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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdése értelmében  a 

jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Áht. 13. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig 

meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a 

költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló 

költségvetési egyenleg célt. 

A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő 

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

a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési 

koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. 

A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt 

megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 

2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás. 

 

 

 



2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai 

A költségvetési koncepció célja, hogy a következő év költségvetésének a kidolgozásához 

iránymutatásokat, elképzeléseket fogalmazzon meg és határozza meg az elérni kívánt főbb 

irányokat. Az önkormányzatnak 2013. évben nem volt hitelállománya, 

adósságkonszolidációban nem részesült és 2014.évre sem tervez hitelt. A költségvetés 

tervezésénél jelentkező működési hiányt kiegészítő állami támogatásként tervezi.  

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok 

 

A Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétel jelentősen változott. Az önkormányzat 

létrehozta a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalt Gyugy, Hács és Kisberény Községek 

Önkormányzatával, mely 23 fő foglalkoztatásával végzi el a négy település feladatait, 

amennyiben a finanszírozási rendszerben a hivatalok működéséhez juttatott állami 

támogatások változnak, felül kell vizsgálni a hivatalban foglalkoztatottak számát.  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat fenntartása alatt működik a Lengyeltóti Művelődési Ház és 

Könyvtár, a Lengyeltóti Közös Önkormányzati hivatal és a Kincsem Óvoda, mint önállóan 

működő intézmények.  

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 

gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi 

jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok 

szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 

Kapcsolat társadalmi szervezetekkel 

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel 

való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport 

területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint 

részt vesznek.  

Pályázati lehetőségek, beruházások 

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a 

lehetőségek maximális kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell 

teremteni a pályázati önrészeket. 



 

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 

fordíthatók. Az önkormányzati lakások állapotának felülvizsgálata szükséges. 

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, 

többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

 

 

 

Bevételek 

 

Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes 

végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.    Állami támogatások tervezése a mindenkori 

költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe, különös tekintettel kell lenni az 

évközi módosítások lehetőségével. 

Kiadások 

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és a 

kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt 

feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony 

gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális 

fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 

kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell 

képezni, amelynek a felhasználásáról a képviselő-testületi üléseken dönteni szükséges. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.évre 

vonatkozó költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

 

Lengyeltóti, 2013.április 9. 
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