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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 2 tartózkodás mellett az 
alábbi normatív határozatot hozta: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 83/2013.(IV. 26.) határozata 
az önkormányzat 2014. évi koncepciójáról 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el 

A város fejl dése szempontjából fontos fejlesztések megvalósítása az 
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának meg rzése mellett a működési kiadások 
visszafogásával, illetve küls , pályázati források bevonásával lehetséges. A 
működési kiadások visszafogása ugyanakkor nem járhat a feladatellátás 
színvonalának romlásával.  

Azért, hogy Budakalász Város Önkormányzat költségvetési tervezése, azért, hogy az 
elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan  továbbra   megalapozott, átgondolt és kellő 
időben előkészített legyen a Képviselő testület az alábbi szempontok szerint határozza el 
működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A testület a működésével és a 
fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, a koncepcióban megfogalmazottak 
figyelembe vételével hozza meg.  

Mindezeket szem előtt tartva, feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat 
határozzuk meg: 

A. Alapfeladatok tekintetében: 
1. A meglévő intézményhálózat fenntartására vonatkozóan törekedni kell a 2013 

évben kidolgozott alapelvekhez és a 2013 évi elemi költségvetésben meghatározott 
bevételi kiadási keretösszegekhez.  

2. Törekedni kell az önként vállalt feladatok minimalizálására, elsősorban a szociális 
jellegű kiadások vonatkozásában. 

 

B. Fejlesztési feladatok tekintetében: 
1. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2013. évben elkezdjük és 

varhatóan 2014 évben befejezésre kerül az új bölcsődei beruházás valamint sikeres 
pályázat esetén elkezdődhet a Berdó dűlő csatornázása is melynek befejezése 2015 
re várható.  

2. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása érdekében törekedni kell arra, 
hogy beruházási tartalékot biztosítsunk a költségvetés tervezésekor. 

 

A 2014. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési alapelvek: 



I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA 
1. Folyó bevételek: 
 Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény határozza meg.  
 A helyi adók várhatóan a 2013. évi szinten teljesíthetők. 
2. Felhalmozási és t kejellegű bevételek 
 Az előző években értékesítésre kijelölt és nem realizálódott ingatlanok 

értékesítését tovább kell folytatni. 
 Fejlesztési feladataink megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítunk a pályázati 

lehetőségekre. Ennek érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a 
pályázatfigyelésre és a pályázatok előkészítésére. 

 

II. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 
1. Önállóan működ  intézmények működési kiadásai 
 Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat. 
 A cafeteria-keret az előző évi szinten tervezhető, mely igények összesítését 

követően változhat. 
 A járulékok mértéke nem változik a benyújtott törvényjavaslatok szerint 
 Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő 

díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi díjaknál figyelembe kell venni a várható 
díjemelkedéseket 
 

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok 

 Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat. 
 A járulékok mértéke megegyezik a 2013. évivel. 
 A cafeteria-keret az előző évi szinten tervezhető, amennyiben erre a jogszabály 

lehetőséget ad.  
3. Szakfeladatok 
 A szakfeladatok tekintetében összességében a feladatellátás csökkenő szintjével 

kell számolnunk.  
 A szociális támogatások esetében felül kell vizsgálni azokat a juttatásokat, 

melyeket a törvényi kötelezettségen felül, vállalt feladatként biztosít az 
önkormányzat (például újszülöttek támogatása, nem alanyi jogon járó segélyek) 
 

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
1. Felújítások 
 Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a 

halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az állagromlás elkerülhető 
 Szükséges egy időbeli ütemezést kialakítani az önkormányzati tulajdonú lakások 

felújítására melynek keretét a terven felüli bevételek adhatják. Megvizsgálandó, 
hogy egyes üresen álló ingatlanokat felújítási kötelezettséggel bérbe lehet-e adni.  

2. Beruházások 
 Felhalmozási kiadások területén a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 

2014. évben befejezzük az új bölcsődét. 
 Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a 2014. év folyamán, 

melyekhez pályázati források állnak rendelkezésre. 
 Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt esetben kerülhet sor a 

következő évben. 
 A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre, járdaépítésre 

mindenképpen keretet kell biztosítanunk, várhatóan azonban az előző évi 
összegnél alacsonyabb szinten. A koncepció elfogadását követően fel kell mérni – 



a képviselők javaslatait is figyelembe véve – hogy melyek a legszükségesebb és 
halaszthatatlan munkálatok, melyeket önerőből – pályázati források hiánya esetén 
is – megvalósítunk a 2014. évben. 

 

IV. TÁMOGATÁSI KERET 
 A támogatási kereten belül – az előző évhez képest jelentősen csökkentett 

összegben – azon célokat, programokat kívánjuk támogatni, melyek hozzájárulnak 
az önkormányzati feladatellátáshoz. 

 Támogatást kizárólag pályázati rendszerben kívánunk nyújtani. Nem támogatjuk a 
támogatott szervezetek általános, célhoz, feladathoz nem kötött működési 
támogatását. 

 Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által ellátott feladatokat, 
ezért lehetőség szerint a 2014. évben is biztosítjuk számukra a pályázati keretet, az 
állami támogatás (az általános működési támogatás) összegével megegyező 
keretösszegben. 

 

V. TARTALÉKOK 
 A 2014. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű bevonása érdekében 

törekszünk pályázati önrészre tartalékot képezni.. 
 Az év közbeni – előre nem látható – működési kiadások fedezetéül általános 

működési tartalékot biztosítunk. 
 

Határidő:  a 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  polgármester 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 

Záradék: 

 

A határozatot a Képviselő-testület a 2013. április 25-ei ülésén fogadta el, közzététele 2013. 
április 26. megtörtént. 

 

dr. Molnár Éva 
jegyző  
 

A kivonat hiteléül: 
 
Barna Yvette 
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