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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70. §-a alapján a jegyző által 

elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 

30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek. 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet tartalmazza azokat az 

irányelveket, amelyek figyelembevételével készítik el az önkormányzatok a jövő évi 

koncepciót. 

 

Infláció mértéke várhatóan 2011. évben 3,5 % lesz. 

 

A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata, hogy az államot a közérdek 

szolgálatába állítsa, ennek érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a 

munkahelyteremtést és a bürokrácia leküzdését. Mindezek biztosítására az alábbi fő 

területeket kezeli kiemelten a 2011. évi költségvetési törvény. 

 Foglalkoztatás, családsegítés 

 Családpolitika 

 A kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása  

 Ágazati célkitűzések 

 Adó- és járulékpolitikai célkitűzések 

 

A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja 

fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi 

központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi 

önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok döntenek az 

önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. 

 

A közalkalmazotti illetménytábla és a köztisztviselői illetményalap 2011. évben nem változik. 

A szuperbruttósítás intézménye sem változik 2011-ben, 2012-ben a szuperbruttósítás a felére 

csökken, 2013-tól viszont megszűnik.  

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása szerint a házastársak együtt, vagy 

közülük a kereső az egy- és kétgyermekesek esetén havonta és gyermekenként 62 500 

forinttal csökkentheti összevont adóalapját, ami azt jelenti, hogy havonta és gyermekenként 

10 000 forinttal csökken a fizetendő adó mértéke. A legalább három gyermeket nevelőknél az 

adóalap havonta és gyermekenként 206 250 forinttal csökkenthető, ami gyermekenként és 

havonta 33 000 forint adócsökkentést jelent. 

 
Az egykulcsos adórendszer bevezetése indokolja az adóterhet nem viselő járandóság 

kategóriájának 2011. évtől történő megszüntetését: a 2010-ben idetartozó jövedelmek (például 

nyugdíj, gyes, ösztöndíj-juttatások, lakáscélú munkáltatói támogatás) adómentessé válnak. 

 

A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók 

kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó. 
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Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és 

adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység 

utáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások 

adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től annak 61. napján 

kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és kiegészítésre kerülnek az 

iparűzési adóalap-megosztási szabályok. 

A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések 

korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető 

gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által 

üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár.  

 

 

 

2011. évi bevételeink várható alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A működési bevételek 3,5 %-os emelkedést tartalmaznak, kivéve a strandbevétel, mert ott 

nem számolunk belépők áremelésével.  

 

A bérleti díjak összegének alakulását befolyásolja az a tény, hogy az Ivóka bérleti díja 2011-

ben nem jelentkezik.  

 

A vári rendezvények bevételének alakulását, a 2010. évben befolyt bevétel, valamint a 2011. 

évi programterv alapján, 26 % emeléssel tervezzük. 

 

A helyi adók összegénél az idén sem számolunk adóemeléssel. 

 

  

Az átengedett központi adók keretében a személyi jövedelemadóból a helyi 

önkormányzatokat 40 %-os részesedés illeti meg. A törvény 4. számú mellélete tartalmazza a 

megosztás részletes szabályait.  

A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg a települési 

önkormányzatokat. 2011. évben 9.523 ezer Ft-ot jelent.  

A további 32% a 4. számú melléklet szerint a települési önkormányzatokat jövedelem-

differenciálódás mérséklése címen illeti meg. Ennek mértékét jelenleg a 2010. évi összeggel 

számoltuk, azaz 22.283 ezer Ft. 

A gépjárműadó a korábbi évek gyakorlata szerint teljes egészében átengedésre kerül, 5.500 

ezer Ft. Az átengedett központi adók tervezete összesen: 37.306 ezer Ft. 

 

A költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete tartalmazza a normatív hozzájárulások 

jogcímeit és fajlagos összegeit.  

 

Szigliget lakosságszáma 2010. január 1-én 981 fő. 

 

 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 

3.600 ezer Ft az előirányzat. 

 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.612.-Ft/külterületi lakos, azaz 149 ezer Ft 

az előirányzat, 57 lakos után. 

 Körjegyzőség működéséhez alap-hozzájárulás 3.043 ezer Ft. Ösztönző hozzájárulás 

2.076 ezer Ft. 
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 Üdülőhelyi feladatokra az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett 

idegenforgalmi adó minden forintjához 1 forint a hozzájárulás mértéke. 2010. évi 

előirányzatot alapul véve 3.000 ezer Ft idegenforgalmi adó bevétel alapján a 

hozzájárulás összege 3.000 ezer Ft.  

 Pénzbeli szociális juttatások címén a 2010. évi előirányzatot vesszük figyelembe, 

mert ennek pontos összege a törvény elfogadását követően válik ismertté. Ez az 

összeg 4.843 ezer Ft. 

 Közoktatási alap-hozzájárulást közoktatási kiegészítő hozzájárulást, valamint 

gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások összegét is a 

2010. évi szinten tudjuk tervezni, amely összesen 19.635 ezer Ft.   

 

A normatív hozzájárulás várható összege 2011. évben:  36.346 ezer Ft. 

 

Működési célra átvett pénzeszközök címen a 2010. évi összeggel számolunk, korrigálva a 

már ismert változásokkal. A tervezet tartalmazza a közhasznú és közcélú munkavégzés 

támogatását 2010. évi szinten. Ezek a foglalkoztatási formák ugyan megszűnnek, de helyükbe 

új támogatási elvre épülő rendszer lép. 

  

Felhalmozási és tőke jellegű bevétellel nem számolunk 2011. évben 
 

  

Előző évi pénzmaradvány 

 

Várhatóan jelentős összegű maradványra számíthatunk, hiszen jelenleg is 64.246 ezer Ft a 

lekötésünk. Ebből év végére várhatóan 50.000 ezer Ft lesz a maradvány.  A pénzmaradvány 

terhére tudjuk biztosítani a saját forrást a „Települési vízrendezés fejlesztése” pályázathoz, 

valamint az „Integrált közösségi szolgáltató tér” kialakításához. E két pályázat saját forrása 

összesen 29.973 ezer Ft.   

 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele  
 

„Települési vízrendezés fejlesztése” beruházáshoz igényelt támogatás  96.705 ezer Ft, 

„Integrált közösségi szolgáltató tér” kialakításához nyújtandó támogatás  54.084 ezer Ft. 

 

2011. évi kiadásaink várható alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A működési kiadások között jelentős a személyi juttatás, ezek járulékai, valamint a dologi 

kiadás.  

2011. évben a személyi juttatások összegét ugyan növeli a minimálbér várható emelkedése, 

azonban a választást követően a képviselők számának csökkenése - tiszteletdíj maradványa - 

jelent némi megtakarítást. Ez várhatóan ellensúlyozza a szükséges bérnövekményt. 

  

A dologi kiadások tekintetében szükséges az áremelkedések miatt legalább az infláció 

mértékével növelni a kiadások összegét.     

 

 

Támogatások, pénzeszközátadások 

A támogatások, pénzeszközátadások tekintetében szintén a 2010. évi szinten számoltunk, 

mivel ennek számbavételéhez pontos adatok csak később állnak rendelkezésre. 
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Felhalmozási kiadások 

 

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének fő célkitűzéseit az alábbiak szerint 

javaslom meghatározni azzal, hogy a sorrendet a Képviselő-testület határozza meg: 

 

1. Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása  73.312 ezer Ft, 

2. Települési vízrendezés (sikeres pályázat esetén) 107.450 ezer Ft, 

3. Kisfaludy utca aszfaltozása 105 m hosszban  1.850 ezer Ft, 

4. Strandkerítés felújításának folytatása  400 ezer Ft, 

5. Csonka-torony felújítására  3.000 ezer Ft, 

6. Tapolca-patak mentén sétány kialakítására  1.000 ezer Ft, 

7. 71-es főút kereszteződésénél biztonságtechnikai eszközbeszerzés  500 ezer Ft.  

 

A felhalmozási kiadások fedezete már elnyert pályázati forrás, folyamatban lévő pályázat, 

illetve új pályázati lehetőségek.  

 

    

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint várom javaslataikat a 2011. évi költségvetés 

előkészítéséhez. 

 

 

 

 

 

Szigliget, 2010. november 29. 

 

 

Balassa Balázs sk. 

polgármester  

 

 


