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SZENTENDRE VÁROS 2012 ÉVI 
ÖSSZ-KÖZPÉNZ KÖLTSÉGVETÉSE 

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MÁSODIK FORDULÓS TÁRGYALÁSÁRA 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
Az előző testületi ülésen a tervezés módszertanáról és az első költséghelyi számokról tárgyalt a 
testület. Az ottani konstruktív felvetések és a mély, minden területre kiterjedő újabb ellenőrzés alapján 
ma már egy jóval kiforrottabb össz-közpénz költségvetést tudunk előterjeszteni. 

Az eredmények szempontjából az akkori következtetésem nem változott: A város ez évben képes 
megfelelni az óvadéki szerződésben foglaltaknak, illetve a 2013-as évben képes lesz 600 mFt 
nagyságrendű működési eredményre, amely – még további sikeres banki egyeztetések 
eredményeként – lehetővé teszi, hogy a város elkerülje az adósságspirált és gazdálkodása 
stabilizálódjon. 

A TERVEZÉS MÓDSZERTANA  
Javaslom a Tisztelt képviselőknek, hogy az elmúlt ülésen bemutatott tervezési folyamatok felidézze. A 
mai ülésen tehát egy átdolgozott, ellenőrzött, de még mindig az „F” fázisú konszolidált össz-közpénz 
költségvetést terjesztünk elfogadásra. Azaz a költséghelyeken nem szerepelnek az egymás közötti 
számlázások, sem a kifizetőnél a költségsoron, sem pedig a bevétel szerzőnél a bevétel soron. Csak a 
kívülről jövő bevételek és a kívülre történő kifizetések szerepelnek. 

JAVÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK 
Az előző ülés óta újra végigtárgyaltunk majdnem mindent tételt. Több apró és néhány nagy hibát 
fedeztünk fel és javítottunk. Néhány jelentős költséget áttettünk a beruházási sorról a finanszírozási 
sorra, például a lakásalap feltöltést és a SZEI eszközfinanszírozást. Mivel az első tárgyalás célja a 
struktúra volt, nem célszerű túl sok időt tölteni az összehasonlítással.  

A testület kívánsága alapján elküldjük az excel fájlt, amely külön tartalmazza a bevételeket és a 
kiadásokat, két különböző struktúrában. A felső rész az önkormányzat megszokott struktúrájában 
összegzi az adatokat, míg az alsó rész, (bevételeknél 59-140 sorok, kiadásoknál 33-267 sorok) a 
tervezés során kialakított legrészletesebb költség struktúrában mutatja be ugyan azokat az adatokat. 

A tervezés során minden költséghelynek elkészülte a bevétel, kiadási terve havi bontásban, amely 
táblázatokból hozzuk át ide az adatokat elektronikusan, azaz rendelkezésre áll a havi bontás is, amit 
nem mellékelünk (84 fájl). Minden költséghelyi fájl egy egységes bér fájlból veszi adatokat, amely a 
legrészletesebben tartalmazza mindenkinek a béradatait (természetesen ezt sem mellékeltük). 

AZ EREDMÉNYEK 

A TERVEZÉS EREDMÉNYE 

Az „E” középvezetői javaslat táblán találhatók a költséghelyi elképzelések. Az összes eredmény egy 
kicsit javult, de átrendeződött. 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK  

Az előzőhöz képest már beépítettünk egy reális 2013-ra áthúzódó hatást, 175 mFt. Figyelembe véve, 
hogy a 2011-évről 297 mFt húzódott át ez már egy teljesen konszolidált éves átmenetnek tekinthető.  

Beterveztünk továbbá egy 100 mFt-os tartalékot is, amely a tervteljesítés biztonságát növeli. 
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FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI TERV  

Lényeges változás nincs a projektekben, csak, mint említettem, néhány tételt a finanszírozási résznél 
tüntettünk fel, mert ez tűnik reálisabbnak. 

FINANSZÍROZÁSI TERV 

A lényeges finanszírozási tételeket egyeztettük a bankokkal. Az kamatlábak pontosabb számításával 
most reálisabbak az adatok, de természetesen erősen függenek a CHF és EUR árfolyamoktól. Sajnos, 
azóta egy új tétel is felmerült a Pismány I csatorna társaság jogutódlása miatt. (70 mFt). 

JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 

A felső vezetés az excel táblában található működési bevételnövelő és kiadáscsökkentő lépéseket 
kíván tenni. A lista gyakorlatilag alig tér el az előzőtől. 

Az adóbehajtásból származó bevételnövelést emeltük, mert már be is jött a tervezett 20 mFt. Sajnos 
szembe kell néznünk azzal, hogy a költségvetési intézmények túllépték a költség tervüket közel  
52 mFt-al, amit nem lehet nem tudomásul venni. Javaslom, hogy év végéig írjuk elő a túllépés 
csökkentését 42,5 mFt-ra, figyelembe véve, hogy a centralizált karbantartás könnyedén hoz 9 mFt 
megtakarítást. Az intézményvezetők figyelmét javaslom felhívni a költségcsökkentő lépések 
megtételére. 

Az előző anyagban említett beruházási megtakarításokat konkretizáltuk. 

A javasolt Testületi döntés eredményeként kialakuló költségvetési összesítőt az utolsó tábla 
tartalmazza. 

Ez az össz-közpénz költségvetés már egy jól gazdálkodó város képét vetíti fel. 

A KÖVETKEZŐ FÁZIS 
Ha a testület a megtárgyalás után döntést hoz a tervről, azután az apparátus rövid időn belül – az 
elfogadott adatok változtatása nélkül – elkészíti az Önkormányzat módosított költségvetését, és a 
gazdasági társaságok üzleti terveinek eredmény-kimutatását, melyet egy következő Testületi ülésen 
előterjesztünk. Javaslatok fogunk tenni a költségvetési rendelet végrehajtási szabályaira is. 

 

 

 

Tisztelt képviselők, ha lehetséges, kérném, hogy a kérdéseiket akár már az ülés előtt is jelezzék, mert 
akkor nagyobb eséllyel tudunk érdemi választ adni. 

Amennyiben bármely képviselő egyeztetni kíván velem a költségvetésről, nagyon szívesen 
rendelkezésre állok a jövő héten a testületi ülésig. 

 

Polányi Sándor 

 

 


