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A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

515/2010. (XII.14.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak
szerint fogadja el:

A 2010. évben elvégzett nagyberuházások, valamint a 2010.
évben ennek kapcsán elhatározott kötvénykibocsátás miatt a
következő évben az eddiginél is szigorúbb költségvetési elvek
megfogalmazását, a gazdasági fegyelem még következetesebb
betartását kívánja meg tőlünk.
A város fejlődése szempontjából fontos fejlesztések
megvalósítása az Önkormányzat pénzügyi stabilitásának
megőrzése mellett a működési kiadások visszafogásával, illetve
külső források (hitel, kötvény, pályázati források) bevonásával
lehetséges. A működési kiadások visszafogása ugyanakkor nem
járhat a feladatellátás színvonalának romlásával.

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

A. Alapfeladatok tekintetében:
1. A költségvetés összeállítása során külön bontásban kell

szerepelnie a kötelező és az önként vállalt feladatoknak,
annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az önként vállalt
feladatairól a rendelkezésre álló források függvényében
tudjon dönteni



2. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezniük
kell

3. A meglévő intézményhálózat fenntartásában nem tudjuk a
2010. évi szintet tartani. A Képviselő-testület a 2011. évben
is támogatja az intézmények önálló kezdeményezését saját
forrásaik bővítésére (pályázatok)

4. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál (működési
kiadások tekintetében) összességében törekedni kell a
megtakarítás elérésére azzal, hogy egyes szakfeladatok
tekintetében emelkedésre lehet számítani

5. Az önkormányzat által nyújtott támogatásoknál az előző
évinél alacsonyabb, vagy a forráslehetőségek szerint az előző
évivel azonos összegeket tudunk biztosítani. Elsősorban
azokat a szervezeteket kívánjuk támogatni, melyek az
önkormányzati feladatellátásban aktívan részt vesznek.

B. Fejlesztési feladatok tekintetében:
1. A feladatok rangsorolásával forrást kívánunk biztosítani a

közvilágítás fejlesztésére, illetve útépítésekre és
járdaépítésekre.

2. A Klenity I-ben kialakítandó építési telkek előkészítése
érdekében a szükséges beruházásokat (szennyvízcsatorna
nyomóvezeték áthelyezése, telekalakítási koncepció
kidolgozása) a 2011. évben megvalósítjuk.

3. A pályázati források minél szélesebb körű bevonása
érdekében legalább az előző évivel azonos összegű
beruházási tartalékot biztosítunk a költségvetés tervezésekor.

4. A meglévő vagyontárgyak, ingatlanok állagmegóvása
érdekében a felmerülő igények rangsorolásával keretet
kívánunk biztosítani a felújításokra.

A 2011. évi költségvetés összeállításakor érvényesítendő tervezési
alapelvek:

I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA

1. Folyó bevételek:
 Folyó bevételeinket elsősorban a költségvetési törvény

határozza meg. A központi támogatásoknál a feladatellátás
bővülése ellenére csak kis mértékű növekedésre
számíthatunk.



 A helyi adók között legnagyobb súllyal szereplő iparűzési
adó esetében az Képviselő-testület az adómérték 0,1 %-os
emelését tervezi, ezért mintegy 20.000 eFt-tal magasabb
bevétel várható, mint a 2010. évben.

 Kiemelten fontos feladat a nem fizető bérlőkkel szembeni
határozott és következetes fellépés.

2. Felhalmozási és tőkejellegű 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 működő intézmények működési kiadásai
 2011. évben nem kerül sor a közalkalmazotti illetménytábla,

valamint pótlékalap módosítására. Növekedés év közben
csak a jogszabály alapján kötelező átsorolásokból történhet.
Létszámbővítés csak a feladatellátás változásából adódhat.

 A járulékok mértéke nem változik a benyújtott
törvényjavaslatok szerint

 A Kjt. 77. §-ának bekezdése szerinti feltételek fennállása
esetén az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti
kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások
előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (Ez a rendelkezés nem
vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
118. §-ának (10)-(12) bekezdésében szabályozott esetekre.)

 A Közoktatási tv. 118. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250
Ft/fő/hónap.

 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódóan a 2011.
évben nem tervezhető hozzájárulás.

 A cafeteria keret megegyezik nettó összege megegyezik az
előző évi nettó kerettel (a béren kívüli juttatásra tehát
169.600,- Ft+a törvényes mértékű járulék, jelenlegi tervezet
szerint 196.750 Ft/fő/év)



 Dologi kiadások esetében a vásárolt élelmezés az érvényes
szerződésben szereplő díjakkal kalkulált összeg. A közüzemi
díjaknál figyelembe kell venni a várható díjemelkedéseket,
összességében a dologi kiadásoknál azonban csak külön
indoklás esetén lehetséges növekedés.

2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok
 A köztisztviselői illetménytábla, valamint az illetményalap

nem változik. (2011.évi költségvetési törvénytervezet 69.
§-ában meghatározott illetményalap mértéke 38 650,- Ft.)
Növekedés év közben csak a jogszabály alapján kötelező
átsorolásokból történhet.

 A járulékok mértéke megegyezik a 2010. évivel.
 A cafeteria-keret nettó összege az előző évi szinten

tervezhető, amennyiben erre a jogszabály lehetőséget ad,
azaz köztisztviselőknél 252.000,- Ft+a törvényi előírásoknak
megfelelő járulék (jelenlegi tervezet szerint 292.350 Ftfő/év).
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóknál
ugyanezen elveket követve 131.200+járulék, azaz tervezet
szerint 152.200 Ft/fő/év

 - A köztisztviselői illetménykiegészítést, bérkiegészítést és
vezetői pótlékokat továbbra is fenntartjuk. 

3. Szakfeladatok
 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)

 A közutak és a közterületek fenntartása, illetve a közvilágítás
tekintetében ugyanakkor kis mértékű emelkedés lehet, a
2010. évi tényleges kiadások felülvizsgálatának tükrében.

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1. Felújítások
 Az intézményi felújítások esetében meg kell vizsgálni,

melyek azok a halaszthatatlan munkálatok, melyekkel az
állagromlás elkerülhető



 A Kaláz Kft által készített állapotfelmérést kiértékelve
szükséges egy időbeli ütemezést kialakítani az
önkormányzati tulajdonú lakások felújítására.
Megvizsgálandó, hogy egyes üresen álló ingatlanokat
felújítási kötelezettséggel bérbe lehet-e adni.

2. Beruházások
 Tervezett beruházásaink közül azokat részesítjük előnyben a

2011. év folyamán, melyekhez pályázati források állnak
rendelkezésre.

 Ingatlanvásárlásra csak kivételesen, különösen indokolt
esetben kerülhet sor a következő évben.

 A Klenity I-ben lévő – 16.000 m2-es – terület lakótelkekké
alakítása érdekében meg kell kezdeni a munkálatokat, az ott
futó szennyvíz nyomóvezeték áthelyezésével, valamint a
telekalakítási koncepció magvalósításával.

 A közvilágítás kiépítésének folytatására és az útépítésre,
járdaépítésre mindenképpen keretet kell biztosítanunk. 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 2011. évben.

IV. TÁMOGATÁSI KERET
 A támogatási kereten azon célokat, programokat kívánjuk

támogatni, melyek hozzájárulnak az önkormányzati
feladatellátáshoz.

 Az önkormányzat támogatja a nemzetiségi kisebbségek által
ellátott feladatokat, ezért a 2011. évben is biztosítjuk
számukra a pályázati keretet, az állami támogatás összegével
megegyező keretösszegben.

V. TARTALÉKOK
 A 2011. évben a pályázati források minél nagyobb mértékű

bevonása érdekében legalább az előző évivel azonos
összegben szükséges a pályázati önrészek meghatározása.

 Az előző évi gyakorlatnak megfelelően „Intézményi
beruházási tartalék” elkülönítése indokolt azon helyzetek
megoldására, melyekre a költségvetésben nincs fedezet.



 Az év közbeni – előre nem látható – működési kiadások
fedezetéül a rendelkezésre álló források függvényében
általános működési tartalékot biztosítunk.

 Képviselői beruházási tartalékkeret létrehozása indokolt,
melynek felhasználásáról a képviselők önállóan döntenek.

Határidő:  a 2011. évi költségvetés tervezése
Felelős:  polgármester”

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                       jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné


