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Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A  mellékelten  kiküldött  2010.  évi  költségvetési  rendelettervezet  néhány,  az 
eddigiektől  eltérő  rendelkezést  tartalmaz.  Az  amúgy is  kedvezőtlen  helyzetünket 
tovább nehezítette, hogy a 2010. évi normatív finanszírozás 50 millió Ft-tal csökkent. 
E  csökkenés  ellentételezésére  olyan  bevételek  kerültek  feltüntetésre  a  bevételi 
oldalon, melyek teljesülése sajnos vagylagos, így csak akkor hozható egyensúlyba a 
költségvetés,  ha  a  bizonytalan  bevételekkel  egyező  mértékű  kiadások  zárolásra 
kerülnek a kiadási oldalon is. Ezt tartalmazza a költségvetés 2/D. melléklete, melynek 
értelmében  a  zárolt  kiadásokat  csak  a  bevételek  teljesítése  esetén,  külön  testületi 
döntést követően lehet kifizetni.

A  költségvetés  összeállításakor  látszik,  különösen  a  kötelezően  elvégzendő, 
költségvetési  évet  követő  2-3  évre  vonatkozó „gördülő  tervezés”  során,  mennyire 
fontos  lett  volna  a  Képviselő-testület  63/2008.  (II.  27.)  számú  határozatának 
végrehajtása,  mert  az  előterjesztett  költségvetésből  egyértelműen  látszik,  hogy 
várhatóan  változatlan  finanszírozás  mellett  a  jelenlegi  struktúrában  nem 
finanszírozható  az  önkormányzat  működése.  Erre  vonatkozik  a  költségvetési 
rendelettervezet  8.  §  (3)  bekezdése.  A választási  évre  tekintettel  bizonyos vagyok 
abban,  hogy  a  Képviselő-testület  a  szükséges  lépéseket  már  nem fogja  megtenni, 
azonban megítélésem szerint elengedhetetlenül szükséges olyan konkrét javaslatok, 
alternatívák kidolgozása, melyek ismeretében az októberében felálló új  Képviselő-
testület  azonnal  meg  tudja  hozni  azokat  a  döntéseket,  amelyeket  e  testület  nem 
hozott meg.

Helyzetünket  jól  tükrözi  a  rendelet  13.  §  (2)  bekezdése,  melynek  értelmében  az 
önkormányzat  fizetőképességének  fenntartása  érdekében  kénytelenek  leszünk  az 
intézmények  működését  sajnálatosan  „kézi  vezérléssel”  kontrollálni,  azonban  e 
roppant szigorú működés mellett is fennáll a finanszírozhatatlanság lehetősége.
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Az  általam  összeállított  költségvetés  a  fejlesztési  oldalon  nem  tartalmaz  olyan 
beruházásokat,  amelyekre a Képviselő-testület már korábban döntést hozott. 2009. 
decemberében már javaslatot tettem ezen döntések visszavonására, a javaslatomat a 
képviselők többsége támogatta ugyan, de minősített többség nem.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület legfontosabb beruházásának a szennyvíz 
beruházást tartja, s eddig erre vonatkozóan 1 Ft fejlesztési kiadást sem tartalmazott 
az eddigi költségvetési tervezet, ezért a rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti fejlesztési 
összeget,  azaz  24.560  eFt-ot  céltartalékba  javasolok  helyezni,  mely  összeg 
felhasználásáról  minden  esetben  a  Képviselő-testület  külön  dönthet.  A  2010.  évi 
fejlesztések  között  így  csak  a  korábbi  évekről  áthúzódó  kötelezettségvállalások, 
illetve  a  testület  legutóbbi  ülésén  megszavazott  buszöböl  építés  önrésze  szerepel, 
lehúzásra  kerültek  az  óvodára,  a  bölcsődére,  és  az  ügyeleti  helyiségre  vonatkozó 
önrészek.  Túl  azon,  hogy  korábbi  véleményemet  fenntartva  a  sikeres  szennyvíz 
pályázat után a meglévő fejlesztési lehetőségeink nem tennék lehetővé ezen önrészek 
biztosítását, időközben egyértelművé vált, hogy az óvoda és a bölcsőde esetében a 
pályázat utófinanszírozott. Azaz a munkák elvégzése, a számlák kifizetése után van 
csak lehetőség a támogatási összeg lehívására,  tehát nem csak az önrész összegét, 
hanem  az  egész  beruházás  összegét  le  kellene  tudnunk  finanszírozni,  amely  az 
önkormányzat anyagi helyzetét tekintve eleve nem lehetséges. Az ügyeleti helyiség 
átépítésére  vonatkozó  eredeti  elképzelés  szerint  is  10  millió  Ft-os  beruházás 
valósulna  meg  külön  önrész  befizetése  nélkül,  véleményem  szerint  a  jelenlegi 
helyzetben  nem  szükséges  további  20  millió  Ft-os  beruházás  elvégzése,  melynek 
10%-os önrészét kizárólagosan Enying város fizetné.

Tisztelt  Képviselő-testület!  Kérem,  szíveskedjenek  a  mellékelt  költségvetési 
rendelettervezetet  a  rendelkezésünkre  álló  roppantul  szűk  mozgástér  miatt 
elfogadni.  Természetesen  bármely  képviselő  tehet  módosító  javaslatot,  azonban a 
módosító  javaslatnak  mind  a  bevételi,  mind  a  kiadási  oldalt  érintenie  kell  az 
egyensúly megtartása érdekében.

Enying, 2010. február 15.

Szörfi István
     jegyző
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