételek
Az önkormányzati és intézményi működési bevételek szerepüknél és jellegüknél fogva
különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrásnál általános követelmény a realitás
vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség helyzetének feltárása. Az
előírás nélküli, eseti bevételek tervezése a gyakorlati tapasztalati adatok alapján a 2010. évben
várható kockázatok figyelembe vételével történhet.
Az intézményi saját bevételekkel kapcsolatos megállapítási, beszedési és felhasználási
szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az
intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük
megállapítása - néhány kivételtől eltekintve – nem az önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmény feladata és felelőssége.
A 2010. évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az
alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó
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szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak,
dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására.

térítési

díjak)

-

pontos,

alapos,

E díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendeletek határozzák meg, melynek 2010. évi
szükséges módosítására (a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével) – a
nyersanyag és rezsiköltségek növekedése miatti változtatására - a költségvetési rendelet
beterjesztéséig döntést kell hozni.
Körültekintőbb és reálisabb tervezést igényel az intézményi egyéb bevételek, átvett források
eredeti előirányzatainak megállapítása.
Az intézményi erőforrások felhasználásával, nem alapfeladatok körébe tartozó szolgáltatások
nyújtása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az Áht. 92. § (3) bekezdése kimondja, hogy
ezen tevékenység bevételének fedeznie kell a tevékenységgel összefüggő valamennyi
közvetlen és ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A kisegítő és a vállalkozási
tevékenység fedezete teljes egészében támogatáson kívüli forrás lehet, vagyis a kisegítő,
vállalkozási tevékenységre támogatás nem használható fel.
A Polgármesteri Hivatalban kezelt önkormányzati sajátos működési bevételek jó része
törvényi szabályozáson alapul, helyi rendeletekben került meghatározásra, ezért a tervezés
során körültekintően, teljes körűen és megalapozottan kell a javasolt előirányzatokat
kimunkálni.
Helyi adók
A helyi adórendszert 2010. évben a 2010. január 1-től hatályos szabályok szerint kell
működtetni, új adónem bevezetését, a díjtételek módosítását nem javasolom a korlátozott
lehetőségek és az adófizetők helyzete miatt.
A 2010. évi tervezhető önkormányzati adók összegét a szokásosnál több, kiszámíthatatlanabb
tényező befolyásolja. A beszedhető bevétel nagyságában nagy mértékben tükröződik a
településen működő vállalkozások teljesítménye, gazdasági helyzete, fizetőképessége, a
magánszemélyek jövedelmi viszonyai, a behajtási tevékenység eredményessége, illetve a
helyi iparűzési adóztatás rendszerének lényeges változása.
Az előrejelzések szerint a 2008. utolsó negyedévében begyűrűző recesszió 2010. első
félévében még érezteti hatását, így a tervezésben még jelentős a bizonytalansági tényező. A
költségvetési koncepció készítés időszakában a vállalkozásokat terhelő 2009. évi
önkormányzati adók teljesítésében lemaradás mutatkozik, ami előre vetíti az adott
adónemekben a 2010. évi óvatos tervezés szükségességét.
Az építményadót érintően 2010. évre adómérték változás nem tervezett, jelentősebb
alapterületű adótárgy belépése sem várható. Figyelembe kell venni azonban azt a tényt, hogy
az építményadó a vállalkozásokat terhelő adónem. Az adóhatóság nyilvántartásában 759
adózó szerepel, ebből az éves kivetés 89,45%-a jogi személyeket, míg 10,55%-a
magánszemélyeket terhel. A fennálló hátralék 94,87%-a gazdasági társaságokat terhelő
elmaradás, melyből 23,92% felszámolás alatt álló társaság tartozása. A beszedhető adó
összegét jelentős mértékben befolyásolja ezen adóalanyok likviditási helyzete, ami a
tapasztalat szerint kedvezőtlenebb, mint az elmúlt években. Az adóbehajtás során figyelembe
kell venni, hogy az adóalanyok működése hosszútávon fennmaradjon. Mindezeket mérlegelve
az adónemben a 2010. évi költségvetésben a 2009. évi várható bevétellel lehet számolni.
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A magánszemélyek kommunális adójában sem tervezzük az adómérték változását és az
adótárgyak száma sem változik jelentősen. A tervezésnél figyelembe kell venni viszont azt,
hogy 2009. évben 188 adózó töltötte be a 70. életévét, ami azt jelenti, hogy számukra a helyi
rendelet 2010. január 01-től mentességet biztosít a magánszemélyek kommunális adója
megfizetése alól. E jogcímen a mentesség közel 1.000 eFt-al csökkenti az adónemből várható
bevételt. Ugyanakkor 371 fő esetében – akik tulajdonosok, résztulajdonosok – szűnik meg a
csatornázás miatt 5 évre biztosított adómentesség, ez közel 1300 eFt-al növeli az adóbevételt.
A 2008. évi helyesbített folyó évi kivetés 45.500 eFt volt, a 2010. évben adókötelessé váló
ingatlanok száma ezt a kivetést nem növeli jelentősen, ugyanakkor figyelembe véve a
végrehajtási cselekmények eredményeként – általában az adóévet követő évben - befolyó
adóösszeget, valamint az adózók gazdasági-pénzügyi recesszió miatt megnehezült jövedelmi
viszonyait, a tervezhető 2010. évi bevétel nem lehet több, mint 45.500 eFt.
A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban sem adómérték változás nem tervezett,
sem olyan szálláshelybővülés nem ismert, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős
változását eredményezhetné. A reálisan tervezhető bevételt a 2009. évi eredeti előirányzattal
azonos összegben célszerű számításba venni. Meg kell említeni azonban, hogy a
törvényjavaslat szerint 2010. évben is lesz lehetőség az adóhoz kapcsolódó állami támogatás
igénylésére, azonban ennek mértéke a korábbi években biztosított támogatás felére (2,Ft/idegenforgalmi adóforintról 1,-Ft-ra) csökken.
A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő adóigazgatási
hatásköröket – a 2010. évi adóévtől kezdődően – az önkormányzati adóhatóságtól az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz telepíti, ezzel a helyi iparűzési adóztatás rendszerében
jelentős változás következik be. Az adóból származó bevétel, illetve az adónem
bevezetésének, működtetésének, megszüntetésének joga azonban továbbra is a helyi
önkormányzatokat illeti meg.
A 2010. évi adóévtől először megosztott feladatként, majd a 2011-es adóévtől teljes
egészében állami adóhatósági feladatként történik a helyi iparűzési adó bevallások kezelése,
beszedése, a következő módon:
•
•
•
•

A 2010. I. félévi (március 15-i) helyi iparűzési adót az önkormányzathoz kell megfizetni,
tekintettel arra, hogy erről 2009. évben az önkormányzat már fizetési meghagyást adott ki.
A május 31-én esedékes 2009. évi adókülönbözet befizetése ugyancsak az önkormányzati
adóhatóságnál történik meg, és az önkormányzat bevételéből kell visszafizetni az
adókülönbözet elszámolásából keletkező és az adózó által visszakért túlfizetés összegét is.
A 2010. II. félévi (szeptember 15.) előleget, bevallás alapján már az állami adóhatóság
számlájára kell teljesíteni, úgy ahogyan a decemberi feltöltési kötelezettséget is.
Az állami adóhatóság a helyi iparűzési adót és a hozzá kapcsolódó pótlékot, bírságot,
önkormányzatonként megbontva tartja nyilván. A megfizetett adót és járulékait az állami
adóhatóság a bevételre jogosult települési önkormányzatonként – a bevallásban
megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában osztja fel.
Amennyiben az adózó nagyobb összeget fizet be számlájára, mint amennyit kell, akkor a
túlfizetés az APEH számláján marad, az adózó rendelkezéséig nem kerül felosztásra az
önkormányzatok között. Ezzel a jogszabályi rendelkezéssel az önkormányzat elesik a
korábban nála keletkezett túlfizetésből származó bevételtől. Korábban ugyanis a túlfizetés
összegét az önkormányzati adóhatóságnak – megfelelő dokumentálási kötelezettség
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•

mellett – lehetősége volt az adózó terhén más adónemben fennálló tartozás rendezésére
fordítani.
2010. évtől, amennyiben az APEH-hez teljesített befizetés a települési önkormányzatok
felé fennálló kötelezettség teljesítésére nem nyújt teljes egészében fedezetet, úgy a
befizetés összegét az önkormányzatonként kimutatott tartozások esedékességének
sorrendjében - azonos esedékességű tartozások esetén a tartozások arányában - számolja el
az állami adóhatóság. Vagyis megszűnik annak lehetősége, hogy az önkormányzati
adóhatóság és az adózó közötti egyeztetés alapján egyes adóhatósághoz többet, másikhoz
kevesebbet fizessen meg adott időpontban az adózó.

A fenti jelentős változásokat és a gazdasági körülményeket figyelembe véve a 2010. évi
tervszám megállapításánál a 2009. évi előirányzatból, illetve a teljesítésből célszerű kiindulni.
A 2009. évi eredeti előirányzat összege 936.000 eFt volt. 50 fő adózó, élve az
előlegmódosítás törvény adta lehetőségével, összesen 13.500 eFt előlegcsökkentést kért 2009.
évre, melynek hatásával számolni kell a 2010. évi előleg fizetés során is.
Egyrészt ugyanezen okból számolni kell a feltöltésre teljesítendő összeg csökkenésével is,
másrészt pedig a recesszió miatt bekövetkezett árbevétel csökkenés eredményeként várhatóan
a feltöltési kötelezettség sem lesz olyan mértékű, mint az előző években, bár ennek
nagyságrendje egy stabil gazdasági évben is nehezen kiszámítható.
Azon adózók közül, akik nem éltek az előlegmódosítás lehetőségével – kicsúsztak az erre
nyitva álló időből – többen jelezték, hogy fizetendő adójuk nem éri el az előírt előleg
összegét. Ennek hatása majd 2010. májusában fog jelentkezni, amikor is a tárgyévi
befizetésekből kell visszafizetni a már befizetett és túlfizetésként jelentkező adókülönbözetet.
A tervezés megalapozása érdekében tíz évet visszamenőleg vizsgálva megállapítható, hogy
évente a feltöltésre teljesített befizetés átlagosan 70.827 eFt volt, aminek a szórása 34 466 eFt.
Tehát a feltöltés az elmúlt 10 évben 36.000 eFt és 104.000 eFt közötti intervallumban mozgott
átlagosan, 2006-tól kezdődően fokozatos, de egyértelmű csökkenést mutat.
Feltöltésre befizetett összeg alakulása(1998-2008)
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Fenti tényezők figyelembe vételével a 2010. évre tervezhető helyi iparűzési adóbevétel a
2009. évi előirányzat, csökkentve a kért előlegmódosítások, valamint a 10 évi átlag feltöltés
50%-ának összegével, ami 887.000 eFt-nak felel meg.
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A termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból származó éves bevétel összege 2003. óta
folyamatos csökkenést mutat. A 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései
szerint mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld
haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján
a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Ma
már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető
legyen - legalább 5 éves időtartamúak – ezért az adónemben számottevő bevétellel
számolni továbbra sem lehet.
A gépjárműadóból beszedett bevétel 2010. évben is 100%-ban az önkormányzatot illeti meg.
Január 01-jétől emelkedik az adó mértéke. Mindhárom gépjármű csoportban – teljesítmény
alapján; önsúly alapján; önsúly + raksúly 50%-a alapján adózók – az emelkedés átlagosan
15%-os.
Teljesítmény alapján adózó járművek mérték változásai
Korcsoportok
2009. évben mérték 2010.évben mérték
(kW-onként)
(kW-onként)
0- 3 éves
300 Ft
345 Ft
4-7 év
260 Ft
300 Ft
8-11 év
200 Ft
230 Ft
12-15 év
160 Ft
185 Ft
16 év felett
120 Ft
140 Ft
Önsúly; önsúly+raksúly 50%
Nem légrugós teher g.járművek
Légrugós teher g.járművek

2009.évben
1200 Ft/100 kg
1200 Ft/100 kg

2010.évben
1380 Ft/kg
1200 Ft/kg

A teljesítmény és életkor függvényében adózó járművek, illetve az önsúly alapján adózó
járművek esetén - az év végi nyilvántartási adatokra vetítve - nagy pontossággal
megállapítható, megtervezhető a kivetésre kerülő adó összege.
A tehergépjárművek adózásában azonban új tényezőként jelentkezik, hogy az adó összegének
meghatározása során figyelembe kell venni azt, hogy a tehergépjármű (tehergépkocsi,
nyergesvontató, pótkocsi) légrugóval ellátott vagy sem. Amennyiben légrugós járműről van
szó, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100,-Ft-ja után 1200,-Ft marad, míg
légrugó hiányában az adóalap minden megkezdett 100 kg adója 1380,-Ft. A központi
gépjármű nyilvántartás adatbázisa – ami az adóztatás alapja is – nem tartalmaz adatot a
tehergépjárművek légrugóval való ellátottságára vonatkozóan, így a kivetések
újraszámolására a koncepció készítés időszakában egyenlőre nincs alapadat.
A beszedhető bevétel meghatározása a fenti tényezők miatt is nehéz feladat, ugyanakkor a
jelenlegi gazdasági viszonyok között mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások
fizetőképessége gyengébb az előző évekhez képest, ami csökkentheti a biztonsággal
beszedhető adó összegét. A radikális behajtási tevékenységgel nagyon könnyen súlyos
helyzetbe hozhatók az adóalanyok. Ezért meg kell találni azt a „középutas” tervszámot, ami
biztosítja az elegendő költségvetési forrást amellett, hogy az adózók tevékenysége,
létfenntartása még ne kerüljön kezelhetetlen pozícióba. Ennek elkerüléséhez azonban nem
csak adóhatósági szándékra, hanem adózói együttműködésre is szükség van. Fenti indokok
alapján az adó mértékek 15%-os emelésével nem lehet automatikusan számolni és ennyivel
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több bevételt előirányozni. Az előzőek mérlegelésével megállapítható, biztonsággal
beszedhető 2010. évi gépjárműadó tervszáma nem lehet magasabb, mint a 2009. évi.
A talajterhelési díj tervezése során a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft-tól kapott információ
szerint a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek számának csökkenésével kell számolni az
évközi csatorna bekötések számának emelkedése miatt, ugyanakkor bevétel növelő
tényezőként kell számításba venni a díj mértékének 162 Ft/m3-ről 180 Ft/m3-re emelkedését.
Ezen tényezők figyelembe vételével a beszedhető díj 2010. évi összege 4.200 eFt-ra
tervezhető.
A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel tervezhetőségét szintén befolyásolja az
iparűzési adó állami adóhatósághoz való átkerülése. Mivel a bevételek a fennálló tartozások
arányában kerülnek majd az APEH-nél elszámolásra, a késedelmi pótlék felszámítás is, és a
befolyó pótlék befizetés is a tartozás arányában kerül megosztásra, így várhatóan a pótlék
bevétel összege jelentősen nem csökken. Figyelembe kell azonban venni a jegybanki
alapkamat mértékének csökkenését, így a jelenlegi tényezők ismeretében a 2010. évre
tervezhető bevétel 10 000 eFt lehet.
Felhalmozási bevételek
Az önkormányzati fejlesztések megvalósításához 2010. évben is szükség lesz a
vagyonhasznosításból származó bevételekre. A bevételi előirányzatok kidolgozása során
biztosítani kell a komplex szemlélet, a vagyonhasznosítás követelményeinek érvényesítését, a
gazdasági környezetre ható kockázatok vizsgálatát. Az önkormányzati ingatlantulajdon
hatékony felhasználása, illetve értékesítése révén működő tőke bevonása szükséges a városba,
amely közvetlenül és közvetett módon is növelheti a saját bevételeket.
A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek
köre és mértéke. A felhalmozási bevételek elsősorban a fejlesztési, felújítási feladatok
megvalósítását kell, hogy szolgálják.
Kölcsönforrások
A 2010. évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források
megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve - minden ésszerűsítés és
rangsorolás ellenére forráshiány várható. Ennek mértékét a tervjavaslat kidolgozása során a
bevételek és a kiadások egyensúlyának megteremtését biztosító intézkedések alapján lehet
meghatározni.
Az önkormányzati feladatok forrás megelőlegezését biztosító folyószámlahitel előző évben
kialakított módszerét és gyakorlatát az aktív adósságszolgálati rendszerbe illesztetten 2010.
évben is fenn kell tartani.
Lényeges szempont kell, hogy legyen a tervezés során, hogy a működés forráshiánya nem
haladhatja meg a működési költségvetés 3%-át, melynek ellentételezésén túl, új feladatok,
újabb beruházások finanszírozása miatt hitel fedezet nem jelölhető meg a költségvetésben.
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A város költségvetését érintő hitel és kötvény állományt, visszafizetési
ütemezését, valamint a kezességvállalás összegét a koncepció 7. számú
melléklete tartalmazza.
Egyéb helyi bevételek
A 2009. évi gazdálkodás eddigi tapasztalatai alapján nem várható, hogy olyan szabad
rendeltetésű pénzmaradvány keletkezzen, amely javíthatná a 2010. évi költségvetés
kondícióját.
Átvett pénzeszközök az intézményi gazdálkodási körben elsősorban az intézmények által
benyújtott, sikeres pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak,
és jól kiegészítik az intézményi feladatellátás fejlesztését.
Az állami költségvetés egyes fejezeteinek kezelőivel külön egyeztetést és felmérést igényel a
Polgármesteri Hivatalban kezelt források tartalma, a működési feladatok ellátásához
fejezetektől, egyéb gazdálkodó szervezetektől, az önkormányzati működési és fejlesztési
feladat ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak kialakítása.

Tervezési elvek, feladatok
A tervező munka során a gazdasági környezet hatásainak alapos vizsgálata a kiindulási
feltétel a város 2010. évi költségvetési rendeletének összeállításához. Az előzőeken túl a
hatályos jogi szabályozás számos módosítást írt elő a korábban alkalmazott eljárásokra,
különösen a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvényben foglaltak (új szakfeladat rend, intézményi gazdálkodási jogkörök módosulása,
költségvetési szerkezet és tartalom megújulása) végrehajtására, ami létszámfejlesztés nélkül
jelentős többletmunkát, nagyobb munkaintenzitást és minden területen felelősebb
gondolkodást igényel.
Az éves költségvetés készítése – a vonatkozó szabályozásokban foglaltak alapján – időben
elhatárolt munkaszakaszokban hosszan tartóan, számos szereplővel, pontosan megadott
munkamegosztásban, tartalommal, módszertannal, eljárási rendben és felelősséggel végzett
feladatsor. Ezek lényege, hogy előkészítési-, javaslattételi-, egyeztetési- és jóváhagyási
munkaszakaszokban, iterációs folyamatban alakulnak ki a költségvetés dokumentumai.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzati költségvetés tervezési folyamata
időben megkezdődött, az eljárási rend azonban néhány ponton változott.
A tervezési munkafolyamat lényege, hogy a gazdálkodó szervezetek (intézmények,
polgármesteri hivatal szakmai osztályai, irodái) a tervezés előkészítő szakaszában adatlapokon - részletes információkat kapnak a gazdálkodási feltételek változásairól, ennek
ismeretében elkészítik az előzetes költségvetési javaslataikat és annak alapján felmérik a
feladatellátásban jelentkező hatásokat.
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Az adatlapok kitöltésének alapelve, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű információt
biztosítson az előirányzatok egyeztetéséhez és véglegesítéséhez, megbízható kiindulási alapot
nyújtson az önkormányzati támogatás megállapításához, figyelemmel az önkormányzat
megváltozott pénzügyi pozíció változásaira (pl. állami támogatások csökkenése).
A tervezőmunka során kiindulási alapként került figyelembevételre az állami támogatások
csökkenése, a tárgyévben jóváhagyott önkormányzati támogatással elismert feladatok,
valamint a szakmai specialitások alapján a költségvetéshez eddig nyújtott önkormányzati
támogatás felülvizsgálata.
A bevételek tervezésére vonatkozó alapvető szabály, hogy azokat a költségvetés szerkezeti
rendjének megfelelően kell bemutatni, de a korábbi évek gyakorlatától eltérően sokkal
részletezettebben, és körültekintőbben, megalapozottabban és teljes-körűségre törekedve kell
kimunkálni.
Az eddigi ismeretekre és információkra alapozva felmérésre került a 2010. évben várható
állami támogatások, hozzájárulások mértéke, a sajátos önkormányzati bevételek nagysága. A
költségvetési intézmények, valamint a polgármesteri hivatal szakmai osztályai, irodái,
összeállították előzetes költségvetési javaslataikat, az önkormányzati támogatással működő,
önkormányzati tulajdonban lévő Nkft-k 2010. évi üzleti tervét a Képviselő-testület elfogadta.
Ezen dokumentumok alapján megállapítható, hogy az állami források csökkenése mellett, a
gazdasági helyzet következtében csökkennek a helyi bevételi források is.
A forrásokhoz képest túlfogyasztó működési kiadások leépítése az elmúlt években hozott
intézkedések hatására jórészt megtörtént, a működési költségvetés egyensúlyba került. A
legnagyobb problémát az okozza, hogy a megtakarítások a kieső bevételeket ellentételezték és
nem a közfeladatok ellátásának minőségi fejlesztését, illetve a dologi kiadások infláció miatti
növekedésének ellentételezését szolgálták. Ezért a költségvetési intézmények és a
polgármesteri hivatalban kezelt feladatok 2010. évi működési költségvetési előirányzatainak
kialakításához összeállításra kerülő költségvetési javaslatnak arra kell épülnie, hogy jórészt az
állami támogatás és az adóbevételek csökkenése, a bevételekben és a kiadásokban
hatványozottan jelentkező gazdasági körülmények hatása a feladatok finanszírozásában
érvényesítésre kerüljön.
A működési költségvetés egyensúlyát a költségvetési intézmények esetében az állami
támogatás miatti kiesés pótlását a kiadások csökkentésének végrehajtásával az alapfeladatok
ellátásának elsődlegessége mellett kell biztosítani. Az intézményi feladatok ellátásában az
összességében jelentkező forráshiány következtében nem számol az előzetes javaslat - az
adótörvények változása miatt - a közalkalmazottaknak a korábbi években nyújtott étkezési
utalvány biztosításával. Ezen juttatás megtartását az alacsony fizetések rendkívüli módon
indokolják, ezért a juttatás adóvonzatával lényegesen megnövekedett költségek fedezetének
előteremtésére megoldást kell találni.
A Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatok esetében fokozottan jelentkezik a forráshiány,
mivel ezen a területen kell biztosítani az önkormányzati intézmények, a beruházások
folyamatos pénzellátását, teljes önkormányzati kör működőképességének megőrzéséhez
elégséges források megfelelő időben történő rendelkezésre állását. Ezen túlmenően a sajátos
feladatai zökkenőmentes ellátásáról, a központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési feladatok
végrehajtásáról is gondoskodni kell. Az előzetes felmérések alapján megállapítható, hogy e
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területen lényeges visszavonulásra a feladatok szigorú felülvizsgálatának eredményeként lesz
lehetőség.
Lehetőségek és elvárások
Az előzőekben részletezett lehetőségek, konkrét tervezési elvek alkalmazásával sem lesz
előre láthatólag biztosítható az elvárt költségvetési egyensúly, ami az önkormányzati
gazdaság valamennyi területén problémákat okozhat. Az önkormányzati feladatokat
ellátó intézmények, szakmai területek elvárásai 2010 évben maradéktalanul nem
teljesíthetők. Elsődleges feladat, hogy lehetőség szerint a jogszabályokban kötelezően
előírt kötelezettségek teljesítése, az intézmények működéséhez alapvetően szükséges
feltételek biztosításával a működőképesség megőrizhető legyen.
A városüzemeltetés területét érintően 2010. évben jelentős feladat- és intézmény
átalakítás nem tervezett. Alapvető cél az e körbe tartozó feladatokat ellátó intézmény
működési feltételeinek biztosítása, melyek között a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
problémák megoldása jelent a korábbiaknál nagyobb forrás igényt. A koncepció a szemétdíj
növekedés mértékét a legrosszabb változat alapján 85%-ban veszi figyelembe. A tervezés
szempontjából ezen túlmenően lényeges és meghatározó kell, hogy legyen a különböző
képviselő-testületi döntésekkel előírt, illetve felvállalt feladatok, valamint az egyszeri munkák
részleteiben történő felülvizsgálata. Az önkormányzat 2010. évi rendelkezésre álló forrásai
terhére az intézmény által ellátott feladatokhoz a személyi juttatások és járulékai, a dologi
kiadások között az alapvető működés költségeit a 2009. évi szint alatt tudja előreláthatólag
biztosítani. A járulék csökkenés megtakarítása nem fedezi a felmerülő 5%-os ÁFA
növekedés, illetve a drasztikusan megemelt rehabilitációs hozzájárulás költségeit, ezért 2010.
évben új feladat tervezésére csak külső forrás bevonásával lesz lehetőség.
A szociális ellátások területén nem körvonalazódott még, hogy milyen szakmai
jogszabályi módosításokra kerül sor, amely érintheti a 2010. évet. A szociális törvény,
valamint a gyermekvédelmi törvény alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint a települési önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés egyetlen egy jogcímen, az alanyi
jogú ápolási díj esetében határoz meg nagyobb önkormányzati önerőt, a 2009. évi 90%-os
támogatás 2010. évre 75%-ra mérséklődik. Ezt a változást a tervezéskor figyelembe kell
venni.
Nem változik a támogatás százaléka a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, az
adósságcsökkentési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a rendelkezésre állási támogatás,
valamint a közfoglalkoztatás esetében.
Bővül az ingyenes étkeztetésben részesülők köre, az általános iskola 7. osztályáig
ingyenesen étkezhet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek.
Továbbra is kiemelten kell kezelni a nyári gyermekétkeztetést, amellyel biztosítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek a nyári hónapokban is
naponta egyszer meleg ételt kaphassanak.
2010. évi költségvetés tervezésekor a pénzbeli és természetbeni ellátások esetében az alábbi
területekre kell kiemelt figyelmet fordítani:
1. közfoglalkoztatás,
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2.
3.
4.
5.

alanyi jogú ápolási díj,
adósságcsökkentési támogatás,
lakhatási segítségnyújtás,
gyermekvédelem.

A közfoglalkoztatást továbbra is az intézmények célratörő és hatékony tevékenységet
biztosító igényeihez, valamint a munkanélküliek képességeihez kell igazítani.
A cél, hogy minél több munkanélküli személy segély helyett munkabért kapjon, és minden
lehetőséget ki kell használni annak érdekében, hogy az intézményeknél, szolgáltatóknál
eredményes tevékenységeket tudjanak végezni.
Ápolási díj a törvényi szabályozás szerint kétféle módon állapítható meg:
1. alanyi jogú ápolási díj, amely a szociális törvény értelmében kötelező az
önkormányzat számára,
2. méltányossági alapon megállapítható ápolási díj, amely nem kötelező, az
önkormányzat helyi rendelete alapján adható.
Az alanyi jogú ápolási díj esetében csökkent a központi hozzájárulás mértéke, amit a
tervezéskor figyelembe kell venni. Meg kell jegyezni azonban, hogy a méltányosságból
megállapított támogatásokra fordított összeg több mint háromszorosa az alanyi jogú ápolási
díjnak. Mivel nem kötelező feladat, a környező településeken, városokban nem is igényelhető
ez a fajta segélyezési forma.
Az adósságcsökkentési támogatás létjogosultsága 2009-ben került előtérbe. A támogatásban
részesülők megsokszorozódása is bizonyítja, hogy valóban egy hatékony támogatási formáról
van szó, amellyel megelőzhető a családok lakhatással kapcsolatos eladósodása, legyen szó
pénzintézeti tartozásról, vagy rezsielmaradásról. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy ebben a támogatási formában is csak azoknak lehet hathatós segítséget
nyújtani, akik önmaguk is tesznek annak érdekében, hogy helyzetük rendeződjön.
A fentiek mellett 2010. évben is törekedni kell a természetbeni ellátások nyújtotta lehetőségek
kihasználására, a szociális föld-, és állattartási program folytatására, bővítésére.
A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárát minden esetben a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege határozza meg, jelenleg még nem tudható, hogy
ez az összeg a mostani 28.500,-Ft-ról emelkedik-e, így a 2010. évre vonatkozó terv ennek
figyelembe vételével készült el.
Az előzetes számítások alapján közel 20%-kal nő a pénzbeli és természetbeni ellátásokra
tervezett összeg.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények esetében 2010. évben a fő cél az ellátások
színvonalának megtartása, a lehetőségekhez képest javítása. A már elnyert pályázatok
keretében a legtöbb szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmény felújítása
megkezdődhet, amelyekben a vállalt önkormányzati saját forrást biztosítani kell.
2010. évtől nem kötelező a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása, hasonlóan a
közösségi ellátásokhoz, külön pályázat keretében lehet a működtetésre forrást igényelni. Az
idősek segítésének egyik leghatékonyabb ellátása került ki a normatívával támogatott körből,
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minden lehetőséget ki kell használni a pályázat keretében, hogy az ellátás tovább
működhessen.
Napjaink egyik legégetőbb problémája, hogy a munkanélküliek száma folyamatosan
emelkedik, egyre többen kerülnek a munkanélküli ellátás lejártát követően a szociális
ellátórendszerbe, rendszeres szociális segély, illetve rendelkezésre állási támogatás
igényjogosultjává.
A rendelkezésre állási támogatás azoknak a munkanélkülieknek az ellátása, akiknek a
családjában a jövedelem nem haladja meg a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege
90%-nak szorzatát (A nyugdíjminimum 28.500 Ft). 2009. évben az ellátásra jogosultak száma
folyamatosan emelkedett. Az „Út a munkához” program keretében az önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásban havonta átlagosan 220 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség.
Összességében 324 fő dolgozott hosszabb-rövidebb ideig az év során.
A segélyezettek havi átlagos létszáma 205 fő volt, ez azt jelenti, hogy a közcélú
foglalkoztatásban résztvevőkkel együtt a jogosultak havi átlagos száma 425 fő volt. A
rendelkezésre állási támogatást igénylők száma 2009. szeptemberétől havonta átlagosan 60
fővel emelkedett. A következő évre ezért a rendelkezésre állási támogatásban részesülők
átlagos száma 400 fővel tervezhető, a közcélú foglalkoztatásban résztvevők mellett. A segély
havi összege 2009. január elsejétől egységesen 28.500 Ft/fő, összesen havi 11.400 eFt, mely
összegnek a 80%-a visszaigényelhető, így a tényleges havi költség 2.280 eFt, éves szinten
közel 28.000 eFt. A nyugdíjminimum változásáról nincs információ, amennyiben emelkedik
2010-ben, a tervezett összegek is változnak.
Az „Út a munkához” program a rendelkezésre állási támogatásban részesülők számára
szervezett közcélú foglalkoztatási program, melynek alapja a közfoglalkoztatási terv. Első
ízben 2009. évre készült el a terv, melynek célja az, hogy minél nagyobb létszámban
foglalkoztatást biztosítson a segélyezés helyett. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a
lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, kitörni belőle az idő
előrehaladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a
segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a
munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre kellett a hangsúlyt és a segítés
módjait helyezni. Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában,
annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai
végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első
lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik
életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak
munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a
rendszeres szociális segélyt.
2009-ben a közfoglalkoztatási terv alapján 25 önkormányzati intézményben 210 fő
foglalkoztatása valósulhatott meg, átlagosan 10 hónap időtartamban, napi 8 órában. A
végzettségtől függően a szakképzetlenek és a szakképzettek minimálbérével kerültek
megkötésre a munkaszerződések. 2010-ben is a minimálbérekkel történik a szerződéskötés.
A munkakörök tervezésénél a 2009. év tapasztalataira építve kerülnek meghatározásra a 2010.
évi közfoglalkoztatás keretében ellátható önkormányzati feladatok. A foglalkoztatásba az
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előzetes igényfelmérés alapján újabb önkormányzati és a megyei önkormányzat által
fenntartott intézmények is bekapcsolódnak.
Szentesen a közfoglalkoztatást az önkormányzat szervezi, saját költségvetéséből 19.000 eFtot fordítva a munkabérek 5%-os önrészére. A foglalkoztatás feltételeinek megteremtésére, a
dologi kiadásokra tervezett összeg 20.000 eFt.
A feltételek biztosításánál 2009. évben nem került sor a külterületről bejárók utazási
költségeinek tervezése, ezért a foglalkoztatásuk akadályokba ütközött. 15 fő külterületi lakos
foglalkoztatása valósulhatna meg az utazási költségek biztosításával. 6.000 Ft-os bérletárral
számolva ez havi 90.000 Ft, éves szinten 1.080 eFt költséget jelentene.
A konyhai dolgozók kötelező étkeztetése nem támogatott, ott 10 közcélú foglalkoztatottnak a
havi étkezése kb. 10.000 Ft, ez éves szinten 1.200 eFt többletkiadást jelent.
Dologi kiadásokban a karbantartó brigád eszközigénye is jelentős tételt képvisel, melyek
nagyobbrészt fogyóeszközök, cserére szorulnak. A karbantartó-felújító brigád létszáma az
intézmények munkaigénye alapján 30 fővel egész évre biztosított, ez eszközökben. 400 eFt-ot
jelent. A 2009. év tapasztalatainak felmérésekor az intézmények nagyon jelentős
megtakarításról számoltak be a brigád munkája révén.
A közfoglalkoztatás lebonyolítását két fő közfoglalkoztatás-szervező végzi, a Munkaügyi
Központ még nem tudott felvilágosítást adni arról, hogy lesz-e pályázati forrás a bérük és a
járulékaik további fedezetére. A jelenlegi pályázat 2010. március 31-ig fedezi
foglalkoztatásuk költségeit. Amennyiben saját forrásból kell őket továbbfoglalkoztatni, a
2.475 eFt bér- és járulékköltséggel növeli a kiadásokat.
Az intézmények egyre szélesebb körben igénylik a közcélú foglalkoztatottakat, ezért 2010.
évben a megyei intézmények bekapcsolódásával mintegy 350 fő foglalkoztatása tervezhető.
A közoktatásban a vonatkozó szakmai törvény előző évi módosításai a közoktatás
hatékonyabb megszervezésére, az esélyegyenlőség növelésére ösztönöznek. A 2009. évi
módosítás alapvetően a szakképzés megkezdését érintette, ezen túlmenően az alábbiakat kell
kiemelni:
9 A törvénymódosítás részeként jelent meg az az új szabály, amely nyomatékosítja a
gazdasági vezetők feletti munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos, már korábban
meglévő 54.§ (1) bekezdésében lévő szabályt, mely szerint a közoktatási intézmény
vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény összes alkalmazottja felett. A
közoktatásról szóló törvény 106.§-ának új (2) bekezdése szerint: „A fenntartói
irányítás nem sértheti a közoktatási intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési
jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat.” Ez a
módosítás a 2010. évi költségvetésre terhet nem ró.
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9 A közoktatásról szóló törvény 33. § (14) bekezdése a 2009. nevelési évtől kezdve
lehetőséget nyújt az egységes óvoda-bölcsőde létrehozására. A 4/2009. (II. 18.) OKM
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletet egy új, 39/M. §-sal egészítette ki, amelyben meghatározásra kerültek az
egységes óvoda-bölcsőde létrehozásához szükséges feltételek. Ezen új intézményi
forma segíti a helyi önkormányzatok kötelező feladatellátásának rugalmas szervezését.
A rendelet szerint az egységes óvoda-bölcsőde olyan települési önkormányzat
illetékességi területén létesíthető, ahol a bölcsődei nevelés ellátása nem kötelező, tehát
a lakosságszám tízezer főnél alacsonyabb, és elégséges gyermeklétszám hiányában
önálló bölcsődei gyermekcsoport nem alakítható ki, továbbá az óvodai nevelés
igénybe vételére jogosult gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport,
amelynek létszáma eléri a húsz főt. Ezen lehetőséggel abban az esetben kell legfeljebb
a
2010/2011.
tanévtől
számolni,
amennyiben
valamely
kistelepülés
intézményfenntartó társulás tagóvodája létrehozásának igényével él Szentes Város
Önkormányzat intézményét érintően.
Összességében megállapítható, hogy a közoktatással kapcsolatban szigorodtak a hozzájárulás
igénylésének feltételei, ezért továbbra is szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy az
önkormányzatok lehetőségei elsősorban a létszámokhoz igazodó, a mutatóknak jobban
megfelelő, a feladatellátás és az intézményszerkezet folyamatos felülvizsgálatának
eredményeként végrehajtott intézkedésekben van. A közoktatás körébe tartozó feladatellátás
esetében továbbra is elvárás az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozás folytatása.
A két óvodai körzetben a 2009. október 1-i statisztikai adatok szerint összesen - beleértve az
SNI gyermekeket és az eperjesi tagóvoda gyermeklétszámát is - 880 fő gyermek óvodai
ellátása 39+1 csoportban biztosított. A népesség-nyilvántartó korcsoportos demográfiai adatai
szerint 2009-ben a 3-5 éves óvodások száma 741 fő, 2010-ben 772 fő, 2011-ben 740 fő, 2012ben pedig 671 fő (ez utóbbi adat még nem tartalmazza a 3 évesek számát). Az óvodásokat
érintően a 6 éves korú gyermekek száma 2009-ben 239 fő, 2010-ben 236 fő, 2011-ben 254 fő,
2012-ben 251 fő. Felmérésre került a 2010/2011. nevelési, illetve tanévben - óvodai
előrejelzések alapján - az iskolába menő gyermekek száma, így várhatóan 258 fő kezdi meg
általános iskolai tanulmányait, azonban – ez a szám magában foglalja a márciusi
iskolaérettségi vizsgálat eredményeképpen az óvodában maradt gyermekeket is (36 fő) tényleges létszámmal, csak a februári iskolaérettségi vizsgálatok, illetve a márciusi
beiratkozások ismeretében lehet számolni. Az általános iskolákba várhatóan belépő 258
tanulóval szemben az általános iskolai tanulmányait befejező diákok létszáma 213 fő (9
osztályban).
Az önkormányzat több éve az új nevelési év indítás feltételeinek meghatározásakor a Kossuth
utcai Óvodában nem engedélyezte 3 éves korú gyermek felvételét, így az óvodában
lecsökkent a gyermeklétszám. A 2010/2011. nevelési évben összesen 21 gyermek ellátása
várható 1 csoportban a Kossuth utcai Óvoda épületében, mely korábban négy csoport
fogadását tette lehetővé, így a működtetés gazdaságtalanná válik. Ezt a körülményt, valamint
más óvoda befogadóképességét figyelembe véve javasolt megvizsgálni - a szülőkkel
egyeztetve - a gyermekek elhelyezését.
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Az általános iskolai gyermeklétszámok 2007-2009. közötti alakulását az október 01-i
statisztikai adatok alapján a következő táblázat mutatja:

osztály

gyereklétszám
(fő)

2009

gyereklétszám
(fő)

Klauzál Gábor Általános Iskola
14 354
Petőfi Sándor Általános Iskola
14 321
Deák Ferenc Általános Iskola
14 304
Damjanich János Általános Iskola
(Tagintézmény)
8
166
Koszta József Általános Iskola
25 595
Derekegyházi Tagiskola
2
35
Összesen:
77 1775

2008

osztály

gyereklétszám
(fő)

2007

osztály

Intézmény neve

13
13
11

322
293
271

12
12
10

288
261
245

8
161
22 581
2
31
69 1659

8
22
2
66

165
539
46
1544

A fentiekből megállapítható, hogy az elmúlt két évben mintegy 11 osztállyal és 231 fővel
csökkent az általános iskolás tanulók száma az önkormányzati fenntartású iskolákban. A
folyamatos demográfiai változások, a feladatok ellátásához rendelt normatív támogatások
csökkenése, a jogszabályi változások azt a tényt igazolják, hogy a közoktatás megszervezése
továbbra is fokozott racionalitást kíván.
A pedagógus munkakörben dolgozók létszáma a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben a
Képviselő-testület által engedélyezett 288,82 fő. A pedagógus létszámokhoz igazítottan került
megállapításra a technikai dolgozók létszáma. Mindezeket figyelembe véve a kötelező és
önként vállalt feladatok ellátásának megszervezésekor elvárás a működés alapvető
feltételeinek biztosítása, az ellátási színvonal megőrzése a szűkös anyagi erőforrások
függvényében. A 2010./2011. nevelési és tanévben a fenntartónak szem előtt kell tartani
továbbra is - a teljesítmény-mutatókhoz igazodó - indítható óvodai csoportok, az iskolákban
indítható osztályok, napközis csoportok, kollégiumi csoportok számát és az ezekhez
szükséges pedagóguslétszámokat is.
A társulásban fenntartott intézményekben a gyermeklétszámok alakítása a kistérségi
normatíva igénylés szempontjából sem elhanyagolható, ugyanis megfelelő szervezéssel
biztosítani szükséges az előírt csoport, osztály- és gyermeklétszámokat.
A Klauzál Gábor Általános Iskolában jelenleg 6 fő eperjesi tanuló oktatása történik (2004-ben
11 fő, 2005-ben 11 fő, 2006-ban 12 fő, 2007-ben 11 fő, 2008-ban 9 fő, 2010-ben várhatóan 1
fő tanuló). A tanulólétszám folyamatos csökkenésének oka elsődlegesen annak tudható be,
hogy azok a tanulók, akik alsó tagozatos tanulmányaikat az Eperjeshez közeli Gádoroson
vagy Fábiánsebestyénben kezdték meg, felső tagozatra nem váltanak iskolát, így egyre
kevesebb tanuló oktatása történik a Klauzál Gábor Általános Iskolában.
Szentes - Nagytőke Önkormányzatainak általános iskolai intézményfenntartó társulása
keretében a Deák Ferenc Általános Iskolában jelenleg 23 fő nagytőkei illetékességű 1-4. és 5-
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8. évfolyamos tanuló oktatása folyik (2004-ben 28 fő, 2005-ben 31 fő, 2006-ban 35 fő, 2007ben 37 fő, 2008-ban 28 fő). A nagytőkei illetékességű tanulók létszámának csökkenése
arányos az intézményi létszám csökkenésével.
2007. szeptemberétől székhely-tagintézmény szerkezetben Szentes - Derekegyház
Önkormányzatainak általános iskolai intézményfenntartó társulása látja el a Koszta József
Általános Iskola derekegyházi tagintézményében 46 fő 1-4. évfolyamos derekegyházi
illetékességű tanuló tankötelezettségének teljesítését (2007-ben 35 fő, 2008-ban 31 fő). A
felső tagozatos tanulók - jelenleg 37 fő - iskolabusszal járnak be a székhely iskolába (2007ben 41 fő, 2008-ban 39 fő).
Mindezek figyelembevételével a korábbi gyakorlatnak megfelelően indokolt – az óvodai és
általános iskolai beiratkozásokat követő képviselő-testületi ülésen – dönteni az indítható
csoportok, osztályok számáról, és ezek ismeretében az alkalmazotti létszámról.
Az általános iskolák rendelkezésére álló tanítási időkereteket az önkormányzat a közoktatási
törvényben foglaltak szerint állapította meg a 2009/2010. tanévre is. A költségvetési
lehetőségek azonban szükségessé teszik a kötelező tanórai időkeret, a nem kötelező tanórák
és az egyéni foglalkozások időkeretének következő tanévre vonatkozó vizsgálatát annak
érdekében, hogy a jelenlegi gyakorlat továbbra is fenntartható legyen. Az intézményekben
túlóra tervezésére 2010. évben is csak a hatályos rendelkezések betartása mellett kerülhet sor.
Meg kell vizsgálni a jóváhagyott pedagógiai programok helyi tanterveiben az egyes iskolák
számára jóváhagyott plusz órákat, biztosítani kell az óvodákban és az általános iskolákban is
a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, ezért ezen álláshelyek fenntartása és
finanszírozása továbbra is indokolt. A közoktatási intézményeknek 2010. évben fokozottan
kell azokkal a pályázati lehetőségekkel élniük, amelyek a szakmai, tárgyi fejlesztéseket
segítik elő, a kötelező és eszköz jegyzékben foglaltak hiányosságait pótolják, melyhez a
szükséges ún. „önerőt” a 2010. évi költségvetési rendeletben is tervezni kell. A közoktatási
intézményekben a létszámleépítések során a prémiumévek programot igénybevevők esetében
szem előtt kell tartani, hogy a törvény lehetőséget ad a munkáltató számára legfeljebb heti 12
óra időtartamra – iskolai végzettségének és szakképzettségének megfelelő – munkavégzés
elrendelésére. Ez egyrészt lehetőséget biztosít a humánus létszámcsökkentésre, másrészt a
munkáltató számára is lehetővé teszi a racionálisabb gazdálkodást és a hatékonyabb
munkaszervezést (pl. tantárgyfelosztásnál túlórák számának a csökkentése). Az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétellel továbbra is biztosítani kell az
esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű, de arra érdemes tanulók számára.
Az oktatás területét érintő, az alábbiakban részletezett egyéb feladatok finanszírozására a
2010. évi költségvetésben az esetben kerülhet sor előirányzat megtervezésre amennyiben az
intézmények az általános tervezési elveket, kötelező tartalék képzésre vonatkozó előírásokat
betartották és a költségvetésük részletes felülvizsgálata során a források rendelkezésre állnak:
9 a Városi Szakmai Munkaközösségek működtetése, megyei, országos tanulmányi és
művészeti versenyekre történő utazások támogatása,
9 tanulmányi versenyek, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok támogatása,
9 a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő pedagógusok elismerése, ami
szükségessé teszi a rendszer felülvizsgálatát és ezzel összhangban a Pedagógusnapon
kitüntetésben részesülők számának csökkentését a kitüntetés rangjának megőrzése
érdekében,
9 a gyógytestnevelés ellátásához a szükséges óraszám biztosítása.
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A helyi önkormányzatok a pedagógus szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez,
valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez kiegészítő támogatást igényelhettek 2009.
évben, melynek összege 11.700,- Ft/fő/év. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény értelmében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak október 1jei tényleges létszáma volt. A kötött felhasználású normatíva összegét a 2010. évi
költségvetés nem tartalmazza, így az intézményekben a már megkezdett tanulmányok,
továbbképzések folytatása nem biztosított. Ezért a már megkezdett tanulmányok folytatásához
a forrásokat a pedagógusképzésekkel kapcsolatos pályázatok benyújtásával kell finanszírozni.
Az önkormányzat a felvállalt feladatait továbbra is változatlan formában látja el a Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, valamint a Terney Béla Kollégium működtetésén keresztül.
A 2010. évi várható forrásszűkülés miatt indokolttá válik a 151/2009. (VI.27.) Kt. határozattal
jóváhagyott Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata, mely szerint 2010. szeptember 1jétől a szakszolgálat feladatainak bővítése indokolt a korai fejlesztés, illetve a továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás területén. A városban évek óta működik a Rigó Alajos Óvoda,
Általános Iskolában a korai fejlesztés, azonban az intézkedési terv készültekor a feladatellátás
nem működött megfelelő színvonalon ahhoz, hogy a város és a térség igényeit ki tudta volna
elégíteni. Mivel az intézkedési terv elfogadása óta fordulat állt be e tekintetben, így nem
indokolt a szakszolgálat feladatbővítése. A pályaválasztási tanácsadás hiányterület a városban.
Jelenleg ez a feladatellátás megyei feladatként csak Makón érhető el. A pályaválasztási
szaktanácsadás feladata, hogy széleskörű információt gyűjtsön a továbbtanulni szándékozó
gyermekről, vagyis feltérképezze a tanuló képességeit, erősségeit és gyengeségeit, valamint
meghatározza az érdeklődési területeit, komplex személyiségrajzot készítsen, és az
információk birtokában a szülővel és gyermekkel közösen kialakítson egy elképzelést a
gyermek pályaorientációjáról. A hatályos 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a Képzési
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 1. számú melléklete meghatározza a
pedagógiai szakszolgálatokban kötelezően alkalmazott pedagógus létszámokat. Ennek
értelmében a pályaválasztási tanácsadóban foglalkoztatni kell 1 fő pszichológust, 1 fő
pedagógust és 1 fő gyógypedagógust. Az elfogadás előtt álló új pedagógiai szakszolgálatokról
szóló rendelet (hatályba lépése 2010. január 1.) és ennek az 1. számú melléklete – mely 2011.
január 1-jétől lesz hatályos - leírja ugyanezen létszámokat, de kitér arra, hogy az egységes
pedagógiai szakszolgálatok keretében ellátott feladatok tekintetében a létszámot úgy kell
biztosítani, hogy az ellátott feladatokra létrehozható pedagógiai szakszolgálatnál
meghatározott együttes pedagóguslétszám 75%-ánál nem lehet kevesebb. Megállapítható,
hogy amennyiben az intézmény a pályázati forrásból alkalmazott térségi utazó
iskolapszichológust a 2010. évben továbbra is foglalkoztatná, úgy személyével biztosítható
lenne a pályaválasztási tanácsadás ellátás bevezetése, anélkül, hogy további létszámbővítésre
lenne szükség.
A Terney Béla Kollégium önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, a
középiskolás és az általános iskolás diákoknak nyújt kollégiumi ellátást. Fenntartása továbbra
is indokolt. A 2008/2009. tanévig a kollégium szervezte a nyári napközis tábort, mely az
általános iskolás tanulók számára biztosít ellátást. Javasoljuk, hogy a nyári napközis tábor
szervezését és lebonyolítását a 2009/2010. tanévtől az általános iskolák végezzék, egy állandó
központi helyszín biztosításával – a Petőfi Sándor Általános Iskolában – évenkénti
vetésforgóban. Ehhez kapcsolódóan a nyári napközis tábor szervezésének, s lebonyolításának
költségét a lebonyolító intézmény adott évi költségvetésében szükséges tervezni.
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Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
tervezésekor a kötelezően ellátandó és a felvállalt feladatok ellátásában továbbra is cél a
működés alapvető feltételeinek biztosítása, az ellátási színvonal fenntartása anyagi források
függvényében. A kistérségi társulás intézményeiben fontos az óvodai csoportok, iskolai
osztályok átlaglétszámának teljesítése a költségvetési törvényben előírt feltételek betartása.
Továbbra is indokolt a demográfiai változások következtében a racionálisabb, és az
előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében az óvodai csoportlétszámok
meghatározásánál, az iskolai osztályok kialakításánál a közoktatási törvényben előírt létszám
paraméterek alkalmazása, betartása.
A sporttal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szabályokat a Sport törvény
határozza meg, melynek figyelembe vételével az önkormányzat fenntartja és működteti az
önkormányzathoz tartozó sportlétesítményeket, együttműködik és támogatja a helyi
sportegyesületeket, megteremti az iskolai testnevelés feltételeit, és ezzel összhangban a
közoktatási törvényben előírtak szerint biztosítja az önkormányzati fenntartású általános
iskolák sportköreinek működéséhez szükséges feltételeket.
Az Önkormányzat a sport támogatásakor folyamatosan arra törekszik, hogy anyagi forrásai
függvényében a sportegyesületek, a diák-sportegyesületek szakmai munkájához és
működésükhöz egyrészt pénzbeli támogatással, másrészt a sportlétesítmények kedvezményes
használatú igénybevételének lehetőségével, valamint a kiemelkedő sportolók és felkészítőik
elismerésével a feltételekhez hozzájáruljon. Működésüket, rendezvényeiket, a
létesítményhasználati igényeiket az anyagi lehetőségek és a sportkoncepcióban
megfogalmazott elvek szerint támogatta. A sportegyesületi támogatásokat a 2010. évi
költségvetésben továbbra is indokolt és szükséges tervezni, azonban ennek mértékét a
források hiánya miatt csökkentve lehet figyelembe venni.
A sportkoncepcióban meghatározottak szerint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságnak
(továbbiakban: GYISB) fontos feladata, hogy megnevezze melyek azok a sportszervezetek,
amelyeket 2010. évben kiemelten kíván támogatni. A sportegyesületi támogatás
keretösszegeként elvárás, hogy a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében, a
működési költségvetés meghatározott tételekkel korrigált összege kerüljön megállapításra.
Az egyesületek számára a támogatott létesítményhasználat végleges meghatározása, a
költségvetési keretek függvénye, ezen belül az arányok módosítása a GYISB lehetősége.
Előre látható, hogy a Sportközpont és a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.
létesítményeinek támogatott igénybevételének növelésére 2010. évben nem lesz lehetőség,
ezért a tervező munka folyamatában a fontossági sorrend meghatározására, az igények és a
lehetőségek összhangjának biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani.
A Sportközpont létesítményeinek működtetésével kapcsolatos megtakarítási lehetőségeket
meg kell vizsgálni, ezen belül a feladatokhoz jobban igazodó alkalmazotti létszámmal való
hatékony gazdálkodást, a jobb munkaszervezéssel kiadás megtakarítás elérését előtérbe kell
helyezni (pl.: prémium évek programban részvevők tényleges foglalkoztatása).
Intézményvezetői hatáskörben jobban érvényesíteni kell a gazdálkodás hatékonyságának
növelésére irányuló intézkedéseket, mint például a létesítmények egyesületek által fel nem
használt - pl. bajnoki fordulók rendszerének változásai, hazai mérkőzések elmaradása - szabad
kapacitásainak a GYISB által jóváhagyott módosítások alapján való értékesítése, ezáltal az
intézmény a bevételeinek növelése.
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A Sportközponthoz tartozó berekháti tornaterem kihasználtsága nem megfelelő. Az
egyesületek számára támogatott létesítményhasználattal az igénybevétel csak részleges, mivel
a terem megközelíthetősége kedvezőtlen. Ennek ismeretében, mivel a pályázati forrásból
épített tornaterem hasznosításának moratóriuma 2009. évben lejárt, javasolt az épület más
célú hasznosítása, továbbá elvárás, hogy az intézményvezető keresse azokat az
együttműködési lehetőségeket, melyek önköltséges alapon, önkormányzati többletköltség
nélkül, a helyi civil szervezetek kulturális és sportprogramjainak, szakköreinek és egyéb
rendezvényeinek biztosít lehetőséget.
A város valamennyi általános iskolás tanulója részére a jégpálya használatát lehetővé kell
tenni a finanszírozás módját és lehetőségeit a költségvetés függvényében meg kell vizsgálni.
A havi 1 alkalommal történő használathoz az önkormányzati támogatást forráshiány esetén
azonban nem lehet felvállalni.
Az önkormányzat közművelődési feladatait a „Kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997.
évi CXL. törvény szabályozza.
E törvény alapján a Képviselő-testület 2004. évben megalkotta a közművelődésről szóló helyi
rendeletét, elfogadta a város közművelődési koncepcióját, mindezeken túl rendszeresen
felülvizsgálatra került a közművelődési feladatok ellátása.
A közművelődési feladatellátás formái és intézményrendszere az évek során lényesen nem
változott, és 2010. évben sem tervezett e körben számottevő módosítás azon túlmenően, hogy
a 2009. október 1-től a Művelődési Központ telephelyeinek bővítésével - Civil Közösségi
Ház - kapcsolatos feladatok között az ingatlan felújítását célzó DAOP-2009-4.1.3./A,B,C
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról gondoskodni
kell, illetve a fenntartás költségeit a 2010. évi költségvetésben figyelembe kell venni. A
közösségi tér működtetésének költségcsökkentése érdekében bérjellegű támogatásokat
biztosító pályázatokon való részvétel szükséges.
A berendezések, eszközfejlesztések terén fontos szerepe van a helyi önkormányzatok
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán elnyert összegeknek, ezért 2010. évben a
pályázatokhoz szükséges önrész biztosítását a költségvetésben figyelembe kell venni.
A könyvtárak esetében kiemelt feladat kell, hogy legyen a dokumentum beszerzési keret
folyamatos növelése, melyhez pályázati forrásokat kell igénybe venni, és továbbra is élni kell
a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő - és felzárkóztató pályázatai adta
lehetőségekkel.
A város közművelődési életében továbbra is fontos szerepet tölt be a civil szféra.
Támogatásuk, pályázati tevékenységük szorgalmazása továbbra is kiemelt feladat. E terület
által jelzett igények, a Képviselő-testület által elfogadott különböző dokumentumok alapján
felmerülő költségeket nagy valószínűséggel a 2010. évi költségvetés finanszírozni nem tudja,
ezért szükséges azok felülvizsgálata.
A hagyománnyal rendelkező városi nagyrendezvények fontosak a lakosságnak és komoly
idegenforgalmi és marketing értékkel bírnak, ezért megtartásuk - takarékos rendezés mellett indokolt. A színvonalas programokra jellemző, hogy ezres nagyságrendű a résztvevők száma,
és ingyenesen vehetőek igénybe. A rendezvényekhez biztosított anyagi források szponzori
támogatásokkal és pályázati lehetőségekkel történő kiegészítésével a 2010. évben is élni kell.
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A sajátos feladatok ellátását biztosító intézmények - Központi Gyermekélelmezési
Konyha, Önkormányzati Tűzoltóság, Polgármesteri Hivatal - 2010. évi működésének reális
kiadási szükségletekhez igazodó megállapítása, a folyamatos feladatellátást biztosító források
megalapozott számbavétele a sajátosságok miatt is nagy jelentőségű. Ezen intézmények
tevékenysége és szolgáltatásaik széles igénybevevő kört érintenek. Ezért a feltételrendszert
úgy kell biztosítani, hogy a folyamatos ellátásban problémák ne merüljenek fel, a munkában a
hatékonyság, a takarékosság a színvonal megőrzésében lehetőleg ne legyen érzékelhető. Ezen
területek költségvetésének tervezésére az általános elveket a sajátosságok figyelembe
vételével kell alkalmazni.
Az Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátását úgy kell szervezni, hogy a tevékenységhez a
központi forrásból megállapított kötött normatív támogatáson túl nem lesz lehetőség
önkormányzati támogatást biztosítani.
A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2010. évben is az alapító okiratában foglalt
feladatokat látja el, módosítás nem tervezett. A folyamatos működés feltételeit - a
közfoglalkoztatási program keretében továbbra tervezett létszámok munkájával - a 2009.
évben megújult konyhaüzem biztosítja. A költségvetési javaslat kidolgozása során meg kell
teremteni a meleg étkezési utalványok befogadásának lehetősét, az intézmény szolgáltatásait
igénybe vevők körének bővítését, ezzel a kapacitások maximális kihasználását el kell érni, s
így előbbre kell lépni az önfinanszírozás növelésében. Az intézményi költségvetési bevételek
a Képviselő-testület által elfogadott térítési díjak figyelembe vételével, az önkormányzati
körön belül igénybe vevő intézmények költségvetésében tervezett kiadások egyeztetése
mellett kerülhetnek megtervezésre. A kiadások tervezésére a sajátosságokat figyelembe véve
a költségvetési koncepció mellékleteiben rögzített elvek alkalmazása az irányadó.
A Polgármesteri Hivatalban kezelt működési kiadások előirányzatának tervezésére
vonatkozó alapelvek a támogatások, a tartalékok kivételével megegyeznek az intézményi
költségvetési tervezés alapelveivel.
A személyi juttatások előirányzata az engedélyezett létszámra a köztisztviselőkre vonatkozó
szabályok szerint, illetve a képviselők tiszteletdíjára és a járulékok a hatályos előírásoknak
megfelelően kerülhetnek megtervezésre.
A dologi kiadások között kell számításba venni a SZBV Kft által bonyolított önkormányzati
lakások karbantartásával kapcsolatos feladatokat, a hivatal működtetését szolgáló közüzemi
díjakat, a közvilágítás költségét, továbbá a folyamatos sajátos feladatok ellátásához szükséges
eszközöket (irodaszer, nyomtatvány stb). A dologi kiadások tervezése során a takarékosság
elveinek érvényesítésére kiemelt figyelmet kell fordítani, különösen az irodaszerek esetében
szükséges munkaegységekre osztott keretek megállapításával a szükségtelen, illetve a nem
feltétlenül fontos kiadásokat mérsékelni. A hivatal költségvetésében megjelenő különféle
támogatások kizárólag feladatokhoz igazítottan és a fontosság felülvizsgálatát követően – a
szociális támogatások kivételével - a 2009. évi eredeti előirányzat 90%-ában kerülhetnek
megtervezésre. A tartalékok között az 5., 5/a. sz. mellékletekben előzetesen felmért kiadási
szükségletekre, illetve a bevételi kiesésekre figyelemmel szerepelhet előirányzat, melynek
részletes kimunkálását, a javasolt összegek felülvizsgálatát és pontosítását a tervező munka
folyamatában el kell végezni. Az adózás körébe bevont, kedvezményes juttatások (étkezési
hozzájárulás, magánnyugdíj pénztári tagság támogatása) fedezetétét a Képviselő–testület
döntésének megfelelően az intézmények költségvetésébe be kell építeni.
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A 2010. évi költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak előzetes
mérlegét a koncepció 5. és 5/a. számú melléklete tartalmazza
Előre láthatólag 2010. évben kevesebb forrás juthat az idegenforgalom, városmarketing
tevékenységre is, de ennek ellenére a tervezéskor kiemelt figyelmet kell fordítani a város
szolgáltatásainak népszerűsítésére, az idegenforgalom növelését eredményező tevékenység
fokozására.
A 2010. évi költségvetésben új elemként jelenik meg a helyi gazdaság fejlesztése érdekében
hozott testületi döntések pénzügyi vonzata. Ez annak az elkötelezett szociális gondolkodásnak
az egyik eleme, mely azt vallja, hogy a leghatékonyabb szociálpolitika a munkahelyek
megőrzése és bővítése.
E költségvetésileg nehéz periódusban ennek az elkötelezettségnek a részeként kiemelt
figyelmet fordítunk a közmunkaprogram folytatására, s az értelmes, hasznos munkavégzés
feltételeinek megteremtésére. Így 300-350 fő folyamatos foglalkoztatását segítjük elő, illetve
a gazdaság fejlődésének elősegítésével ösztönözni kívánjuk a munkahelyek megőrzését és
újak létrejöttét. Ehhez forrásokat is hozzárendelünk.
Az önkormányzat 2010. évi fejlesztési, felhalmozási feladatainak tervezése során az
alapvetően követendő elveket
- a biztonsággal számba vehető források nagysága és a folyamatban lévő - elsősorban
pályázati forrásokkal megvalósítani tervezett - beruházásokhoz szükséges költség,
illetve a források összetétele,
- a Képviselő-testület által 2009. évben jóváhagyott – előre láthatólag forrás szűkülése
miatt felülvizsgálatra szoruló – feladatok megvalósítása és ezek költségigénye
határozza meg.
A folyamatos, átgondolt városfejlesztés eredményeként a szűkülő források mellett is
biztosítható a város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődése.
Pályázati források felhasználásával a város különböző területein (Nagyhegy széli út, Szegvári
út, Mentettrét, Schweidel u. stb) épülnek utak, közmunkával és állami források
felhasználásával folytatódik a földmedrű belvízelvezető árkok rekonstrukciója a város szinte
valamennyi utcájában, valamennyi kül- és belterületi buszmegálló fedett várakozóval
korszerűsödik.
A munkahelyteremtés érdekében bővül az Ipari Park, elindul vállalkozásösztönzési program.
A sikeres pályázati munka eredményeként több mint tíz oktatási és szociális intézmény újul
meg.
Olyan, a város egésze szempontjából kiemelkedő programok előkészítésének és
megvalósításának saját forrásait tartalmazza a tervkoncepció, mint az idegenforgalom
fejlesztését szolgáló strandfejlesztés, a városközpont rekonstrukció újabb lépése, a Kórház
műtőblokkjának sikeres pályázata, az Ipari Park továbbfejlesztése.
A döntéshez szükséges, előzetes számításokon alapuló, tájékoztató jellegű adatokat a 6/a. sz.
melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a biztonsággal tervezhető saját
bevételek, a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások, illetve az MFB hitelkeret terhére a
melléklet I-VI. fejezeteiben felsorolt feladatok teljesíthetők. Nem javaslunk további hitel
felvétellel fedezett kötelezettség felvállalást, ezért a feladatok rangsorolásával, bevételek
feltárásával lesz mód újabb feladatok megvalósítást a költségvetésben tervezni.
A 2010. évi sajátos körülmények azt indokolják, hogy az önkormányzat költségvetésében a
Polgármesteri Hivatal központi kezelésű feladatai között csak azok a beruházások
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szerepeltethetők, melyek konkrét pályázati döntéssel alátámasztottak (I. fejezetben
kimunkáltak), a további feladatok (pályázattal tervezett, de még nincs pályázati eredmény,
illetve van pályázati kiírás és testületi döntés, csak a pályázat a későbbiekben kerül
benyújtásra) megtervezésére a biztonságos gazdálkodás érdekében új technikát kell
alkalmazni. Ezek a feladatok a fejlesztési feladatok között céltartalékként kerülhetnek a
költségvetésben számításba vételre.
A fentiek szerint, valamint mellékletben bemutatott, forrás összetételt is tartalmazó adatokra
épülő előzetes javaslat alapvetően a folyamatban lévő fejlesztések befejezésére irányul,
valamint a korábban tervezett beruházások és felújítások indításával számol. A tervjavaslatba
kerülő tényleges feladatokat a rendelkezésre álló források határozzák meg. Elsődleges és
kiemelt feladat a 2009. évről áthúzódó, elsősorban benyújtott és elbírált pályázatokkal
összefüggő beruházások folytatása, ezt követően a Képviselő-testület által már eldöntött és a
2009. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztések tervezése az MFB hitelkeret keretén belül
jóváhagyott célok és alcélok felülvizsgálatával. Új, pályázat nélkül, saját erőből feladat a
költségvetésben nem tervezhető csak abban az esetben, amennyiben a megvalósításhoz a már
célok szerint jóváhagyott MFB hitelkeretből - a feladatok átrendezésével - a források
rendelkezésre állnak.
Összefoglaló
A fentiekben részletezettek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 2010. évi
költségvetési javaslata kidolgozása során minden eddigieknél felelősebb, a realitásokat szem
előtt tartó, az elengedhetetlenül fontos, a sorrendiséget követő munkára van szükség. Ezen
követelmények betartása minden területen kiemelt jelentőségű annak érdekében, hogy a 2010.
évben minden bizonnyal érvényesülő gazdasági nehézségek hatását úgy lehessen kezelni,
hogy a feladat ellátásban komolyabb visszaesés ne következzen be. A gazdaság valamennyi
szereplőjének tudomásul kell venni, hogy 2010. nem lehet a kívánságok teljesítésének éve. Az
előzetes számítások azt támasztják alá, hogy a mintegy 390 millió Ft-os működési forráshiány
nem vállalható fel, ezért a tervezési elvek között rögzítettek maradéktalan végrehajtásával el
kell érni, hogy a működési költségvetés forráshiánya a 3%-ot ne haladja meg, s ezzel
egyidejűleg intézményi körben kötelező jellegű tartalék képzése indokolt.
A költségvetési rendelettervezet kidolgozása során a bevételek és a kiadások teljes körű, az
összefüggéseket vizsgáló és értékelő felmérés alapján kidolgozásra kerülő javaslatokat az
alábbiak fokozott érvényesítése mellett kell elkészíteni:
A 2010. évi költségvetési javaslat kidolgozása során a reálisan számításba vehető
bevételek mellett a költségvetési egyensúlyt biztosítani kell.
Elemezni kell az egyes bevételi elemek beszedhetőségi biztonságát. A magas kockázatú
saját bevételek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (kiadások) csak céltartalékként
kerülhetnek tervezésre.
A saját bevételek hátralék állományát felül kell vizsgálni, és javaslatot kell összeállítani a
csökkentésre.
Felül kell vizsgálni az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok
finanszírozhatóságát, a Képviselő-testület által tett elkötelezettségek teljesíthetőségét.

- 34 -

Az ellátandó feladatrendszerben az adósságszolgálati terhek kiadásai elsődlegességet
élveznek, kiemelt feladat az esedékes törlesztések aktív adósságszolgálati rendszer
keretében történő kezelése, a szerződéseknek megfelelő ütemű kamattörlesztés, beleértve
a kötvénykibocsátással összefüggő terheket is.
A működési kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatást az előző év korrigált kiadási
szintjéhez képest csökkenteni kell, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó támogatások csak
a törvényi szabályozás szerint, az annak végrehajtását biztosító állami támogatásoknak
megfelelő mértékben módosulhatnak.
- Minden intézménynél meg kell határozni a rehabilitációs munkahelyeket, s
gondoskodni kell arról, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás teljesítésével
pótlék fizetésére ne kerüljön sor.
- Felül kell vizsgálni a munkába járási költségeket, s csak abban az esetben
kerülhet sor ilyen címen kifizetésre, ha helyi munkaerő alkalmazása nem
lehetséges. A nem helyi alkalmazást részletesen alá kell támasztani.
A fejlesztési - beruházási - felújítási feladatok keretében elsődleges cél a folyamatban lévő
munkák forrásszükségletének biztosítása. Az újabb, indításra tervezett beruházások körét
mérlegelni kell, a javasolt fejlesztések előirányzatai céltartalékot képeznek mindaddig,
amíg a megvalósításukhoz figyelembe vett források rendelkezésre nem állnak.
Az iparosított technológiával épült lakóházakhoz vállalt önkormányzati támogatást a
szerződéseknek megfelelő ütemben és mértékben biztosítani kell.
A gazdasági kockázatok növekedése miatt tervezni kell a vis maior tartalékot, valamint
céltartalékokat.
A kistérségi társulás keretében biztosított elsősorban a szociális – oktatási - egészségügyi
ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához
nyújtott támogatásokat az önkormányzati hozzájárulás mértéke és a feladatok állami
támogatottságának figyelembe vételével kell meghatározni.
Az önkormányzati tulajdonú társaságok üzleti terveit egyeztetni szükséges, figyelemmel
az önkormányzati költségvetési kapcsolatokra.
Az önkormányzati társaságok közszolgáltatási feladataihoz nyújtott önkormányzati
támogatás megállapításában fokozottan érvényesíteni kell a költséghatékonyság elvét.
A 2010. évi költségvetési javaslat kidolgozása során figyelembe kell venni a parlamenti
képviselők, valamit az önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladatokat,
felmerülő költségeket.
…/2009. (XI. 27.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Határozati javaslat
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében
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eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a előírásaira az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervjavaslatának
összeállítására kidolgozott költségvetési koncepció alapelveit az 1., 1/a. számú
mellékletek szerint elfogadja, az előterjesztés „tervezési elvek, feladatok fejezetben”
megfogalmazott főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti.
2. Ki kell dolgozni a Kossuth utcai óvodában maradó 1 óvodai csoport gyermekeinek
elhelyezését a szülőkkel egyeztetve, más óvodák befogadóképességét figyelembe véve.
Az ellátási kötelezettség teljesítését alátámasztó szakmai és pénzügyi javaslat ismeretében
dönt a Képviselő-testület az ingatlan esetleges további hasznosításáról.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző
3. A Polgármesteri Hivatalban a feladatok részletes felülvizsgálatát el kell végezni és
javaslatot kell tenni a feladatokkal összehangoltabb, hatékonyabb munkavégzés
biztosítása érdekében a hivatal munkaszervezetének módosítására.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző
4. Kinyilvánítja a Képviselő-testület, hogy a tervezési elvek maradéktalan végrehajtását
követően a működési költségvetés hiánya az intézményi körben kötelező tartalék képzését
teszi szükségessé és ezt követően a működési költségvetés forráshiánya nem haladhatja
meg a 3%-ot úgy, hogy az étkezési hozzájárulást a közalkalmazottak és köztisztviselők
részére a 2009. évi szinten biztosítja.
Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: intézményvezetők, jegyző
5. Új fejlesztési pályázathoz önerő biztosítására kötelezettséget csak abban az esetben lehet
vállalni, amennyiben a 2009. évben benyújtott MFB hitelkeretből vagy egyéb pótlólagos
forrásból ez megoldható.
6. A pályázati erőforrásokkal megvalósuló beruházások utófinanszírozása fokozódó likviditási
gondokat okoz, ezért a megvalósítás minden munkafázisában összehangolt, a forrásokkal
való hatékony gazdálkodást szem előtt tartó intézkedések szükségesek (pályázatok írása –
közbeszerzési eljárás lefolytatása – kiviteli szerződések megkötése – elszámolások időben
történő megtétele). Nem engedhető meg koordinálatlan intézkedés, további hitelek
felvételével elfogadásra javasolt új beruházás indítása.
7. Felkéri a Képviselő-testület a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetőit, hogy a város 2010. évi
költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat-és hatáskörükbe
tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkálatokat.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Bizottságok elnökei
Intézményvezetők
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8. A tervezési munkálatok hivatali feladatainak összehangolásával biztosítani kell a
költségvetési rendelettervezet elkészítését, melynek szerkezeti összeállításában – a
jogszabályi előírásokon túlmenően - az integrált számviteli rendszerrel kapcsolatos
követelményeket is érvényesíteni kell.
Határidő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítésére: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző
A határozatról értesítést kapnak:
Szentes Város Polgármestere – Helyben
Szentes Város Alpolgármestere - Helyben
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője – Helyben
Szentes Város Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői – Helyben
Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes
Irattár
Szentes, 2009. november 15.
Szirbik Imre
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1. sz. melléklet
A költségvetés tervezésével kapcsolatos általános elvek meghatározása
A bevételek tervezése tekintetében szigorú elvárás a részletesen bemutatott, indokolással
alátámasztott, szabályok szerinti csoportosításban:
- A Képviselő-testület által jóváhagyott szolgáltatási díjakkal a bevételek teljes körű
megtervezése.
- Fontos bemutatni minden olyan bevételt, mely a kiadások fedezeteként figyelembe
vehető, a volumennövekedést is figyelembe véve kell a működési bevételeket
megtervezni és marketing munkával, hatékonyabb szervezéssel el kell érni a
szolgáltatásokból származó bevételek 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyított
10%-os növekedésé.
- Az átvett pénzek tekintetében a szerződéseken alapuló támogatások tervezése a
kiadásokkal összhangban.
- Az önkormányzati támogatást a 2009. évi eredeti előirányzatból kiindulva és azt
szerkezeti változásokkal, szintrehozásokkal korrigálva kell megtervezni. Elsődleges
és kiemelt szempont a kötelező feladatok ellátásához saját bevétellel nem fedezett
önkormányzati támogatás tervezése, új feladathoz, létszámbővítéshez önkormányzati
támogatás nem tervezhető. Intézményi saját hatáskörben kell feltárni azon
intézkedések lehetőségeit, melyek az önkormányzati támogatás csökkenését
eredményezhetik.
- Az önkormányzati feladatokat ellátó Nkft-k, Kisebbségi Önkormányzatok
önkormányzati támogatását a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 10%-kal
csökkentve kell a tervjavaslatban figyelembe venni.
- Pénzmaradványt a 2009. évi várható teljesítési adatok (a 2009. I-III. negyedévi
tájékoztatóval megegyező adatok) ismeretében kell kimutatni úgy, hogy kiadási
oldalon a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegének erejéig tartalékot kell
képezni.
- Külön kell részletezni a bevételi oldalon az ÁFA bevételek alapjait, illetve az adó
összegét (hatályos jogszabályok szerint, az esetleges későbbi változás a jogszabályok
megjelenését követően kerül átvezetésre).
- Az egyéb, intézményi sajátosságoknak megfelelő, vagy jogszabályváltozással
összefüggő, saját intézkedésen alapuló intézményi bevételeket teljes körűen
figyelembe kell venni.
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1/a sz. melléklet
Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának tervezésére vonatkozó eljárás:
¾ A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban
előírt kötelező besorolásokat, létszámkereteket kell számításba venni az évközi feladat
módosulások (létszámcsökkentés, tanulócsoport változás stb) külön kimunkálásával
dokumentáltan.
Az intézményi bér és létszámgazdálkodásban a kiadások csökkentése az egyéni
foglalkozások túlórakeretének felülvizsgálatát, a tantárgyfelosztásban a csoportbontások
fenntarthatóságának vizsgálatát, a szakkörök, korrepetálások szűkítését, a
részfoglalkozású álláshelyek fenntartása helyett az óraadó tanár alkalmazás bevezetését
teszi szükségessé.
A már megkezdett pedagógus továbbképzések költségei az intézményeket terhelik.
Nem tervezhető kiadás
- közcélú foglalkoztatáshoz (ennek fedezete a 2009. évi gyakorlatnak megfelelően
év közben kerül az intézmények költségvetésében jóváhagyásra),
- magánnyugdíj pénztári tagsághoz hozzájárulás,
- pedagógus szakvizsga,
- létszámbővítés miatt felmerülő kiadás.
A 2009. évi engedélyezett létszámokhoz kapcsolódó besorolási illetményeken túl tervezni
kell:
• a pótlékokat (2009. évi pótlékalappal számolva),
• a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, külön kimunkálva a 2009. évi
november havi árakkal számolva,
• jogszabály szerint kötelező túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok
figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, a 2009/2010. tanévre jóváhagyott
tantárgyfelosztás alapján,
• a közoktatási ágazat költségvetésében a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 5.250,-Ft összegét, az egyéb területeken pedig a 2009. évi keresetbe
tartozó juttatások szerkezeti változásokkal korrigált 2%-ának megfelelő
teljesítményösztönző keretet,
• a személyi juttatások között csak a soros bérfejlesztések vehetők figyelembe,
• jubileumi jutalom a jogszabályi feltételek figyelembe vételével, részletes
indokolással alátámasztva tervezhető,
• a prémium évek programmal kapcsolatos foglalkoztatás költségeinek hatását a
tervezésnél figyelembe kell venni és emellett a jogszabályban előírt
foglalkoztatási kötelezettség teljesítését is igazolni kell, ezzel el kell érni az
önkormányzati támogatás csökkenését (túlóra, helyettesítés óraszám csökkenés,
létszámgazdálkodás hatékonyság növelés),
• 9.400,-Ft x szakdolgozó tervezhető a szociális törvény alapján a szociális
továbbképzés és szakvizsga kötött normatíva összegével azonos mértékben,
• 4.000,-Ft/fő tervezhető pedagógus szakkönyv vásárlására az oktatási intézmények
esetében, a szakmai jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén.
¾ A járulékok tekintetében
TB járulék:
- 143 eFt felett 2009. december havi illetmények után 29%
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- 143 eFt alatt 2009. december havi illetmények után 26%
- 2010. évi 11 havi illetmények után
27%
Munkaadói járulék:
- 143 eFt felett 2009. december havi illetmények után
3%
- 143 eFt alatt 2009. december havi illetmények után
1%
Egészségügyi. hozzájárulás
- intézményi tényleges december havi létszám alapján 1 hónap x 1.950,- Ft/fő,
- százalékos a 2010. évben kifizetett járulékköteles juttatások után 27%
¾ A dologi kiadások esetében
• A közüzemi díjakat a 2009. évi I-III. negyedévi tájékoztatóban várható adatként
kimutatott összeg (ez tartalmazza a 2009. évben történt árváltozás hatását) szerint
kell a tervben figyelembe venni. Az előre nem tervezhető, 2010. évi esetleges
áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban kerül előirányzat elkülönítésre.
• A közüzemi díjak Áfa előirányzatát két tételben kell megtervezni, így a távfűtés
áfa tartalmát 18%-al, míg más közüzemi díjak összegére 25%-os áfát kell
számolni.
• Az élelmezési kiadások fedezetét az emelt térítési díjakat figyelembe véve kell
megtervezni és biztosítani kell a Központi Gyermekélelmezési Konyha és az
önkormányzati intézmények által igénybe vett szolgáltatás költségvonzatának
egyezőségét. Meg kell vizsgálni az élelmezést biztosító intézményben a meleg
étkezési utalványok elfogadásának lehetőségét, ezzel is csökkentve a hátralékosok
számának növekedését.
• Az egyéb céljellegű kiadások között előirányzat - a Városellátó Intézmény
kivételével - csak az adótörvények módosítása között szereplő rehabilitációs
hozzájárulás mértéke tervezhető. A tervezett előirányzatot - tekintettel a járulékmérték drasztikus növekedésére (177.600,-Ft/fő/évről 964.500,-Ft/fő/évre) –
részletes indokolással kell alátámasztani. Céljellegű kiadásként a rendezvények
támogatására előirányzat intézményi körben nem tervezhető. A 2010. évi
rendezvénytervet minden intézménynek el kell készíteni, melyben a feladatokat
részletesen az erre a célra rendelkezésre bocsátott adatlapon ki kell munkálni. A
szakmai felügyeletet ellátó osztályok, irodák kötelesek az intézmények
rendezvényeit a színvonal megőrzése mellett a takarékossági követelmények
betartása mellett összehangolni. Azonos tartalmú és célú rendezvény csak egy
helyen szervezhető. A különféle jóváhagyott szakmai programok, rendezvények
és a koncepciókban tervezett feladatok nem, vagy csak részlegesen valósíthatók
meg, ezért azok felülvizsgálata, a vállalt kötelezettségek áttekintése
elengedhetetlen. A közművelődésre, rendezvények szervezésére fordítható
támogatások emelésére irányuló igények növekednek, a felhasználásra jutó
források csökkennek, ezért el kell dönteni, hogy mi a fontos és a források
függvényében mi az, ami támogatható.
A rendezvények számának csökkentésével el kell érni a támogatások 10%-kal való
mérséklését.
• dologi kiadások előirányzatát a 2009. évi eredeti előirányzat mértékéig
tartalmazhatja az intézményi tervjavaslat. Az e körbe tartozó feladatokat a
különböző pályázatok által nyújtott támogatásokból kell finanszírozni, melyek
benyújtásához a Képviselő-testület a hozzájárulását adta.
• A dologi kiadások között megjelenő Áfa előirányzatokat részletesen ki kell
munkálni és a bevételekkel, illetve a kiadásokkal összhangban kell a tervben
figyelembe venni (fizetendő Áfa, felszámított Áfa).
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•
•

•

Egyéb támogatások, támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök,
kölcsönök az intézmények költségvetésében nem tervezhetők csak abban az
esetben, ha arra jogszabályi előírás van.
Valamennyi intézmény vezetője köteles a saját intézménye feladatait áttekinteni,
és a 2009. évi I-III. negyedévi várható kiadásokat figyelembe véve tartalékot
képezni, a feladatok egyidejű megjelölésével. A tartalék felhasználására
vonatkozó előírásokat az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében kell
meghatározni. Az intézményvezetők által megjelölt takarékossági intézkedések
végrehajtása folyamatosan történik, tehát az intézkedési tervben csak olyan
feladatok kerülhetnek megjelölésre, melyek elhagyása az intézmény
működőképességét nem veszélyezteti.
Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem
tartalmazhat előirányzatot.

A különféle jóváhagyott szakmai programok, rendezvények és a koncepciókban tervezett
feladatok nem, vagy csak részlegesen valósíthatók meg, ezért azok felülvizsgálata, a vállalt
kötelezettségek áttekintése elengedhetetlen.
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3. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata 2010. évi számított működési célú bevételeinek alakulása
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I. Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók
Építményadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi
Iparűzési adó
Helyi adók összesen
Pótlékok, bírságok
- helyi adókhoz kapcsolódó
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi
- egyéb bírság
- talajterhelési díj
Pótlékok, bírságok összesen
Átengedett központi adók
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjárműadó
Luxusadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
Átengedett központi adók összesen
Egyéb sajátos bevételek
Lakbér bevételek (SZBV Kft)
Egyéb bérleti díj (SZBV Kft)
Egyéb sajátos bevételek összesen
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen
I. Működési bevételek összesen
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív hozzájárulások
Lakosságszámhoz kötött
Feladatmutatóhoz kötött
Normatív hozzájárulások összesen
Központosított előirányzatok
Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok)
Normatív kötött felhasználású támogatások
Közoktatási feladatokhoz
Szociális feladatokhoz
Tűzoltóság működtetéséhez
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen
II. Támogatások összesen

2.

3.

2010.
számított
4.

ezer Ft-ban
Változás %-a
(4./3.)
(4./2.)
7.

8.

4 389
10 411
11 700
723 795
762 053
767 124
298 549
407 904
315 230
51 400
63 094
11 900
1 078 133 1 243 462 1 105 954

266,58
105,99
105,59
23,15
102,58

112,38
100,67
77,28
18,86
88,94

98 885
98 885
98 885
46 635
46 347
45 500
4 000
3 648
4 000
936 000
925 147
887 000
1 085 520 1 074 027 1 035 385

100,00
97,57
100,00
94,76
95,38

100,00
98,17
109,65
95,88
96,40
91,53
0,00
0,00
87,50
53,95

11 500
1 500
6 337
4 800
24 137

10 925
2 440
8 157
4 800
26 322

10 000
4 200
14 200

86,96
0,00
0,00
87,50
58,83

290 849
298 989
190 000

290 849
329 461
188 197

295 379
329 461
190 000

101,56
110,19
100,00

101,56
100,00
100,96

779 838

108
808 615

814 840

104,49

0,00
100,77

49 643
50 775
49 643
75 940
87 095
75 940
125 583
137 870
125 583
2 015 078 2 046 834 1 990 008
3 093 211 3 290 296 3 095 962

100,00
100,00
100,00
98,76
100,09

97,77
87,19
91,09
97,22
94,09

124 677
124 455
80 352
1 229 700 1 223 461 1 089 995
1 354 377 1 347 916 1 170 347
142 676
1 110
1 142
1 082

64,45
88,64
86,41
97,48

64,56
89,09
86,83
0,00
94,75

21 578
21 578
16 800
771
309 911
1 025
239 268
239 268
227 700
261 617
570 757
245 525
1 617 104 2 062 491 1 416 954

77,86
132,94
95,17
93,85
87,62

77,86
0,33
95,17
43,02
68,70
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2009. évi
eredeti
várható

Megnevezés
1.

III. Felhalmozási és tőke bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen
IV. Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
- ebből OEP-től átvett
Kistérségi Társulástól átvett
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Előző évi költségvetési visszatérülések
IV. Támogatásérétkű bevételek összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:
VIII. Hitelek
- működési célú hitelfelvétel
- Központi Konyha felújításához
VIII. Hitelek összesen
Bevételek mindösszesen

2.

3.

7 398
7 398
449 062
66 000
341 722

2010.
számított
4.

Változás %-a
(4./3.)
(4./2.)
7.

8.

0,00
0,00

0

506 481
66 000
341 722
2 782
18 138
527 401

411 411
64 200
341 722

91,62
97,27
100,00

411 411

91,62

75 844
11 776
87 620
2 133

21 870
21 870
880

21,42
100,00

0,00
185,72
24,96
41,26

15 037
975 370
41 265
5 277 395 6 952 709 4 988 342

274,42
94,52

4,23
71,75

449 062
102 101
102 101
880

94 171

0,00

387 156

411,12

94 171
0
387 156
5 371 566 6 952 709 5 375 498

411,12
100,07

81,23
97,27
100,00
0,00
0,00
78,01

77,32

11.cd
11.ce

11.cb
11.cc

11.ca

11.ab(1)
11.ab(2)

10.

2.ba
2.bb
3.a
5.
6.
8.

2.aa
2.ab(1)
2.ac

1.(1)

Jogcímkód

- jelzőrendsz.házi segítségny.önkorm.ter.van házi segítségnyújtás

- időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak

- házi segítsényújtást biztosítanak

- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó

- házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó

- szociális étkeztetést biztosítanak

- szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt.

- szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt.

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv.

- szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% el nem érő

- gyermekjóléti szolgálat

- családsegítés

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Pénzbeli szociális juttatások

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Üdülőhelyi feladatok

Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Lakott külterülettel kapcs. feladatok

Körjegyzőség működése alaphozzájárulás

= kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

= térségi normatív hozzájárulás

- építésügyi igazgatási feladatok

- gyámügyi igazgatási feladatok

- okmányiroda működési kiadásai

- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.

Körzeti igazgatás

- települési sportfeladatok

- közösségi közlekedési feladatok

- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

Települési önkormányzatok feladatai

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások

Megnevezés

155
48

3
29

3,009
3,009
22
196
38

43 982
742
12
2 074
3 000
3 600 000
30 092

45 715
43 982

30 092
30 092
30 092

146 200
29 500

270 700
171 000

3 950 000
3 950 000
91 050
80 700
64 000

70
7 737
300 000
3 088
100
2
1 061

324
270

1 057
515
500

22 661 000
1 416 000

812 100
4 959 000

11 886 340
11 886 340
2 003 100
15 817 200
2 432 000

4.sz. melléklet

33 950
43 497

29 800
29 800
29 800

26
25

3
135
255

5,9600
5,9600

166 087,5
88 580

221 450
143 942,5
55 362,5

3 950 000
3 950 000

56
7 729
253 530
2 612
100
1
0

276
229

1 947
0
0

4 318 275
2 214 500

664 350
19 432 238
14 117 438

11 771 000
11 771 000

2 435 832
5 734 918
3 042 360
5 289 300
200 000
3 600 000
0
172 818 356

3 000 000
9 370 200
9 960 813

58 020 600
0
0

adatok Ft-ban
2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás

3 078 740
43 497
5 740 854
742
3 600 000
12
6 404 512
2 025
300 000
2 000
7 200 000 3 600 000
31 927 612
29 800
172 818 356

3 300 000
14 811 660
11 875 140

31 807 244
15 497 380
15 046 000

2009. évi költségvetés
Mutató
Normatíva Áll.támogatás Mutató

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi számított normatív támogatásainak alakulása
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15.b(4)2
15.b(6)2
15.b(7)2
15.b(8)2
15.e(2)1

15.b(7)1
15.b(8)1
15.b(2)2
15.b(3)2

15.a(2)1
15.a(2)2
15.b(2)1
15.b(3)1
15.b(4)1
15.b(6)1

15.

14.a
14.c

13.a

12.bca
12.bcb

12.ac

Jogcímkód
11.e
11.g(1)
11.h(1)
11.h(3)

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra

- általános iskola 8. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 7. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra

- általános iskola 4. éfvolyam 4 hóra

- általános iskola 3. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra

- általános iskola 8. évfolyam 8 hóra

- általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra

- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra

-óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra

- óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra

- óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra

Közoktatási alap-hozzájárulás **

Közoktatási normatív állami hozzájárulás

- ingyenes intézményi étkeztetés

- bölcsődei ellátás

Gyermekek napközbeni ellátása

- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

Hajléktalanok átmeneti intézményei

- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.

- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

- átl.szintű ápol.ny.ellát.a nyugdíjmin.150%-át meghaladó jöv.esetén

- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása

- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés

63
10

50

76

9
67

411 *
236 *
222 *
325

303 *
167 *
205 *

904 *
331
193
196
451
476

540 150
65 000

516 750

689 000

787 450
689 000

23 452 667
15 324 667
16 510 000
11 730 000

14 647 333
8 212 667
15 070 667

61 976 000
32 130 000
23 630 000
28 900 000
51 680 000
71 230 000

20 060 000
127 670 000

34 029 450
650 000

25 837 500

52 364 000

7 087 050
46 163 000

181
395
210
225
333

*
*
*
*

224
213
319 *
154 *

926
892 *
318
181
198
405

63
15

50

80
45

13

494 100
65 000

468 350

635 650
635 650

710 650

9 384 702
20 851 984
12 587 821
13 486 951
11 086 127

26 854 035
29 365 606
14 279 042
7 008 219

117 509 425
56 597 376
28 468 577
16 473 877
26 948 631
42 759 792

31 128 300
975 000

23 417 500

50 852 000
28 604 250

9 238 450

2009. évi költségvetés
2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás
Normatíva Áll.támogatás Mutató
3 2 202 300
6 606 900
3 1 996 550
5 989 650
20
454 110
9 082 200
20
405 600
8 112 000
25
214 650
5 366 250
25
206 100
5 152 500
44
214 650
9 444 600
44
206 100
9 068 400

146
788

Mutató
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16.2.1.b2

- testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy.,autista, halm.fogy.óvodás 4 hóra

- testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy.,autista, halm.fogy. isk. 8 hóra

- testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy.,autista, halm.fogy. isk. 4 hóra

16.2.1.c(2)

16.2.1.c(3)

16.2.1.c(3)

- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra

- testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogy.,autista, halm.fogy.óvodás 8 hóra

16.2.1.c(2)

- testi, érzékszervi fogy. 4 hóra

- testi, érzékszervi fogy. 8 hóra

- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra

16.2.1.b1

- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra

- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra

- 1-3. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra

- 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra

- 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola 4 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközép iskola 4 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium 4 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás ált. iskola 4 hóra

- kollégiumi nevelés 4 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola 8 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközép isk. 8 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium 8 hóra

- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás ált.isk. 8 hóra

- kollégiumi nevelés 8 hóra

- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra

- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra

- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra

Megnevezés

- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra

16.2.1.a(2)
16.2.1.a(2)

15.g(3)1
15.g(1)2
15.g(2)2
15.g(3)2

15.f(3)2
15.f(4)2
15.f(5)2
15.f(6)2
15.g(1)1
15.g(2)1

15.f(3)1
15.f(4)1
15.f(5)1
15.f(6)1

Jogcímkód
15.e(5)1
15.e(2)2
15.e(5)2

39

8
3

5
1

192 000

384 000
382 400

240 000
239 000

7 424 000

3 072 000
1 147 200

1 280 000
239 000

358 400
358 400
358 400
358 400

3
2
1

134 400

1

6

224 000
224 000
134 400

3
1
1

477 867

716 800

955 733

2 150 400

89 600

746 667
298 667
179 200

2009. évi költségvetés
2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás
Normatíva Áll.támogatás Mutató
18
170 000
22
275 733
330 *
5 926 667
338 *
5 626 289
20 *
169 333
25 *
156 667
257
22 780 000
7
570 267
150
12 220 003
68
5 539 735
23
1 873 734
250 *
11 006 667
5*
203 667
160 *
6 517 331
64 *
2 606 932
19 *
773 933
484
7 820 000
547
8 226 882
271
2 890 000
296
2 967 894
82
1 870 000
43
1 190 000
132
2 658 858
460 *
3 725 333
530 *
3 985 598
297 *
1 608 667
304 *
1 524 053
120 *
1 270 000
128 *
1 289 142

Mutató
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- beszéd és enyhe ért.fogy.a megismerő funkc.vagy a viselkedés fejl.organikus okokra

- beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra

Megnevezés

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra

16.3(8)2
16.4.(7)1
16.4.info22
16.4.onfo2

45 000
42 800
45 000
42 800

26
12
33
13

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 8. évf. 4 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 5-7. évf. 4 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 1-4. évf. 4 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 7-8. évf. 8 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 5-6. évf. 8 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. isk. 1-4. évf. 8 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ.

- társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ.

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások

16.6.2b(2)1
16.6.2b(2)2
16.6.2b(3)1
16.6.2b(4)1
16.6.2b(5)1
16.6.2b(3)2
16.6.2b(4)2
16.6.2b(5)2

16.5.2.b2

- társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ.

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra

16.5.2.a2

19 000

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra

16.5.2.b1
7

- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra

16.5.2.a1

48 500

- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra

110

45 000

7

20 000

143 400

9

12

144 000

21

499 333
1 500 000
556 400

1 170 000

126 667

5 335 000

240 000

11 050 000

300 000

1 290 600

2 976 000

179 200
134 400
134 400

22
2
0

5
2
5
7
33
2
7
9

8

113

15

36 300
36 300
36 300
36 300
36 300
36 300
36 300
36 300

17 600

44 900

17 600

40 000
64 000
64 000
64 000
44 900

4
8
4
4
222

134 400
40 000

13

134 400

179 200

47

30

179 200

179 200

4

10

193 600
60 500
169 400
242 000
1 185 800
60 500
266 200
314 600

146 667

5 058 733

258 133

173 333
512 000
277 333
256 000
9 967 800

346 667

1 792 000

4 032 000

44 800

268 800

3 882 667

8 482 133

776 533

1 792 000

2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás

9

2009. évi költségvetés
Normatíva Áll.támogatás Mutató
14
191 200
2 676 800

51 000

Mutató

217

- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 2-4. évf.4 hóra

- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 1. évf. 4 hóra

- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra

16.3(8)1

- nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó

- beszéd és enyhe ért.fogy.a megismerő funkc.vagy a viselkedés fejl.organikus okokra
16.2.1.d(2) visszavezethetően tartós és súlyos rendell. óvodás 4 hóra
- beszéd és enyhe ért.fogy.a megismerő funkc.vagy a viselkedés fejl.organikus okokra
16.2.1.d(3) visszavezethetően tartós és súlyos rendell. isk. 8 hóra
- beszéd és enyhe ért.fogy.a megismerő funkc.vagy a viselkedés fejl.organikus okokra
16.2.1.d(3) visszavezethetően tartós és súlyos rendell. isk 4 hóra
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni
16.2.1.e(2) óvoda8 hóra
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni
16.2.1.e(2) óvoda4 hóra
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni
16.2.1.e(3) ált.sik.8 hóra
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni
16.2.1.e(3) ált.sik.4 hóra

16.2.1.d(2) visszavezethetően tartós és súlyos rendell. óvodás 8 hóra

Jogcímkód
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- kedvezményes étkeztetés 3 v. többgyerm. családban élő óvodás

- kedvezményes étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos óvodás

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő.isk.1-4.évf.

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő isk.5-6.évf.tan.

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő isk. 7.évf.tan.

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő isk. 8.évf.tan.

- kedvezményes étkeztetés 3 v. többgyerm.családban élő isk. tan.

- kedvezményes étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos isk.tan.

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő kollégiumi.tan.

- kedvezményes étkeztetés 3 v. többgyerm. családban élő kollégiumi tan.

- kedvezményes étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos kollégiumi tan.

- kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez

- kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez

17.1.a(3)

17.1.a(4)

17.1.a(5)

17.1.a(6)

17.1.a(7)

17.1.a(8)

17.1.a(9)

17.1.a(10)

17.1.a(20)

17.1.a(21)

17.1.a(22)

17.1.b(1)

17.1.b(2)
17.2.a
17.2.b

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium .8 hóra

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépisk..8 hóra

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 8 hóra

17.3.(4)1

17.3.(5)1

17.3.(6)1

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium 4 hóra

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépisk. 4 hóra

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola 4 hóra

17.3.(4)2

17.3.(5)2

17.3.(6)2

Normatív kötött támogatások

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási felételek .megteremtése ált.isk. 4 hóra

17.3.(3)2

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra

- kollégiumi, diákotthoni lakhatási felételek .megteremtése ált.isk..8 hóra

17.3.(3)1

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra

-általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

- tanulók ingyenes tankönyvellátása

- kedvezményes étkeztetés rendsz.gyv.kedvezményben részesülő óvodás

- kedvezményes étkeztetés

Megnevezés

17.1.a(2)

Jogcímkód

83

850
1 544
171

120

177 000

10 000
1 000
186 000

20 000

1 354 377 196

14 750 000

8 500 000
1 544 000
31 868 000

2 400 000

20 000
10 000
1 000

71
843
1484

165 000
165 000
165 000
165 000

2
53
21
6

165 000

20 000

115

15

65 000

7

165 000

65 000

28

45

65 000

44

165 000

65 000

50

100

65 000

233

165 000

65 000

20

5

65 000

51

65 000

191

65 000

65 000

31
115

65 000

84

1 045 000
1 170 347 243

3 520 000

8 800 000

275 000

2 530 000

7 480 000

16 500 000

770 000

1 420 000
8 430 000
1 484 000

2 300 000

455 000

1 820 000

2 860 000

3 250 000

15 145 000

1 300 000

3 315 000

7 475 000

12 415 000

2 015 000

5 460 000

2009. évi költségvetés
2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás
Mutató
Normatíva Áll.támogatás Mutató
1 198
65 000
77 870 000
202
65 000
13 130 000
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9.sz.mell.

II.2

I.1.1
I.1.2

Jogcímkód

59
1 309
42 509
4
239 268 490
261 616 937
1 615 994 133

224 992 075
6 410 173
5 866 242
2 000 000
227 700 000
227 700 000
245 524 600
1 415 871 843

** Közoktatási alaphozzájárulások központilag kiszámított közoktatási teljesítménymutató alapján kerülnek meghatározásra. A teljesítménymutatót
befolyásolja a 2009/2010. tanévi nyitó tényleges statisztikai adat (fő), a 2010/2011. tanévi nyitó közoktatási állapotra becsült statisztikai
létszámadat (fő), a csoport/osztály átlaglétszáma, valamint a költségvetési törvény által meghatározott tanítási együttható.

3 813 425
4 897
138
500 000

2009. évi költségvetés
2010. évi tervezet
Normatíva Áll.támogatás
Mutató
Normatíva Áll.támogatás Mutató
197
11 700
2 301 000
96
11 700
1 123 200
12
970 000
11 640 000
13
900 000
11 400 000
6
970 000
5 820 000
6
900 000
5 400 000
1 098
430
472 140
515
430
221 307
21 577 647
16 800 000
82
9 400
770 800
109
9 400
1 024 600
770 800
1 024 600

* Közoktatási alaphozzájárulás 2010/2011. tanévi nyitó becsült létszámadatai

Mindösszesen:

Normatív kötött támogatások összesen:

Tűzoltóság támogatása összesen:

Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságának támogatása

Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)

Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)

Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)

Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)

Tűzoltóság támogatása

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

Közoktatási kötött támogatások összesen

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra

Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra

Megnevezés
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4/a. sz. melléklet

* A 2010. évi adat a 2009. évi szinttel figyelembe véve

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami támogatásának ágazatonkénti alakulása
forintban
Megnevezés
2009. év
2010. év
Különbség
önkormányzati általános támogatások
150 589 142 100 654 023
-49 935 119
szociális támogatások
444 093 186 410 669 806
-33 423 380
ebből: - pénzbeli szociális juttatások*
172 818 356 172 818 356
0
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás
104 373 030
92 611 350
-11 761 680
- szociális és gyermekvédelmi bentlakásos elhelyezés 105 614 050
88 694 700
-16 919 350
- hajléktalanok átmeneti intézményei
25 837 500
23 417 500
-2 420 000
- gyermekek napközbeni ellátása
34 679 450
32 103 300
-2 576 150
- egyes szociális feladatok támogatása
770 800
1 024 600
253 800
közoktatási támogatások
782 043 315 676 848 014 -105 195 301
ebből: - alap-hozzájárulás
582 650 668 490 678 880
-91 971 788
óvoda
209 706 000 174 106 801
-35 599 199
általános iskola
300 788 001 248 469 236
-52 318 765
kollégium
33 786 667
30 305 600
-3 481 067
művészeti oktatás
17 996 000
17 144 816
-851 184
napközi
20 374 000
20 652 427
278 427
- kiegészítő hozzájárulás
40 883 000
46 175 134
5 292 134
- szociális juttatások egyéb szolgáltatások
136 932 000 123 194 000
-13 738 000
- kötött támogatások
21 577 647
16 800 000
-4 777 647
tűzoltóság támogatása
239 268 490 227 700 000
-11 568 490
Összesen:
1 615 994 133 1 415 871 843 -200 122 290
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2.

Megnevezés

1.

3.

4.

2009. évi
eredeti
várható
5.

2010. évi
terv

Összesen:

7.

8.

13.

14.

15.

99,19
99,40
111,25
106,58
98,95
126,73
101,55
92,62
118,40
100,00
154,95
107,48
106,05
97,06
135,89
89,54
106,48
119,84
100,00

96,66
83,77

 támogatásértékű kiadások felhalmozási célra
 átadott pénzeszközök működési célra
205 659 231 378 263 963 212 451 103,30
91,82
 átadott pénzeszközök felhalmozási célra
2 177
2 177
0,00
 adott kölcsönök
2 000
2 000
3 997
2 000 100,00 100,00
 tartalék (pénzmaradványból)
240 111 281 030
39 321 311 131 129,58 110,71
 kötelező tartalék
4 968
0,00
 felújítás
20 000
22 000 205 589
22 000 110,00 100,00
 felhalmozás
7 650
4 475
43 702
24 870 325,10 555,75
77,32 Összesen:
5 276 133 5 371 566 5 958 418 5 375 498 101,88 100,07

256,54
122,02
107,09
51,82
142,51
118,83
117,65
108,23
133,67

114,43
108,36
103,55
97,83
118,80
129,60
113,97
128,39
143,53

12.

ezer Ft-ban

5.sz. melléklet

10,70
56,91
90,22

80,49
0,00
50,04
791,26

102,16
95,87
97,74
98,18
100,51
109,25
100,73
91,77
111,40
0,83
127,56
99,41
91,79
80,59
103,73
74,97
94,33
71,96
100,19

87,01
81,26

16.

Változás %-a
2010. évi
terv
(13./10.) (13./11.) (13./12.)

45 588
52 592
51 063
52 165
104 983 114 446 118 662 113 758
142 754 132 872 151 232 147 817
25 458
23 368
25 366
24 905
15 755
18 915
18 622
18 717
66 919
68 434
79 382
86 727
206 600 231 868 233 750 235 455
105 890 146 783 148 145 135 955
62 418
75 666
80 416
89 586
0
180
21 789
180
31 256
51 748
62 859
80 183
Z céljellegű dologi kiadások összesen
807 621 916 872 991 286 985 444
Z egyéb dologi kiadások
551 568 556 990 643 528 590 665
ebből Z kiemelt állagmegóvás
10 705
5 715
6 883
5 547
Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja
85 146
89 293 116 984 121 344
Z fizetendő ÁFA
146 522 194 454 232 253 174 117
1 590 857 1 757 609 1 984 051 1 871 570
dologi kiadások összesen:
 egyéb támogatások
162 500 146 750 244 397 175 868
 támogatásértékű kiadások működési célra
192 325 257 079 256 580 257 079

11.

2009. évi
eredeti
várható
90,59
78,56

10.

2008. évi
eredeti
2 172 448 2 035 836 2 261 627 1 967 918
675 438 633 409 653 014 530 611

9.

Megnevezés

120,62 109,08 112,38  személyi juttatások
106,81 105,10 99,20  munkaadókat terhelő járulékok
117,40 127,64 96,12  dologi kiadások
120,77 86,26 61,62
1. közüzemi díjak
Z üzemanyag
0,00
0,00 0,00
Z fűtés
97,27 97,27 97,27
Z villamos energia
117,41 90,64 78,83
Z víz- és csatornadíj
185,72
Z szemétszállítás
0,00
0,00
Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja
97,78 100,00 41,26
793,33 23,15 18,86
2. élelmezés
3. vásárolt élelmezés
174,63 274,42 4,23
0,00
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja
97,53 102,69 91,62
5. rendezvények
6. egyéb céljellegű
92,38 94,10 94,20

6.

Változás %-a
(5./2.) (5./3.) (5./4.)

5 276 133 5 371 566 6 952 709 5 375 498 101,88 100,07

9 700
10 726
10 411
11 700
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.
835 773
849 378
899 923
892 707
- egyéb saját bevételek
151 601
139 436
185 154
177 974
- ÁFA bevételek
113 655
159 113
222 750
137 256
- ÁFA visszatérülések
337
102 101
75 844
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről
66 000
66 000
66 000
64 200
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től
295 730
383 062
440 481
347 211
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről
11 776
21 870
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről
1 580
2 782
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről
900
880
2 133
880
- támogatási kölcsönök visszatérülése
1 500
51 400
63 094
11 900
- hozam- és kamat
23 630
15 037
975 370
41 265
- előző évi pénzmaradvány
293
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 508 296 3 331 914 3 734 443 3 421 494
- önkormányzati támogatás általános
267 431
262 519
262 255
247 041
- önkormányzati támogatás kötött

2008. évi
eredeti

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi számított működési bevételei és kiadásai
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1.

I. Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Helyi adók
Építményadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi
Iparűzési adó
Pótlékok, bírságok
Helyi adók összesen
Átengedett központi adók
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjárműadó
Átengedett központi adók összesen
Egyéb sajátos bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen
I. Működési bevételek összesen
II. Támogatások
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív nem kötött felhasználású hozzájárulások
Központosított előirányzatok
Normatív kötött felhasználású támogatások
II. Támogatások összesen
III. Felhalmozási és tőke bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen
IV. Támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
IV. Támogatásérétkű bevételek összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:
VIII. Hitelek
- működési célú hitelfelvétel
VIII. Hitelek összesen
Bevételek mindösszesen

Megnevezés

4 530
30 472
0
35 002
0
-25 070
2 751

290 849
295 379
298 989
329 461
190 000
190 000
779 838
814 840
125 583
125 583
2 015 078 1 990 008
3 093 211 3 095 962

94 171
387 156
94 171
387 156
5 371 566 5 375 498

6.

Közoktatás

Szociális és egészségügy

-8,38

-8,38

-13,59
-2,52
-6,15
-12,38

0,00 Közművelődés
-2,43
0,00 Kommunális ellátás
-5,24
-41,17 Tűz- és katasztrófa elhárítás
-5,41
Önkormányzati igazgatás
1,56
10,19 Sporttevékenység
0,00
4,49 Egyéb
0,00
-1,24
0,09

2,58

5.

292 985 311,12
292 985 311,12
3 932
0,07 Kiadások mindösszesen

174,42
-5,48

-102 101 -100,00
21 870 100,00
-80 231 -78,58
0
0,00

-37 651
0
-37 651

0
0

15 037
41 265
26 228
5 277 395 4 988 342 -289 053

102 101
880

21 870
21 870
880

411 411

449 062
102 101

411 411

449 062

0

1 354 377 1 170 347 -184 030
1 110
1 082
-28
261 617
245 525 -16 092
1 617 104 1 416 954 -200 150

0
-1 135
0
-49 000
-9 937
-60 072

98 885
98 885
46 635
45 500
4 000
4 000
936 000
887 000
24 137
14 200
1 109 657 1 049 585

4.

27 821

3.

2.

Változás Válozás
Ágazat megnevezés
(3.-2.)
%-a

1 078 133 1 105 954

2010.
számított

2009. évi
eredeti

5/a. sz. melléklet

8.

851 983

5 371 566 5 375 498

921 735

900 199

950 843

946 869

234 414

245 101

149 584

768 161

676 108

166 643

195 918

196 890

1 399 513 1 353 504

789 599

7.

3 932

-25 134

-17 059

-50 644

-10 687

92 053

-972

-46 009

62 384

9.

0,07

-2,65

-10,24

-5,33

-4,36

13,62

-0,49

-3,29

7,90

10.

ezer Ft-ban
Változás Válozás
2009. évi
2010.
eredeti számított (8.-7.)
%-a

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi számított működési célú bevételei, kiadásai ágazati bontásban
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54
6. sz. melléklet
Szentes Város Önkormányzata
2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek számított összegei

Megnevezés

2010. évi terv

I. Működési bevételek
Kamat bevétel

1 500

ÁFA bevételek, visszatérülések
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja
Egyéb bevételek
I. Működési bevételek összesen

41 250
5 600
6 000
54 350

II. Felhalmozási és tőke bevételek
Épületek, telkek értékesítése

37 000

Államkötvény értékesítés

22 150

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek
- Szentesvíz Kft bérleti díja
II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen
III. Pályázati tamogatások (6/a. sz.melléklet 7. oszlopa)

165 000
224 150
4 129 466

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése
Lakástámogatási hiteltörlesztés
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen
V. EU Önerő alap saját forrás kiegészítése

10 251
10 251
4 782

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek
2009. évi számított pénzmaradvány
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen
Költségvetési bevételek összesen

223 243
223 243
4 646 242

VII. Hitelek
2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret
Átcsoportosított MFB-hitelkeret
Saját bevételből hiányzó rész pótlása (I.+II.+IV.- 6/a. sz. melléklet 4. oszlop)
Szabad MFB-hitelkeret

2 012 204
501 930
89 689
0

VII. Hitelek összesen

2 603 823

Bevételek összesen

7 250 065

I. Beadott, elbírált, folyamatban lévő beruházás
Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (pályázattal nem támogatott)
Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése
Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20%)
Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás
Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése
Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése)
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.)
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban")
Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (DAOP-3.1.1/B-2008.)
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott)
Kerékpárút építése (DAOP-3.1.2.) Kossuth u.,Attila út, Nagyhegy-széli út
Kossuth utca járdafelújítása
Belterületi utak felújításának folytatása a városban Farkas M. u. (Ady E. -Arany J. u. között); Nagyhegy Kikelet u. burkolat felújítás
Belterületi utak felújításának folytatása a városban ( pályázatt nem támogatott)
Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM)
Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása /39/2009.(III.27.) Kt/ (pályázattal nem támogatott)
I. Beadott, elbírált, folyamatban lévő beruházás összesen:
I/A. 2009. évről áthúzódó kötelezettség, feladat
Tanyavillamosítás I és II/1. ütem (pénzügyi elszámolás)
Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u. külterületi szakaszán a körforgalomig
Körforgalmi csomópont kialakítása Klauzál utcánál
Energialiberalizáció
I/A. 2009. évről áthúzódó kötelezettség, feladat összesen:
II. Képviselő-testület által eldöntött, pályázat beadva, beadásra kerül 2009. évben
Városközpont rehabilitáció (DAOP-5.1.2.)
Ipari Park területén infrastruktura fejlesztés, bérbeadható üzemcsarnok létesítés
Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u. külterületi szakasza, Menetettréti út, Kis-Tiszaszigeti út
Schweidel u. belterületi szakasz, Csongrádi út (Aldi-Tesco), Ipari Park 4138. hrsz. -ú út, Wesselényi u. (Vörösmarty-Kiss E. utca között) felújítása
Nagyörvény 53. akadálymentesítése DAOP 4.3.1-09 191/2009 (IX.25.) Kt hat.
Kiss B utca 3. közösségi tér
Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése (EMVA pályázat)
II. Képviselő-testület által eldöntött, pályázat beadva, beadásra kerül 2009. évben összesen:
III. Képvieslő-testület által eldöntött, 2010. évben kerül beadásra
Tiszai-hídi kerékpárutak összekötése
Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház) kialakítása 3 millió EURO (HURO határon átnyúló)
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás
Dr. Bugyi István Kórház energetikai pályázatához önerőkiegészítés
Dr. Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat önrész (Csongrád Megyei Önkormányzattal közös)
Horváth M.Gimnázium sikeres beruházási program tám. /53/2009.(III.27.) Kt.)
III. Képvieslő-testület által eldöntött, 2010. évben kerül beadásra összesen:
IV. Későbbi beadásra előkészítés, vállalt kötelezettség
Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz)
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési terve
Településrendezési terv módosítás (Alsóréti kereskedelmi-gazdasági-logisztikai zóna kibővítése)
Városi zöldfelületi kataszter elkészítése
Terney Béla Kollégium vizesblokkjának felújítása
Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése
Közvilágítás fejlesztése
Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása)
IV. Későbbi beadásra előkészítés, vállalt kötelezettség összesen:
V. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok
Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz
V. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló fejlesztési feladatok összesen:
VI. Feladat ellátásból eredő kötelezettségek
Lakáshoz jutás támogatása
Fejlesztési hitelek és kötvény kamata
ÁFA befizetés
Lakások vásárlása szoc bérlakás számára 153/2009 (IX.30) Pü Biz Határozat
Beruházásokhoz kapcsolódó szakigazgatási eljárási díjak (eng, használatbavétel, üzembe, forgalomba helyezés szakáganként)
Pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai
Szakértői, szakhatósági díjak
Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás
Pályázatok kezelési költségei, egyéb díjak
VI. Feladat ellátásból eredő kötelezettségek összesen:
Összesen (I.+I/A.,II.+III.+IV.+V.+VI.):

Megnevezés

0

0

0
501 930

0

165 000
165 000

10 000
43 101
46 850
20 000
10 000
3 000
10 000
15 000
3 000
160 951
0
7 250 065 2 012 204

600
36 880

33 180
3 100
4 337
423
35 660

15 000
5 000
4 900
6 000

15 000
5 000
4 900
6 000
33 180
3 100
4 337
1 023
72 540

8 000
8 000

20 000
6 000
815 000
41 000
1 500 000 750 000
40 000
40 000
300 000 300 000
8 000
2 683 000 1 137 000

5 560

35 174
13 148

53 882

150 000
190 000

6 000

6 000

4 143
10 140
397 168

1 716

36 229
151 224

527
1 466
47 911

143 812

3.

15 410
355 410

900 000
380 000
140 696
131 479
13 545
55 560
54 410
1 675 690

484 134

14 366
17 400
10 326
5 500

6 000
2 000
6 000
3 000
17 000

285 078
10 704
9 156
2 780
2 617
68 000
14 185
44 022

2.

MFBMFB-hitelből
hitlekeret átcsoportosítás

252 846
13 200
44 940
8 171
285 078
185 220
105 061
55 106
38 524
308 245
554 206
218 788
151 224
143 653
54 617
20 652
5 500
20 713
10 140
2 475 884

1.

2010. évi
számított
kiadások

Forrásösszetétel

0

14 000

14 000

1 354

1 354

8 000

2 000
6 000

29 135

3 382
4 382

8 171

13 200

10 000
43 101
46 850
20 000
10 000
3 000
10 000
15 000
3 000
160 951
378 440

165 000
165 000

4.

16 570

47 056
34 634

17 358

22 209

0
137 827

0

0

0

0

0

137 827

5.

6.

0
85 416

0

0

0

0

3 000
3 000

82 416

82 416

Fejlesztési célú Pénzmaradvány Pénzmaradvány
saját forrás
(támogatásból)
(MFB-hitelből)
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0
4 129 466

0

0

1 524 000

774 000
750 000

750 000
190 000
105 522
118 331
12 191
50 000
39 000
1 265 044

0

1 340 422

129 287
35 501
10 326

171 134
91 523
32 237
31 863
192 334
410 549
103 903

44 940

86 825

7.

Pályázati
támogatás

0
4 782

0

0

0

0

0

4 782

2 204
2 578

8.

ÖM
önerő
9.

0
0

0

0

0

0

0

0

15 000
5 000
4 900
6 000
33 180
3 100
4 337
1 023
72 540
0
165 000
165 000
0
10 000
43 101
46 850
20 000
10 000
3 000
10 000
15 000
3 000
160 951
7 250 065

20 000
815 000
1 500 000
40 000
300 000
8 000
2 683 000

900 000
380 000
140 696
131 479
13 545
55 560
54 410
1 675 690

6 000
2 000
6 000
3 000
17 000

252 846
13 200
44 940
8 171
285 078
185 220
105 061
55 106
38 524
308 245
554 206
218 788
151 224
143 653
54 617
20 652
5 500
20 713
10 140
2 475 884

10.

Átvett
Összsesen
pénzeszköz

ezer Ft-ban

6/a. sz. melléklet

VII. 2010. évi tervezett feladatok
Hulladék átrakó állomás
Pályázattal támogatható feladatok:
Szociális városrehabilitáció Apponyi tér 183/2009 (IX.25.) Kt határozat a pályázat előkészítését javasolta
Terney Kollégium felújítása (pályázható maximális költség )
Koszta J Ált Iskola felújítása (pályázható maximális költség)
Intézmények felújítási munkái:
Intézmények világítás korszerűsítése (szemünk fénye pályázattal) megtérülésből finanszírozható a beruházás
Intézmények világítás korszerűsítéshez tartozó szabványosítás
Ady 10. tetőfelújítás
Munkás utca idősek otthona tetőfelújítás
Hősök erdeje revitalizáció II. ütem (játszóeszközök beszerzése és telepítése)
Kurca vízfrissítés és remediáció folytatás
VII. 2010. évi tervezett feladatok összesen:
VIII. Felvetődött feladatok
Tanyagondnok számára épület építés
Magyartési klubkönyvtár felújítása
Kertvárosi önkormányzati orvosi rendelő fűtésének leválasztása
Szigligeti tábor és üdülő melegvíz ellátása megújuló energiával megtérülésből finanszírozható a beruházás
Szigligeti üdülő téliesítése (kazán + fűtésszerelés) (üdülő kihasználtsága lényegesen növekedne a téli hasznosítással, bevételtöbblet)
Szigligeti üdülő homlokzati nyílászáró cseréje (üdülő kihasználtsága lényegesen növekedne a téli hasznosítással, bevételtöbblet)
Felnőtt könyvtár homlokzati nyílászárók teljes cseréje (műemlék)
Intézmények kiemelt állagmegóvási munkái
Megyei fenntartású intézmények ök-i hozzájárulása
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (csak külső lift)
Polgármesteri Hivatal udvari garázsok helyreállítása
Útépítés, -felújítás, járdaépítés, kerékpárút építés:
Vásárhelyi 30. melletti közben út és járdaépítés
Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés
Belterületi közúthálózat fejlesztés:
Magyartés, Őrház utca aszfaltozás, és útpadka javítás
Magyartés, Árvíz utca útalap építés, aszfaltozás, padkarendezés
Kishát utca útalapépítés, aszfaltozás, padkarendezés
Vásárhelyi út 145. számú ingatlan melletti zsákutca útalap, aszfalt
Nagyhegyszéli úti zsákutca kiépítés a 373/A. ing. mellett
Új utca, Nyíri köz kereszteződés átépítése és Nyíri köz nyomvonal korrekció
Ugyanitt közvilágítás átépítése
Nagyhegy, Levendula utcát és Kikelet utcát összekötő út kiépítése (kisajátítás, tervezés, közvil áthelyezés, útépítés)
Műszaki tervek:
Kossuth utca felújításhoz kapcsolódó közvil. tervezés (Horváth M. u-tól Attila utcai körforgalomig)
INVITEL tervezés ugyanitt
Automata öntözőrendszer tervezése (városközpont rehab pályázathoz kapcsolódva)
Közvilágítási hálózat korszrűsítésének előkészítése (energiatakarékossá, mérés alapján történő elszámolás lehetőségének kialakítása)
Nagyhegyszéli úttal kapcsolatos közvil. tervezés
Testvérvárosok tere
Egyéb feladatok:
Ivóvíz gerincvezeték építése a Téglagyári lakásokhoz
Közvilágítás oszlopok áthelyezése, hálózat építés a csomópontoknál és az áthelyezéseknél ugyanitt
INVITEL akna és vezeték áthelyezés, védőcsövezés, aknafedlap csere ugyanitt
Parkosítás a Kossuth utcai kerékpárút építéshez kapcsolódóan
Nagyhegyszéli útnál közvil. áthelyezés kivitelezés
Szarvasi úti kerékpárút közvil. tervezés és kivitelezés a körforgalomtól a nagybani piac bejáratáig
Vásárhelyi 30. melletti közben közvil. kiépítés, kábel TV és elektr. légvezeté áthelyezés
Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján
Városközpont rehabilitáció pályázatban és Kossuth utca felújítás nem támogatott munkák (csomópontok…)
Esze T, dr. Négyesi utcák burkolt és zárt csapadékvízcsatornák kialakítása (dr. Demeter A képv kérése)
Szeméttelepi véderdő telepítés folytatása
Virágszínvonalasabb Szentesért verseny
Farkas Antal utcai óvoda közelében lévő közkifolyó és környezetének rendezése
Csongrádi úti körforgalom középsziget szintemelés
Kurca vízfrissítés és remediáció folytatás
Növényesítés a város közterületein
Bereklaposi hobbikertek középső dűlő kiépítés tervezés, engedélyezés, kivitelezés
Bereklaposi hobbikertek középső dűlőhöz közvil. tervezés, kivitelezés
451. számú út Tiszai hídfeljáróiban kerékpárút építés tervezés, engedélyezés, kivitelezés (pályázati támogatással)
Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között)
VIII. Felvetődött feladatok
Mindösszesen:
A VII., VIII. fejezetben szereplő adatok műszaki értékbecsléssel alá nem támasztott, becsült értékek

Megnevezés

260 000
25 000
638 080
9 033 145

25 000
1 500
300
700
1 000
6 000
3 000

10 000
9 000
3 300
2 400
1 900

7 500

3 000
2 000
250
6 000
1 500
3 000

3 020
7 350
5 670
2 480
2 210
75 000

14 000

15 000
6 000
2 000
0
5 000
3 000
50 000
30 000
10 000
25 000
10 000

0
20 000
11 000
5 000
4 500
6 000
1 145 000

500 000
163 000
163 000

272 500

1.

2010. évi
számított
kiadások
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2.

3.

MFBMFB-hitelből
hitlekeret átcsoportosítás

Forrásösszetétel

4.

5.

6.

Fejlesztési célú Pénzmaradvány Pénzmaradvány
saját forrás
(támogatásból)
(MFB-hitelből)
7.

Pályázati
támogatás
8.

ÖM
önerő
9.

10.

Átvett
Összsesen
pénzeszköz

devizanem
kamatláb

Hitelek, kötvény
"Szentes I." kötvény*
CHF
6 havi LIBOR+1,05%
Beruházási hitel
Panel-Plusz I.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
Panel-Plusz II.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
MFB hitel
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
MFB hitelkeret
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
Beruházási hitelek összesen
Likviditási célú hitel
€
1 havi EURIBOR+2%
Hitelek, kötvény összesen:
Kezességvállalások
Kertvárosi orvosi rendelők megvásárlásához felvett hitelek
Kiséri városrész szennyvízcsatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társula által felvett hitel
171/2004.(VII.02).Kt.Szt-B-3/2004.
Városközponti városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 171/2004.(VII.02.) Kt.Szt-B-4/2004.
Felsőpárti városrész csatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel
174/2005. (IX.30)Kt. Szt-B-1/2005.
Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 52/2006.(III.17.) KT. hat. - 1-2-06-3500-0133-0
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 13/2007.(I.26.)Kt.hat. - 1-2-07-3500-0031-2, 1-2-07-35000032-3
Kezességvállalások összesen:
Együtt:
*Az utolsó törlesztő részlet részbeni forrása a kötelező óvadéki
betét (350 millió Ft)

Megnevezés

10 874
10 874

9 701
9 701
9 000
45 580

38 550

26 800

62 500

7 380

9 000
45 580

38 550

26 800

62 500

7 380

26 800

38 550

45 580

3 000

24 395

24 395

6 179
4 695
13 521

2012.

26 800

38 550

45 580

94 035

37 898

6 179
4 695
27 024

56 137

2013.

26 800

94 036

37 898

6 179
4 695
27 024

56 138

2014.

26 800

94 036

37 898

6 179
4 695
27 024

56 138

2015.

0
94 037

94 037

37 898

6 179
4 695
27 024

56 139

2016.

7. sz. melléklet

189 810 189 810 186 810 113 930 110 930
26 800
26 800
3 180 881 199 511 197 684 138 325 204 965 120 836 120 836

7 380

62 500

26 800

38 550

45 580

6 000

6 179
4 695

2011.

6 179
3 522

2010.

1 400 000
0
74 141
57 513
459 417
2 667 823
591 071
1 000 000
2 991 071

állomány
2010.I.1-jén

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési
ütemezése, kezességvállalásai (ezer forintban)
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devizanem
kamatláb

Hitelek, kötvény
"Szentes I." kötvény*
CHF
6 havi LIBOR+1,05%
Beruházási hitel
Panel-Plusz I.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
Panel-Plusz II.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
MFB hitel
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
MFB hitelkeret
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
Beruházási hitelek összesen
Likviditási célú hitel
€
1 havi EURIBOR+2%
Hitelek, kötvény összesen:
Kezességvállalások
Kertvárosi orvosi rendelők megvásárlásához felvett hitelek
Kiséri városrész szennyvízcsatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társula által felvett hitel
171/2004.(VII.02).Kt.Szt-B-3/2004.
Városközponti városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 171/2004.(VII.02.) Kt.Szt-B-4/2004.
Felsőpárti városrész csatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel
174/2005. (IX.30)Kt. Szt-B-1/2005.
Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 52/2006.(III.17.) KT. hat. - 1-2-06-3500-0133-0
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 13/2007.(I.26.)Kt.hat. - 1-2-07-3500-0031-2, 1-2-07-35000032-3
Kezességvállalások összesen:
Együtt:
*Az utolsó törlesztő részlet részbeni forrása a kötelező óvadéki
betét (350 millió Ft)

Megnevezés
56 140
6 179
4 695
27 024
37 898
94 038

0
94 038

6 179
4 695
27 024
37 898
94 037

0
94 037

2018.

56 139

2017.
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0
94 039

94 039

37 898

6 179
4 695
27 024

56 141

2019.

0
94 039

94 039

37 898

6 179
4 695
27 024

56 141

2020.

0
94 033

94 033

37 891

6 172
4 695
27 024

56 142

2021.

0
85 512

85 512

29 370

2 346
27 024

56 142

2022.

0
83 167

83 167

27 024

27 024

56 143

2023.

0
83 167

83 167

27 024

27 024

56 143

2024.

0
83 168

83 168

27 024

27 024

56 144

2025.

devizanem
kamatláb

Hitelek, kötvény
"Szentes I." kötvény*
CHF
6 havi LIBOR+1,05%
Beruházási hitel
Panel-Plusz I.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
Panel-Plusz II.
Ft
3 havi EURIBOR+1%
MFB hitel
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
MFB hitelkeret
Ft
3 havi EURIBOR+2,5%
Beruházási hitelek összesen
Likviditási célú hitel
€
1 havi EURIBOR+2%
Hitelek, kötvény összesen:
Kezességvállalások
Kertvárosi orvosi rendelők megvásárlásához felvett hitelek
Kiséri városrész szennyvízcsatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társula által felvett hitel
171/2004.(VII.02).Kt.Szt-B-3/2004.
Városközponti városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 171/2004.(VII.02.) Kt.Szt-B-4/2004.
Felsőpárti városrész csatornahálózat megvalósítására a
Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel
174/2005. (IX.30)Kt. Szt-B-1/2005.
Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 52/2006.(III.17.) KT. hat. - 1-2-06-3500-0133-0
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatornahálózat
megvalósítására a Szentesi Csatornamű Társulat által felvett
hitel 13/2007.(I.26.)Kt.hat. - 1-2-07-3500-0031-2, 1-2-07-35000032-3
Kezességvállalások összesen:
Együtt:
*Az utolsó törlesztő részlet részbeni forrása a kötelező óvadéki
betét (350 millió Ft)

Megnevezés
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27 024
83 169 584 907

0
0
83 169 584 907

27 024
83 169

0
83 169

27 024

27 024

27 024

27 024

2028.

56 145 557 883

2027.

56 145

2026.

0
13 512

13 512

13 512

13 512

2029.
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I. sz. függelék
TERVEZÉSI ELJÁRÁSI REND
A tervezésben résztvevők
Szentes Város Képviselő-testülete
Szentes Város Képviselő-testületének bizottságai
Polgármester, alpolgármester
Jegyző
Polgármesteri Hivatal szakmai osztályai, irodái
Vezetői értekezlet
Szentes Város költségvetési intézményei
Szentes Kistérség Többcélú Társulása
Érdekegyeztető Tanács
Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata
Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat
Könyvvizsgáló
Fogalmak
Végzi: az adott tervezési feladatban nevesített tennivalókat konkrétan ellátja és dokumentálja,
összeállítja és továbbítja a szükséges információkat.
Dönt: az adott tervezési feladathoz szükséges döntés meghozatala.
Ellenőriz: az adott tervezési feladat végrehajtás helyzetének kontrollja.
Társ: együttműködéssel vesz részt az adott tervezési feladat ellátásában, a számára
meghatározott tennivalókat az adott határidőre elkészíti és dokumentáltan továbbítja.
Ajánlatot tesz: az adott tervezési feladat megismerése és a tartalommal kapcsolatban
egyértelmű álláspont kialakítása, mely tartalmazza az „elfogadás”, „ellenvélemény”, „javaslat
a megoldásra” elemeket.
Folyamatok, feladatok
I.

Szakasz

1. előkészítés, forrásvizsgálat
1.1. költségvetési törvényjavaslat hatásvizsgálata
1.1.1. információs összeállítás a normatív állami támogatás és a megosztott bevételek
várható alakulásáról
1.1.2. a változások hatása a városi költségvetésben
1.1.3. vezetői értekezlet tájékoztatása
1.2. az önkormányzati saját bevételek prognózisa
1.2.1. működési bevételek vizsgálata
1.2.1.1.térítési díjak, szolgáltatások bevételei
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1.2.1.1.1. a működési bevételeket meghatározó önkormányzati rendeletek
módosításának szükségességének vizsgálata
1.2.1.2.helyi adóbevételek prognózisa
1.2.1.2.1. a helyi adót szabályzó önkormányzati rendeletek módosítási
szükségességének vizsgálata
1.2.1.3.vezetői értekezlet tájékoztatása
1.2.2. felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.2.2.1. vagyonhasznosítási bevételek prognózisa
1.2.2.2. vállalkozások befizetései
1.2.2.3. fejlesztésekhez átvehető külső források felmérése
1.2.2.4. vezetői értekezlet tájékoztatása
1.2.3. a kölcsönforrások igénybevételének lehetősége
1.2.3.1. hitelfelvételi korlát alakulása
1.3. a jogi szabályozás változásainak elemzése
1.3.1. információs összeállítás a „salátatörvények” hatásairól
1.3.2. egyéb jogszabályi követelmények módosulása miatti hatások
1.4. a kötelezettségvállalások helyzetének vizsgálata
1.4.1. elkötelezettséget jelentő képviselő-testületi döntésekről összeállítás készítése
1.4.2. a képviselő-testületi döntések aktualizálására javaslat
1.4.3. tárgyévben tett áthúzódó kötelezettségvállalások leltára
1.4.4. a tárgyévben tett áthúzódó kötelezettségvállalások fenntartásának szakmai
indokoltsága
2. adatgyűjtés, számítások összeállítása
2.1. tervezési kézikönyv aktualizálása
2.1.1. a szükséges szerkezeti rend módosítások átvezetése
2.1.2. adatkéréshez szükséges táblázatok frissítése
2.1.3. a számítási anyagokhoz előzetes irányelvek összeállítása
2.1.4. határidők kitűzése
2.1.5. szakmai értekezlet
2.2. beérkezett információk feldolgozása
2.2.1. táblázatok összesítése önkormányzati szintre
2.2.2. információk értékelése
2.2.3. problématérkép összeállítása
2.2.3.1. intézmények által tett visszajelzések
2.2.3.2. PH szakmai egységei által tett visszajelzések
2.2.4. vezetői értekezlet tájékoztatása
2.3. MÁK részére adatközlés
2.3.1. normatív állami támogatás igénylése
2.3.1.1.igénylési adatlapok kiküldése
2.3.1.2. szakmai értekezlet
2.3.1.3. beérkezett igénylések egyeztetése
2.3.1.4. feldolgozott igénylés továbbítása
2.4. költségvetési koncepció előkészítése
2.4.1. önkormányzati bizottságok ajánlásai
2.4.2. bevételi feltételrendszer kidolgozása
2.4.3. kiadási igények megjelenítése
2.4.3.1.intézményi szükségletek
2.4.3.2.PH-ban kezelt feladatok szükségletei
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2.4.4. irányelvek, előírások a költségvetési tervjavaslat kidolgozásához
2.4.5. tervjavaslat kidolgozásához keretszámok kialakítása
2.4.6. tervezési naptár összeállítása
2.4.7. vezetői értekezlet tájékoztatása
2.4.8. testületi előterjesztés összeállítása
2.4.8.1. előterjesztés bizottságok részére
2.4.8.2. előterjesztés véleményezésre
2.4.9. költségvetési koncepció elfogadása
II.

Szakasz

3. tervezési értekezlet
3.1. költségvetési intézmények információs anyagaira visszajelzés
3.2. költségvetési koncepció tervezési előírásai, követelményei
3.3. tervjavaslat kidolgozásának egyéb tartalmi, formai követelményei
4. költségvetési rendelettervezet összeállítása
4.1. költségvetési törvény hatásvizsgálata
4.1.1. a normatív állami támogatás és a megosztott bevételek prognózisok pontosítása
4.1.2. az önkormányzati saját bevételek prognózis pontosítása
4.1.3. intézményi kiadási keretszámok kialakítása
4.1.4. PH-ban kezelt feladatok kiadási keretszámainak kialakítása
4.1.5. vezetői értekezlet tájékoztatása
4.2. a jogi szabályozás változásainak elemzése
4.2.1. állami szabályozás hatásai
4.2.2. helyi szabályozás hatásai
4.2.2.1. a költségvetési rendelet megalapozásához szükséges helyi döntések
módosításainak kidolgozása
4.3. tervjavaslat egyeztetése
4.3.1. intézményi tervjavaslatok egyeztetése
4.3.2. PH-ban kezelt feladatok tervjavaslatainak egyeztetése
4.3.3. egyeztetési tapasztalatok összegzése
4.3.4. vezetői értekezlet tájékoztatása
4.3.5. önkormányzati bizottságok tájékoztatása
4.4. költségvetési rendelettervezet kidolgozása
4.4.1. normaszöveg összeállítása
4.4.2. rendelet mellékleteinek összeállítása
4.4.3. könyvvizsgálói véleményezés
4.4.4. rendelettervezet egyeztetése bizottságokkal
4.4.5. rendelettervezet egyeztetése érdekképviseleti szervekkel
5. költségvetési rendelet elfogadása
5.1.1. önkormányzati bizottságokkal véleményezés
5.1.2. képviselő-testületi döntés

2

2

2 és 3

1

1

naptár
Hónap Hét

Jelmagyarázat:

október

október

október

október

november

külön szabályozás
szerint

ELLENŐRIZ

folyamatok, feladatok

DÖNT

2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.

2.3.1.1.

2.3.1. Normatív állami támogtás igénylése

2.2.4
2.3. MÁK részére adatközlés

2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.

2.2.1.

2.1.4.
2.1.5.
2.2. Beérkezett információk feldolgozása

2.1.3.

2.1.2.

2.1.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
2. ADATGYŰJTÉS, SZÁMÍTÁSOK
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
2.1. Tervezési kézikönyv aktualizálása

1.3.2.
1.4. A kötelezettségvállalások helyzetének
vizsgálata
1.4.1.

1.3.1

1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.3. A jogszabályi változások elemzése

1.2.1. Működési bevételek vizsgálata

1.2. Az önkormányzati saját bevételek
prognosztizálása

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1. Költségvetési törvényjavaslat
hatásvizsgálata

1. ELŐKÉSZÍTÉS, FORRÁSVIZSGÁLAT

VÉGZI

AJÁNL

V D

E

Képviselő-testületi
bizottságok
D E T A

T A V

Képviselő-testület

TÁRS

V

Polgármester,
alpolgármester
D E T A
V

D

E

Jegyző
T

A

PH szakmai osztályai,
irodái
V D E T A
V

TERVEZÉSI ELJÁRÁSI REND ÉS TERVEZÉSI NAPTÁR
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D

E

T

Kv-i intézmények
A

Szentes Kistérség
Többcélú Társulása
V D E T A
V

Kisebbségi
önkormányzatok
D E T A
D

E

T

A

Vezetői Értekezlet
V

V

D

E

T

A

Érdekegyeztető Tanács

II. sz. függelék

2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.

2.4.2.

3 2.4.1.

4.2.2.

4.1.5.
4.2. A jogi szabályozás változásainak
elemzése
4.2.1.

4.1.4.

4.1.3.

4.1.2.

4.1.1.

2.4.9.
3. TERVEZÉSI ÉRTEKEZLET
3.1. kv-i intézmények információs anyagaira
visszajelzés
3.2. kv-i koncepció tervezési előírásai,
követelményei
3.3. tervjavaslat kidolgozásának egyéb tartalmi,
formai követelményei
4. KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETTERVEZET
4.1. Költségvetési törvény hatásvizsgálata

2.4.8.2

2.4.8.1.

2.4.8.

2.4.7.

2.4.6.

4 5.1.2.

3 5.1.1.

4.4.5.
5. KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ELFOGADÁSA

4.4.4.

4.4.2.
1 és 3 4.4.3.

3 4.3.5.
4.4. Költségvetési rendelettervezet
kidolgozása
4.4.1.

3 4.3.4.

3 4.3.3.

4.2.2.1.
4.3. Tervjavaslat egyeztetése
1 4.3.1.
2 4.3.2.

1 és 3

4

4

3

folyamatok, feladatok

2.4. Költségvetési koncepció készítése

1 és 3 2.4.4.
2.4.5.

naptár
Hónap Hét

novenber

november

december

december

február

február

V D

E

Képviselő-testületi
bizottságok
D E T A

T A V

Képviselő-testület
V

Polgármester,
alpolgármester
D E T A
V

D

E

Jegyző
T
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A

PH szakmai osztályai,
irodái
V D E T A
V

D

E

T

Kv-i intézmények
A

Szentes Kistérség
Többcélú Társulása
V D E T A
V

Kisebbségi
önkormányzatok
D E T A
D

E

T

A

Vezetői Értekezlet
V

V

D

E

T

A

Érdekegyeztető Tanács
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III. sz. függelék
Intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások
Intézmény megnevezése
Deák Ferenc Általános Iskola
Klauzál Gábor Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Koszta József Általános Iskola
VIGI központ
Központi Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Terney Béla Kollégium
Rádió Nkft
Tűzoltóság
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Gondozási Központ
Bölcsőde
Beruházó és Vagyonhasznosító Kft
Központi Gyermekélelmezési Konyha
Hajléktalan Segítő Központ
Családsegítő Központ
Üdülőközpont Nkft
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Központ
Városellátó Intézmény
Sportközpont
Könyvtár Nkft
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