TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. FEBRUÁR 15-I ÜLÉSÉRŐL
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testülete 2010. február 15-én tartotta soron
következő ülését. Első napirendként a városi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést tárgyalta.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2010. évre szóló költségvetési javaslatát az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § -a szerint
legkésőbb 2010. február 15 -ig kell a Képviselő-testületnek beterjeszteni. A javaslatot a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a
költségvetési törvényt megalapozó egyéb pénzügyi -ágazati törvények, az államháztartásról
szóló törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendel et előírásai alapján
került összeállításra, az elfogadott költségvetési koncepció figyelembevételével. A tervező
munka előkészítő szakaszában áttekintésre kerültek a 2006-2010. közötti ciklusra szóló
„gazdasági program” aktuális feladatai , valamint a 2008. november 7-ei ülésen elfogadott
„önkormányzati feladatellátás s tratégiai átalakítása” program is.
A költségvetési koncepció előírása, az előző évek gyakorlata alapján az éves költségvetési
javaslat összeállításához az önkormányzat jegyzője 2010. január 8-án részletes tervezési
útmutatót adott ki, amely kiterjedt a szabályozás jogi eszközeinek ismertetésre, bevételek és
kiadások meghatározására, eljárási szabályokra. Az intézmények vezetői, a feladatok kezelői
elkészítették 2010. évi javaslataikat, amely eket több körben egyeztetésre kerültek.
A 2010. évre elfogadott költségvetési törvény számolt a kedvezőtlen világ - és
nemzetgazdasági helyzettel, így a költségvetési hiánycél teljesítése érdekében a kiadások
erőteljes visszafogása, az adóterhek kisebb átr endezése valósult meg. Már a köl tségvetési
koncepcióban jelezve lett az ezzel kapcsolatos ö nkormányzatokat érintő hatások (pl.
normatíva csökkenése, bérek és juttatások befagyasztása, közfoglalkoztatás erősítése,
pályázatok – elsősorban uniós - szélesítése).
A központi célkitűzések szerint az élőmunkához kapcsolódó terhek 2010. január 1 -től
jelentősen csökkennek, mert a 29 % -os tb.járulék 27 %-ra csökkent, megszűnt a 3 % -os
munkaadói járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás. Ugyanakkor a fogyasztási és
vagyoni típusú adóterhek növelését tervezték. A jelzett változások az önkormányzatok
esetében nem jelentenek megtakarítást, mert ezzel korrigálásra kerültek a normatívák. A
foglalkoztatás elősegítése, a megváltozott munkaképességűek rehabilitációja érde kében
kiterjesztették az ezzel kapcsolatos adóterhet. A közfoglalkoztatás terén az „Út a munkához”
programot továbbfejlesztették és jelentős, célhoz kötött közmunka projektekre is sor kerül.
A 2010. évre elfogadott megállapodás szerint a minimálbér 2.000 Ft-tal 73.500 Ft-ra
emelkedik. Nem változik a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 Ft), a pedagógusok kiemelt
munkavégzésért járó kereset -kiegészítés (5250 Ft/hó/fő), köztisztviselői illetményalap (38.650
Ft). A közszférában az alacsony jövedelmek miatt kere set-kiegészítésben részesülnek a
340.000 Ft havi bruttó bér alatt keresők (éves szinten 98.000 Ft a kiegészítés). Megszűnik a
köztisztviselők kötelező étkezési utalványa, munkaruha hozzájárulása, helyette bevezetésre
kerül a „cafetéria-juttatás”, amelynek mértéke az illetményalap ötszörösétől nem lehet
alacsonyabb, huszonötszörösénél nem lehet magasabb (a megállapított juttatás tartalmazza a
25 %-os adót is).
A szociális juttatások alapjául is szolgáló nyugdíjminimum havi 28.500 Ft -os összege szintén
nem változott. A gyermekszegénység elleni program részeként 2010 -ben is támogatásra kerül
a rászoruló gyermekek nyári étkeztetése. Általános iskolákban kiterjesztették az ingyenes
étkeztetést, megtartották az alapfokú oktatásban a kedvezményes étkeztetés lehető ségét.

Rugalmasabbá váltak az általános iskolákban az osztály -szervezés feltételei (pl. 20 % helyett
30 %-kal léphető túl a maximális létszám). Csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlási
kerete 14.000 Ft/főről 4.000 Ft/főre. Kiterjesztették a térítéses k iegészítő szolgáltatások
lehetőségét.
Megszűnt a közművelődéssel kapcsolatos külön normatíva, az bekerült a település üzemeltetési körbe és ez egyértelműen kiadás és támogatás csökkentésként kezelendő.
Mérséklődött a kistérségi társulásra való ösztönzés (p l. általános támogatás határa 19,5 MFt 40 MFt közötti összegről 18,3 MFt – 32,3 MFt összegre csökkent), és ez jelentősen érinti az
oktatási és szociális ágazatot (pl. bejáró tanulók támogatása óvodákban 2.000 Ft/fő -vel,
iskolákban 1.000 Ft/fővel csökkent, valamint megszűnt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
normatívája és helyette pályázni kell a forrásra).
A fentiekben vázlatosan ismertetett központi célok és feladatok Bátonyterenye Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetésére is alapvető hatással v annak. A koncepcióban
megfogalmazottakkal egyezően a 2010. évi költségvetés céljául
- a lakossági ellátás biztonságát, a színvonal megőrzését,
- egyes területeken pályázattal a városi intézményi hálózat fejlesztését, korszerűsítését,
- a városi gazdaság működésé nek elősegítését koordinációval,
- kistérségi szerep erősítését
lehet kitűzni.
Természetesen 2010-ben is prioritása van az önkormányzati gazdálkodás működőképessége
fenntartásának, azonban a működőképesség fenntartása csak saját erőből nem lehetséges,
számítani kell a központi kiegészítő támogatásokkal.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési javaslata összességében
3.647.763 EFt bevételt és 4.037.515 EFt kiadást tartalmaz, amely a költségvetési javaslatok
felülvizsgálatának eredmények ént alakult ki.
A tárgyévi bevételek összességében 1,3 milliárd forinttal emelkedtek 2009. évhez képest, a
várható adatokhoz képest 1 milliárd forintos a növekedés. A működési bevételek (934,6 MFt)
alapvetően nem változtak (csökkenés 8 millió Ft), míg a m űködési támogatások (1.082,1 MFt)
emelkedtek. A szociális feladatokra (segély, közfoglalkoztatás) igényelt támogatás
növekménye 545 millió Ft, illetve a várható módosításhoz képest 343 millió Ft az emelkedés.
A felhalmozási célú bevételek összege 978,9 mi llió Ft, amely a többször említett projektek
állami támogatása miatt alakult ki. 2009. évben 142 millió Ft az eredeti, 176 millió Ft a
várható előirányzat és így a növekedés 837 millió Ft, illetve 803 millió Ft.
A kiadás szerkezete is jelentősen változot t. A működési célú tárgyévi kiadások összege
2.291.659 Eft, amely 56,8 % -os részaránynak felel meg. A 2009. évi adatokkal (1.608,8 MFt
kiadás 69,5 %-os részarány) szemben jelentős – 683 MFt - a kiadás növekedése.
A Kistérségi Társulás működésében lévő okta tási intézményekhez 337.668 EFt támogatást
kell biztosítani, amely 693,4 millió Ft intézményi kiadást indukál.
A felhalmozási feladatok tervezésénél a szerződéssel rendelkező, vagy már elbírált projektek
adatait kerületek megtervezésre . A felhalmozási mérleg 1.226.560 EFt tárgyévi kiadást
tartalmaz, amely közel 1 milliárd Ft -tal több az előző évi eredeti tervtől és 826 millió Ft -tal
több a várható előirányzattól.
A pénzügyi műveletek működési célú bevétele és kiadása azonos összegű, 470.628 EFt,
amely a folyószámlahitel év végi egyenlegét mutatja. A felhalmozási oldalon 172.747 EFt a
kiadás,
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támogatásmegelőlegezési hitel összege. Ezt az összeg visszafizetésként is megtervezésre
került. Így 124 millió Ft-nak jelenleg nincs bevételi párja, melyet fejlesztési cé lú hitelfelvétel.
Az éves költségvetési javaslat összeállítása során összesen 389.752 EFt hiány összegével
számol az önkormányzat, amely 71 millió Ft-tal több a 2009. évi eredeti tervtől. Az
emelkedés oka az alacsonyabb normatív támogatás (önkormányzati intézményeknél 19,3
millió Ft, kistérségi intézményeknél 84 millió Ft). A hiány teljes egészében működési célú.
2010. évben is folytatni kell az egyensúlyjavító intézkedéseket, a külső források bevonására
tett pályázatokat, igényléseket (pl. ÖM egyéb támogatás).
Társasházak külső felújítási alapjára az idei évben 10 MFt került betervezésre.
A költségvetési rendeletet a képviselő -testület 14 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. A
rendelet teljes szövege a honlapon megtalálható.
Az előterjesztéshez megfogalmazott határozati javaslatot 12 igen , 3 nem és 1 tartózkodó
szavazattal elfogadta a testület.
Második napirendként a Bátonyterenye Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási
Tervének elfogadásáról szóló előterjesztést vitatta meg a képviselő-testület.
Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. CVII.
törvény és végrehajtási rendeletei jelentős mértékben módosították a szociális igazgatásról é s
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvényt. A 2009. január 1 -től hatályba lépett
módosítások következtében a rendszeres szociális segélyezés rendszere átalakult.
Ezen jogszabályok tartalmazzák az „Út a munkához” program megvalósításának felad atait,
egyben összhangot teremtenek a munkanélküliekkel foglalkozó szervezetek, hatóságok
tevékenységében.
E program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá, hogy a munkára képes
tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási formában. Ennek lényeges eleme, hogy a munkaerőpiacról
tartósan kiszorult személyek ne veszítsék el teljesen kapcsolatukat a munka világával és a
közfoglalkoztatásban végzett munkájuk alapján munkajöved elemhez jussanak.
A program megvalósításának kulcs eleme a közfoglalkoztatás, amelynek megszervezése az
önkormányzat feladata, de a törvény lehetőséget ad arra, hogy annak megszervezésével
megbízhat önkormányzati társulást, vagy más szervezetet is.
Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő -testülete első alkalommal 2009. április 15 -i
ülésén fogadta el Bátonyterenye Város Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervét.
Az elmúlt évben a terv végrehajtásával több mint 400 fő foglalkozta tására került sor.
Munkájukkal jelentős eredményeket sikerült elérni különösen a közterületeink kezelésében
karbantartásában.
A program további folytatásaként a BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai, a
polgármesteri hivatal résztvevő osztályai (Szociális és Eg észségügyi Osztály, Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály) segítésével összeállította a 2010 évi
közfoglalkoztatási terv-tervezetet.
A közfoglalkoztatási terv a jogszabályi előírásoknak (Sztv.) megfelelően részletesen – táblázatokba is szerkesztve – tartalmazza:
● a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható össze -

télelét,
● a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölé sét és várható ütemezését,
● a feladatok ellátásához szükséges létszámot ,
● a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat .
A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a közfoglalkoztatási tervet
előzetes véleményezésre meg kell küldeni a munkaügyi kirendeltségnek, a szociálpolitikai
kerek-asztalnak és a kisebbségi önkormányzatnak is.
A képviselő-testület 14 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta a
Közfoglalkoztatási Tervet.

2010. évi

Harmadik napirendként támogatás megelőlegezési hitel felvételéhez önkormányzati
kezességvállalásról tárgyalt a képviselő -testület.
A hitelfelvételre a „bátonyterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola infrastruk túrájának fejlesztése” című pályázatból megvalósuló beruházás kivitelezője végszámlájának
kifizetése érdekében van szükség, mivel a pályázat utófinanszírozású.
Döntését 16 egybehangzó igen szavazattal hozta meg a testület.
Egyebek napirenden belül dö ntés született a 2010. évi „Téli -tavaszi” közmunkaprogramban
való részvételről.
Döntését 15 igen és 1 tartózkodó szavazattal hozta meg a testület.

