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Tisztelt Közgyűlés !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a szerint a jegyző által elkészített, a 

következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót  a polgármester október 31-ig nyújtja be a 

Közgyűlésnek.  Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  rendelkező  368/2011. 

(XII.31.)  Korm.  rendelet  26.§-a  szerint  a  Közgyűlés  a  költségvetési  koncepció  tervezetét 

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

Az állam és az önkormányzatok között 2013-ban, a reformértékű átalakítások következtében 

kialakult  munkamegosztás  jelentősen  csökkenti  az  önkormányzatok  közfeladat  ellátásával 

kapcsolatos  kötelezettségeit.  Ez  Salgótarján  városát  is,  különösen  a  köznevelés  területén, 

jelentős  kiadástól  mentesíti.  Az  önkormányzatot  érintő  költségvetési  hatások  a  2014.  évi 

költségvetésben az előző év tapasztalata alapján válnak pontossá.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója kialakításához a 2013. évi költségvetés 

feltételrendszere  megfelelő  kiindulópontot  jelent.  Ennek  érdekében  határozottan  és 

következetesen  végre kell  hajtani  az elfogadott  költségvetésben meghatározottakat,  mert  a 

2014.  év  tervezése  szempontjából  kiemelt  jelentősége  lesz  annak,  hogy  szabadon 

felhasználható pénzmaradvánnyal zárja-e az évet az önkormányzat költségvetése.

I.

A költségvetés céljai, feladatai

Az önkormányzat  részletes  költségvetésének  kialakítása  során  az  alábbi  hatályos  feladat-

ellátási koncepciókban foglaltakat kell figyelembe venni:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2018

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális koncepciója 2009-2018

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciója 2008-2018

- Salgótarján Megyei Jogú Város Civil Koncepciója

- Salgótarján Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Program 2010-2015

- Salgótarján Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

- Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Gyermek és Ifjúsági Koncepciója

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás gazdálkodási koncepciója 2008–2018



- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 

2011-2015

- Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve 2007-2013

Figyelemmel arra, hogy az önkormányzatot érintő reformszintű nemzetgazdasági és ágazati 

átalakítások  befejeződtek,  illetve  kialakult  az  új  struktúrának  megfelelő  finanszírozási 

rendszer is, a 2013. évi önkormányzati költségvetés feltételrendszere alapján meghatározhatók 

a 2014. évre vonatkozó költségvetés-politika főbb céljai és a tervezési folyamat irányai. Ezek 

az alábbiak:

1.  A  feladatalapú  közfeladat  finanszírozási  rendszer  alapján  az 

önkormányzat kötelező feladat-ellátása feltételeinek biztosítása
A  költségvetésben  elkülönítetten  megjelenő  kötelező  feladatokat  a  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  illetve  az  ágazati  törvények 

határozzák meg. Törekedni kell arra, hogy a kötelező feladatokhoz tartozó állami források, 

költséghatékony,  racionális  tervezési  elvekre  figyelemmel  biztosítsák  a  szolgáltatások 

feltételrendszerét.

Kiemelt feladatok
1.1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint egészségügyi ellátások 

A pénzbeli  és természetben nyújtott  szociális,  gyermekjóléti  ellátások vonatkozásában 

továbbra  is  a  rászorultság  elvének  kell  érvényesülnie.  A  támogatások  rendszere  erre 

megfelelő garanciát biztosít.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi 

szolgáltatások  a  Salgótarján  és  Térsége  Önkormányzatainak  Társulása  fenntartásában, 

intézményi  szervezeten  keresztül,  valamint  az  önkormányzati  szektoron  kívüli 

fenntartókkal kötött ellátási szerződések, megállapodások alapján biztosítottak.

Az  egészségügyi  alapellátás  keretében  a  gyermekorvosi,  fogorvosi,  felnőtt  háziorvosi 

körzetek ellátását nagyobb részben vállalkozó orvosok közreműködésével, kisebb részben 

közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  szakdolgozókkal,  más  önkormányzatokkal 

társulásban  látja  el  az  önkormányzat.  A  társulás  által  működtetett  orvosi  körzetek 

esetében érvényesülnie kell azon alapelvnek, hogy elsősorban az OEP címzett forrásai 

biztosítsák a kiadásokat, önkormányzati kiegészítő támogatást csak indokolt esetben lehet 
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tervezni.  Az  önkormányzat  a  vállalkozó  orvosoknak  2014-ben  is  támogatást  kíván 

biztosítani.

1.2. A köznevelési feladatok ellátása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 

alapján a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. 

Ez  az  állami-önkormányzati  feladatmegosztás  jelentősen  megújuló  formáját  jelenti, 

függetlenítve a nevelés-oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. 

Az  állami  köznevelési  közfeladat  ellátásában  fenntartóként  részt  vevő  szerv  a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

A  szakképző  iskolák  kivételével  -  az  önkormányzat  gondoskodik  a  saját  tulajdonát 

képező  ingatlanban  folyó  állami  köznevelési  feladatellátáshoz  kapcsolódó  ingó  és 

ingatlan  vagyon  működtetéséről,  melynek  keretében  az  önkormányzat  saját  forrásai 

terhére biztosítja a köznevelési feladatellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá 

az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. 

Az  önkormányzat  számára  továbbra  is  fontos  cél  a  köznevelés  magas  színvonalának 

megtartása,  fejlesztése,  a  gyermekek  nevelése-oktatása,  és  a  pedagógusok  szakmai 

munkája.  A köznevelési  intézmények  működtetésével,  illetve  az  önkormányzat  egyéb 

eszközeivel törekedni kell arra, hogy magas szinten álljanak rendelkezésre a szükséges 

feltételeket,  melyek  segítségével  az  oktatás,  mint  alapszolgáltatás  színvonala  a  kor 

követelményeinek  megfelelő  szinten  legyen  elérhető  és  a  pedagógusok munkáját, 

szakmai előrehaladását segítse.

A Köznev. tv-ben meghatározott  működtetési  feladatok ellátását  lehetőség szerint úgy 

kell megszervezni, hogy az állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételekből 

(gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) fedezhető legyen. 

Az önkormányzat továbbra is támogatja a felsőoktatásban tanuló fiatalokat. E célból jött 

létre  a  Salgótarján  Jövőjéért  Közalapítvány,  melyet  az  önkormányzat  minden  évben 

jelentős  összeggel  támogat, valamint  az  az  új  ösztöndíjrendszer,  amely  szintén  a 

felsőoktatásban  tanuló  fiatalokat  támogatja,  cserébe  azért,  hogy  Salgótarjánban 

helyezkedjenek el. Erre jelentős összeget különít el a továbbiakban a költségvetés. 
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Óvodai nevelés        

Az önkormányzat kötelező közfeladata az óvodai ellátás, amely a Salgótarjáni Összevont 

Óvoda  fenntartásával  történik,  és  amelyhez  a  központi  költségvetés  több  elemű 

támogatással járul hozzá. Jelenleg valamennyi 3. életévét betöltött gyermek számára van 

lehetőség  az  óvodai  nevelésben  való  részvételre,  figyelemmel  az  óvodai  beiratkozást 

szabályozó 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletre.

1.3. Településüzemeltetés

A  városüzemeltetés  feladatai  közül  az  útfenntartás,  köztemető  üzemeltetés, 

parkfenntartás,  közvilágítás  rendelkezésre  bocsátandó  előirányzatot  a  központi 

költségvetés feladatalapú támogatási előirányzata alapján kell meghatározni. Mivel 2012. 

évtől  a Salgótarján Foglalkoztatási  Nonprofit  Kft. látja el  a parkfenntartási,  a temető-

fenntartási, valamint az önkormányzati utak karbantartási feladatokat is, figyelemmel a 

közfoglalkoztatás  rendszerében  foglalkoztatott  munkavállalók  alkalmazására, 

költségtakarékosabb előirányzat-felhasználás valósulhat meg.

2. Bérlakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése 
Az  önkormányzati  bérlakások  működésével  összefüggésben  jelentkező  kiadások 

rugalmatlansága jelentős, erős determinációt jelentenek a költségvetés számára. A Salgó 

Vagyon Kft. számítása szerint a tervezhető bevételek nem fedezik a tervezendő kiadásokat, 

így  az  önkormányzat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségeinek  bevételéből  kell 

kiegészíteni.  Ennek  minimalizálása  érdekében  az  önkormányzati  lakáskoncepció 

rendelkezéseit szigorúan végre kell hajtani, illetve amennyiben szükséges, javaslatot kell 

tenni a módosításra. Az optimális bérlakás állomány elérése érdekében szükséges folytatni 

a  szórvány bérlakások privatizációját  (elsősorban a  bérlők részére),  valamint  az elavult 

kolóniák terv szerinti bontását, rendszerből történő kivonását.

Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  működési 

költségeinek  finanszírozását  fedező  előirányzat  alapvetően  azon  kiadásokra  nyújt 

lehetőséget,  amelyek  a  társasházi  közös  költségekben  jelentkeznek.  Az  önkormányzat 

tulajdonában álló belvárosi ingatlanok bérbeadása a város számára hosszú távú bevételt 

biztosít. Szükséges az esetleg hosszabb ideje üres, peremkerületben és a nem kifejezetten 
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városközpontban  lévő  egyes  üzlethelyiségek,  valamint  a  társasházakban  lévő  szórvány 

pincék,  helyiségek  (pl.  raktárak)  felülvizsgálata,  a  gazdaságosan  bérbe  nem  adható 

helyiségek értékesítése.

3. A közfoglalkoztatási rendszer lehetőség szerinti bővítése
A  pályázati  erőforrások,  illetve  az  önkormányzat  által  vállalható  anyagi  lehetőségek 

alapján, illetve a közfoglalkoztatásra irányadó szabályoknak megfelelően lehetőség szerint 

növelni  kell  a  közfoglalkoztatásban  részt  vevők  számát  az  önkormányzat  feladatainak 

költséghatékony  ellátása,  valamint  a  szociális  kiadások  mérséklése  érdekében.  A 

közfoglalkoztatás keretében tovább kell folytatni a 2012-ban megkezdett  önkormányzati 

utak, járdák, lépcsők felújítását.

4. A felhalmozási kiadások
A kiadások tervezése során a 2013. évről áthúzódó, illetve a 2013. évben a költségvetés 

„többéves  kihatással  járó  döntések”  című  mellékletében  meghatározott  feladatok 

elsőbbséget kapnak.

A  koncepció  elvárásként  határozza  meg,  hogy  2014.  évben  az  év  során  pályázati 

forrásokból számottevően bővüljön a fejlesztési szektor, illetve a megvalósítandó feladatok 

bővítése  érdekében  egyéb  felhasználható  saját  források  felkutatására  kell,  hogy  sor 

kerüljön.

A városi gazdaság élénkítését is generáló projektötletek közvetett módon az önkormányzat 

jövőbeni fejlődésében jelentős szerepet játszhatnak, ezért olyan életképes elképzeléseket 

kell  kidolgozni,  amelyek  befektetési  konferenciákon,  különféle  kiadványokon  keresztül 

történő terjesztése a későbbi időszakban lendületet adhat a város gazdasági fejlődésének. 

A  koncepció  az  alábbi  2014.  évre  áthúzódó  pályázati  forrásokkal  is  támogatott 

folyamatban lévő felhalmozási feladatokkal számol:

-    Funkcióbővítő városrehabilitáció

-    „GeoTur” Turisztikai attrakciófejlesztés

-    Hulladékrekultivációs projekt 
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A Közgyűlés  által  elhatározott  pályázati  forrásokkal megvalósításra  váró új feladatok a 

következők:

-    Bölcsőde beruházása

-    Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció

-    hulladékgazdálkodási projekt 

5. Adósságszolgálat
A  2013.  évben  felvett  hitelekkel  kapcsolatos  adósságszolgálati  kiadások  determinációt 

jelentenek a 2014. évi költségvetési  tervezés számára,  így a megkötött  hitelszerződések 

miatt  a  szükséges  előirányzat  tervezése  elsőrendű  szempont,  figyelemmel  a  várható 

árfolyam által számítható kiadásokra is.

II.

A költségvetési deficit finanszírozása

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint a működési 

feladatok évközi finanszírozására csak likvid hitel vehető igénybe. A működési kiadásokat a 

működési  bevételeknek fedezni kell,  tehát a működési  szektorban költségvetési  hiány nem 

tervezhető.

A koncepció jelenleg nem számol felhalmozási hitelfelvétellel.
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Salgotarjdn Megyei Jogu V6ros 20L4. evi kdlts6gvetesi koncepciojdnak v6lem6nyez6s6t az alabbi
szempontok alapjdn teszem meg:

Jogszab5lyi h5tt6r
Kii ls6- bels6 felt6tel rendszer.

1. JogszabSlyi h6tt6r:

Az Sllamh6ztartdsr6l szol6 20L1- 6vi CXCV. torv6ny 24.9 (1) bekezd6se ertelm6ben ,,a jegyz5,f5jegyz6,
megyei fSjegyz6 6ltal elkeszitett, a kovetkezo 6vre vonatkoz6 kdlts6gvet6si koncepci6t a polg5rmester
oktober 31-ig nyrijtja be a k6pviselo-testriletnek.

Az Sllamhdztartdsr6l sz6l6 t6rv6ny v6grehajtds6r6l rendelkez6 36B|20IL. (XII.31.) kormSnyrendelet
szerint:

26. 5 (1) A jegyzo a helyi onkormdnyzat kolts6gvet6si koncepci6jdt a tervezett bev6telek, a
kotelezetts6gvallal6sok 6s m5s fizet6si kotelezetts6gek, es a Kormdny Aht. 13. 5 (1) bekezd6se szerinti
dontesei figyelembev6tel6vel 6llitja ossze.

(2) A polgdrmester a koltsdgvetesi koncepci6 tervezet6r6l a helyi onkormdnyzatnSl mfikod6
bizottsdgok v6lem6ny6t a szeruezeti 6s mrjkddesi szab6lyzatban foglaltak szerint kik6ri, 6s azt a
kdltsdgvet6si koncepci6 tervezet6hez csatolja. A p6nztlgyi bizottsdgnak a kolts6gvet6si koncepci6
tervezet6nek eg6sz615l v6lemenyt kell alkotnia.

(3) A kolts6gvetesi koncepci6 teruezet6t a k6pvisel6-testtilet a bizottsdgok v6lem6ny6vel egyrltt
megtdrgyalja, 6s hatSrozatot hoz a koltsdgvetds-kdszi't6s tovdbbi munkSlatair6l.

A NemzetgazdasSgi Miniszt6rium tdj6koztatdsa szerint a kolts6gvet6si koncepci6ban els6sorban az
dnkormSnyzat mfikdd6sevel 6s a fejleszt6sekkel kapcsolatos strat6giai dont6seket, j6vcibeli irSnyokat
szriks6ges meghat6rozni, majd ezt kovet5en - a kolts6gvetesi tervezcss idoszakdban - lehet konkr6t
feladatokra, tev6kenys6gekre bontani az egyes elemeket.

A fenti rendelkez6seknek megfelel6en kerril beny[jtdsra a 20L4. 6vi kolts6gvet6si koncepci6.

2. Kills6-bels6 felt6telrendszer:

20L4. 6vben az onkorm6nyzatok finanszirozdsa a 2013. 6vt6l bevezetett megv6ltozott
onkormdnyzati feladatellStdshoz igazodo - feladatalapfr t5mogatSsi rendszerben tortenik.

A finanszirozlsi struktrira alapjaiban nem t6r el a 2013, evre kialakitott 6s alkalmazott feladatalapti
forrSsallokaciotol.

A helyi 6nkormSnyzatok feladataihoz20t4-ben - vSrhat6an - a kdzponti koltsegvetes t6bb mint 703
milliSrd forintot biztosit, amely a 2013. evi tdmogatSs 108,8 o/o-a.

Az onkormdnyzatok feladatainak nagyobb r6sz6t a klasszikus 6rtelemben vett onkormdnyzati feladatok
(igazgatSsi feladatok, telepril6suzemeltetds, helyi ad6ztat6s, stb.) teszik ki. Ezen helyi kozrigyek
ell6tSsdt 2014-ben is, hasonloan az elozo 6vhez egy az onkormdnyzatok jovedelemtermel6
k6pessegetol friggo - altalanos jellegti tSmogat5s szolgSlja.

Az SltalSnos t5mogatdson belul krllon jelenik meg az onkormdnyzati hivatal tdmogatdsa, a
legtipikusabb teleptilesrizemeltet6si feladatok, il letve az egy6b kotelez6 onkormSnyzati feladatok
t6mogatSsa.

1 .
2.



A strukturdlis dtalakit5sok r6szek6nt 2014. janudr l-tol valtozik a koltsegvet6s szdmvitele. Az eddigi

modositott teljesit6s szem16letfi nyilv6ntartutt, ,,eredmenyszem16letti" kett6s kdnywitel . vSltja fel

(lolis6gvet6si 6rp6nzugyi szSmvitel). Ez l6nyeges tdbbletfeladatot jelent a tervez6s idoszakdban.

Az dnkormdnyzatok finansziroz5si rendszereben mindig jelen volt egyfajta ,,kiegyenlit6" rendszer. Ezt a

funkciot t6lti be 2013. evt5l a besz5mi'tds rendszere, amely a helyi dnkormdnyzatok ipar[iz6si

ad6alaphoz viszonyitott elvSrt bev6tel6vel csokkentette az Sltalsnos tSmogatSsokat.

Ennek megfelel6en a helyi onkormSnyzatokat megilleto egygs kolts6gvetesi tdmogatdsok 6sszeg6t

ZOl4.6vben is csokkenti az elvdrt iparrizesi adobevritel a besz6mft6s rendszer6n kereszttil, ugyanakkor

a 2013. 6vinel differenci6ltabb modon.

Szint6n v5ltozds a beszdmitds rendszer6ben a 2013. 6vi szab6lyoz5shoz k6pest, hogy az elv6rt bev6tel

miatti csokken6st a koltsegvet6si torv6nyben rogzitett sorrendben kell 6rv6nyesi'teni a vonatkoz6

t6mogat6si jogcfmek tekintetdben, fgy els6sorban: hozzitiilrulds a p6nzbeli szoci6lis ellSt6sokhoz, majd

egy65 on[oimdnyzati feladato'k tdmogat5sa, telepu16suzemeltet6shez kapcsol6d6 feladatok

t#ogat6sa 6s u"gbl ur onkormdnyzati hivatal milkod6s6nek tSmogatSsa jogcimeken.

A nemzeti koznevel6srol szolo 2011. evi CXC. torv6nyben kialakitott 6s meghatdrozott feladat-ell5t5si

struktrira alapjdn zOI4.6vben is az onkormSnyzatok kotelez6 feladata az 6vodai ellSt6s biztosit5sa' A

nevel6 munkdhoz szuks6ges tSmogat6st a kozponti koltsegvet6s frgy bocsi*ja az onkorm6nyzatok

rendelkezesere, hogy az itt dolgoio - a vonatkozo jogszabSlyok feladatszervez6si (csoport Stlag

l6tszdm, foglalkozdsi id6keret, gylrmekkel toltend6 kdt-dtt id6) el6ir6sai szerint elismert - pedag6gu:

6s a nevet6 munpdt segit6 l6tlzSm beret a kereseteket meghat6roz,5 torv6nyi szab6lyoz6s kotelez6

szintj6n biztosftja, tovdb-b5 hozz6j6rul az 6voda szakmai es uzemeltet6si kiad6saihoz.

A jelenlegi inform6ci6k nem teszik lehet5v6 konkr6t eloirilnyzatok rogzit6s6t, igY a koncepci6ban

csup5n a ienrez6s tovSbbi munkSlataira irSnyul6an lehet dont6st hozni.

2013. 6vtdt az onkormdnyzati alrendszer adossdg6nak lehets6ges legmagasabb 6rt6k6t rogziti a

kolts6gvet6si torve nY.

A helyi onkormdnyzatok adossdg5t az 5llam. r6szben konszolid6lta. Ugyanakkor nem elegendS az

onkormdnyzati adossdg egys;;ri. 6ilam 6ltali 6w5llal5sa, szriks6g vgn olyan - int6zked6sek

meghozatit6ra is, melyek biztosi'tjdk azt is, hogy ne keletkezzenujraez az ad6ss5g.Ez r6szben teljestil

a finanszfrozdsi rendszer dtalaki't6sdval, 5m tovdbbi lep6sekre is szukseg van. A 2012. janu5r 1-j6n

hatSlyba lepett stabilit6si torueny a 
'korSbban 

az onkorm5nyzati t6rv6nyben szerepl6hoz k6pest

szigorirOn szabSlyokhoz kototte az onkorm5nyzatok hitelfelvdtelet.

Az 6nkorm6nyzati ad6ssdgkonszoliddcio miatt indokolttd vSlt a hitelfelv6telre vonatkoz6 szabSlyok

tovdbbi szigorit6sa is, tekintettel arra, hogy a konszolidSlt onkormSnyzatok eset6ben a kor6bbi

tigyletek torlesztds6re forditand6 bev6telek szabadon elkolthet6v6 vSlnak, 6s igy az onkormdnyzatok

hitelk6pess6ge nigyuun megnd. Emiatt konnyen iljabb nagym6rtekii hitelfelv6telbe kezdhetn6nek az

onkorm5nyzatok, mely az 6llamadoss5g noveked6s6vel, ar illamad6ss6g-mutat6 roml5sdval j5rna'

Kib6vult a t6rgy6vben tervezett onkorm6nyzati ugyletekr6l szolo adatszolgSltatSs kore, annak

6rdek6ben, hogy minden, a t6rgyevi onkorm6nyzati alrendszeri ad6ss5gc6lt negatilvan befolydsolo

tigyletr6l szolo-inform6ci6 a KorriSny rendelkezesere 6lljon. Az adatok teljess6ge es az enged6lyhez

nem kotdtt ugyletekb6l adod6 kdlts6gvettisi kockSzat t<iszfir6se v6gett az alapesetben engedely n6lktll

megkotheto rigyletek is 
"ngud6lyLotelesse ,v6ltak, amennyiben az onkormdnyzat azokr6l nem

szolg5ltatott adatot a jogszabSlyi hat6ridS lejSrt5ig. A Korm5nynak lehetSs6ge van, hogy ezen

informdcioLra Japozua mErtegelje az egyes ont<ormanyzati tigyletek engedelyez6s6t, amennyiben a

t6rgy6vben tervezett valamennyi ugylet megkotese u.trSly"ttetn6 az alrendszeri ad6ssSgc6l

tarthat6s5gdt.



Magyarorsz6g gazdasdgi stabilitdsSrol sz6l6 2011. evi CXCIV. tdrv6ny 6rtelm6ben:

10 S (1) A (Z) bekezd6sben foglaltak 6s a jogszabSlyon alapulo, kotelez6 kezess6g-, illetve

gurun.iuuarturar 
'kiv6televel 

az . onlormSnyzat etuenyesen kizir6lag a KormSny el6zetes

i,ozzildrul6sival v5llalhat az Aht. szerinti 6nkorm6nyzati kezess6get 6s garanciSt, valamint kdthet

adoss6got keletkezteto rigyletet.

(la) Telepul6si 6nkormSnyzat ad6ss5got keletkeztetS tigyletet - a (2) bekezd6s szerinti kormSnyzati

.nbld.lv n6lkril megkothet6 tigyletek 6s a (10) bekezdes szerinti ad6ss6gmegrij.it6 hitel

kiv6tel6vel - csak abban at 
"J"tb"n 

kdthet, ha a hat6lyos helyi ad6 rendelete alapjdn a helyi

iparfiz6si adot vagy a helyi ad6kr6l szolo 1990. 6vi C. torv6ny szerinti vagyoni tipus( ad6k koztil

legalSbb az egyiket vagy a magdnszem6lyek kommunSlis adoj6t bevezette.

(2) Nincs sztiks6g a KormSny hozzliitrulSs5ra
y' a likvid hitelre vonatkoz6,
b u rArarosi onkorm6nyzai 6s megyei jogI vSros eset6ben a 100 milli6 forintot meg nem halad6,

fejlesztesi c6lf adoss5got keletkezteto tigylet megkotes6hez.

Tekintettel a fenti szabSlyoz6sra a mrikod6si oldalon olyan felt6telrendszert kell kialakitani, hogy a

teruezett bev6telek fedezzlk a kiad5sokat.

A koncepcio jelenleg felhalmoz5si hitelfelvetellel nem szdmol.

salg6tarjin Megyei Jogri v6ros zor4. 6vi k6lts6gvet6si koncepci6ja a jogszabSlyi

el6irisoknak me-gfelel6 
-hatSrid6ben 

keri,it beterjeszt6sre, megfelel6 ir6nymutatSst ad a

r6szletes iinkorm?nyzati kiilts6gvet6s kialakit5sihoz, igy salg6tarjSn_ Megyei Jogri v5ros

ritzgyfi l6s6nek a zoi+, 6vi ktilts6gvet6si koncepci6t elfogad5sra javaslom.

SalgotarjSn, 2013. oktober 10.

I

f.esl+--r }t "l'r.. ttdu-teo ks\t{ $>t'hl,- t\diltJ

Mestern6 Berta Ildik6
rigyvezeto

MBI Kdnywizsg6lo Kft.
tagsdgi igazolv5nY sz5ma: 000588
3100 Salgotarjdn, P6csk6 rit +0.

310r i  Sa l i i r ; ia i .1ar r ,  Pecsko u t  40 .
Accsz-arn' \  1 ?^097 53-?-12

Mestern6 Berta Ildik6
bej eg yzett kd nYvv izsgllo

3100 Salgotarj5n, P6csk5 tlt 17 12.
tagsdgi igazolvSnY szdm: 000183


