
Az önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása 
 

Szuhakálló községi Önkormányzat 2003. évi költségvetését az elmúlt évekhez 
hasonlóan az elégséges bevételi források hiánya, a folyamatos likviditási problémák 
jellemezték. 
    Önkormányzati költségvetés bevételeinek jelentõs része az állami normatív, 
kiegészítõ normatív támogatásokból, valamint átengedett központi adókból tevõdött 
össze. 
Önkormányzatunk számottevõ saját bevétellel nem rendelkezik, a településen egyetlen 
potenciális vállalkozás nem üzemel, amelyik a helyi adó alanya lehetne. Vállalkozók 
kommunális adójából elenyészõ bevétel származik; a magánszemélyek kommunális 
adójából származó � jelentõsnek szintén nem nevezhetõ - bevétel terhére a szilárd 
hulladék összegyûjtésének és elszállításának közszolgáltatási díja kerül kifizetésre, 
melyet csak az adónembõl származó bevétel nem fedez. 
Egyéb saját bevétel térítési díjakból, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítésébõl, bérbeadásából származik. 
A költségvetés készítésénél tervezett valamennyi állami, átengedett és saját bevételünk  
realizálódott. 
 

Önkormányzatunk próbál élni a költségvetési törvényben közzétett, s késõbb 
konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetõségekkel. Cél- és 
címzett támogatási igénye önállóan önkormányzatunknak nem volt. A 
szennyvízhálózat megvalósítására Sajókaza székhellyel létrejött társulás nyújtott be 
címzett támogatási igényt, mely kielégítésre nem  került. 
 
A területfejlesztési pályázatokhoz megkívánt önrész biztosítása a felhalmozási célú 
bevételek terhére történik. 2003-ban a Területfejlesztési Tanács kedvezõ döntésének 
köszönhetõen a CÉDE alap terhére 2 millió forint támogatást kaptunk a napközi 
otthonos óvoda felújítására. 
Jelentõs probléma azonban a területfejlesztési támogatásokhoz történõ hozzájutás 
hosszadalmas volta, nemegyszer csak a kivitelezõi türelemnek köszönhetõ, hogy e 
miatt az Önkormányzatnak nincsenek likviditási problémái. 
 
Az Önkormányzat 2003-ban nagy nehézségek árán tudott eleget tenni az Ötv-ben 
elõírt kötelezõ feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak. 
Intézményeink mûködését a napi financiális problémák ellenére biztosítottuk, s 
továbbra is törekszünk jól mûködõ intézményhálózatunk fenntartására. 
 
A mûködtetés szilárd, ésszerû megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási 
feltételekkel biztosítható. 
 

2003-ban is, kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetõségeket a 
lehetõ legtöbb regisztrált, elsõsorban a rendszeres szociális segélyben részesülõ 
munkanélküliek részére biztosítottunk a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretein 
belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát.  
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A közcélú foglalkoztatásban rejlõ lehetõségeket is igyekeztünk maximálisan 
kihasználni. Az eredeti elõirányzaton túl, az idõarányos felhasználásra tekintettel 
kiegészítõ támogatást kapott településünk. 
 

Az  Önkormányzat felhalmozási kiadásai  2003-ban a tervezett alatt valósultak 
meg.  Tervezett forráshiányunkat sikeres � de nem kielégítõ nagyságrendû ÖNHIKI-s - 
pályázattal ( 12.532.- E Ft ) csökkentettük. A fennmaradó mûködési hiány fedezetére � 
mivel újabb hitelfelvételt nem vállalhattunk � felhalmozási célra tervezett 
bevételeinket éltük fel. 
 

Felhalmozási kiadásaink az összköltségvetési kiadásból ( 147.556.- E Ft) 
8.405.- E  Ft-ot tettek ki, s valamennyi esetben az ÖNHIKI-s rendszer által elismert 
felhalmozási célú bevétel terhére teljesültek, illetve pályázati forrásból. Jelentõsebb 
beruházásunk volt 2003-ban az óvoda épületének részleges felújítása, a közvilágítási 
hálózat bõvítése. Felhalmozási célú feladataink megvalósításához újabb hitelt nem 
vettünk fel, a meglévõ felhalmozási célú hiteleink törlesztése így is számottevõ 
nehézséget okozott a gazdálkodásban. 
 

A meglévõ önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról 
gondoskodtunk. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek 
köszönhetõen az önkormányzati vagyon megõrzésérõl gondoskodtunk. Az 
ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartás megfeleltetése elkészült, a 
könyvszerinti nyilvántartási értékkel nem rendelkezõ külterületi ingatlanok becsült 
értékével nõtt az önkormányzat összvagyona. 
 
Költségvetési pénzmaradványunk � 3.713.- E Ft; mely  55 E Ft kivételével 
kötelezettséggel terhelt. 2004. év elején kifizetett 2003. évi kibocsátású számlák 
teljesítése történt meg a maradvány terhére.  
 
Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik, így értékpapír mûveletet nem 
hajtottunk végre 2003. év során.             
  
Összegezve 2003 gazdálkodását el kell mondanunk, hogy azt a mindennapos 
pénzhiány, az intézmények fenntarthatóságának gondja, a kötelezõ önkormányzati 
feladatokból adódó, valamint a községfejlesztéshez kapcsolódó felhalmozási feladatok 
elõzõ évekhez mérten szerényebb mértékû megvalósítása jellemezte. 
 
Szuhakálló, 2004.április 7. 
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