F.M. Közgyőlése 441/2007. (XII.20.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója
megállapításáról

A Fejér Megyei Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési
koncepcióját megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

1.

Fejér Megye Közgyőlése elrendeli, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2008.
évi költségvetése a koncepció elıterjesztésében szereplı célok és prioritások
érvényesülésével a koncepcióban rögzített keretszámok és a koncepció
összeállításához készült irányelvek betartásával kerüljön kidolgozásra.

2.

Felkéri Elnökét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintı
rendelkezéseinek érvényesítése és betartása mellett, az önkormányzat 2008.
évi költségvetési rendeletének összeállítása során, a költségvetés bevételi és
kiadási oldala közötti egyensúly megteremtése, a rendelkezésre álló pénzügyi
lehetıségek, és a feladatok megfelelı színvonalú ellátása között mutatkozó
feszültségek feloldásra, a költségvetési keretszámok pontosításra kerüljenek.

3.

Az oktatási intézmények állami támogatás csökkenésének következtében
elvonásra került összeg 50%-át (55 millió forintot) a céltartalékban elkülöníteni.
Az elkülönített összegre az intézmények a kisebb költségigényő, hatékonyabb
feladat ellátás megvalósítása után feladat arányosan válhatnak jogosulttá.

4.

Az oktatási intézmények átszervezése nem halogatható tovább mivel az állami
támogatások folyamatos csökkenése és a közoktatási törvény fajlagos
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ellentmondásainak tényében (annak rendezetlensége kapcsán) ezen intézmény
csoport központi támogatását közel 50%-kal egészíti ki az önkormányzat, mely
a fentieken túl megközelítıleg 500 millió forint többletforrást igényel.

5.

A koncepcióban szereplı hiány nagyságának növelésére - a következı évek
veszélyeztetése nélkül - további lehetıség nincs, ezért a közmővelıdési
intézmények központi támogatásának több mint 100%-kal történı kiegészítését,
a koncepció számaihoz mérten 55 millió forinttal – a fenti, oktatási feladatok
finanszírozása érdekében - csökkenteni szükséges. Az egyes intézményeket
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felülvizsgálata alapján kell meghatározni.

6.

A koncepció elıterjesztésében az önkormányzat megyepolitikai célfeladatai
között elkülönítésre került, a közgyőlés bizottságai hatáskörében felhasználható
20 millió forint keretösszegen túl további átruházott hatáskörő (további
bizottságként mőködı szervezet részére történı átruházási) döntésen alapuló
kötelezettségvállalás fedezet igényének megteremtésére – a szubdelegálás
tilalmi elve miatt - nincs lehetıség.

7.

Felhalmozási bevétel, ezen belül kiemelten a fejlesztési célú hitelbıl illetve a
befektetési célú kötvény kibocsátásból származó források, csak a közgyőlés
által jóváhagyott fejlesztésekre és az azzal kapcsolatos pályázatok, tervek és
engedélyek költségeinek fedezetére fordítható.

8.

A költségvetési hiány (illetve hitel bevételi elıirányzat) összege, 2008. évi
növekedését tekintve 300 millió forintnál nagyobbra nem tervezhetı, ezért
továbbra is szükséges hangsúlyozni, hogy többlet kiadással járó feladat csak
többletforrás egyidejő biztosításával lehetséges. Tekintettel arra, hogy a megyei
önkormányzat nem rendelkezik jelentıs összegő saját bevétellel hosszú távon
cél kell, hogy legyen olyan intézményhálózat (valamint önkormányzati struktúra
és mőködési rend) kialakítása, mely feladat függıen, alapvetıen a központi
normatívákból finanszírozható, nevezetesen felül kell vizsgálni az 50-60%-ot
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9.

Fokozni kell a kistérségek pénzügyi segítségnyújtását - fejlesztési célok,
pályázatok megvalósításának érdekében. A Pénzügyi Alap és a Katasztrófa
Alap megszőntetése mellett – létre kell hozni egy Szolidaritási Kölcsön Pénztárt.

A költségvetés elfogadásáig, a gazdasági programnak megfelelıen ki kell
dolgozni a Pénztár mőködési rendjét.

10. Felül kell vizsgálni minden intézményvezetıjének a 15. mellékletben kimutatott
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a

humánerıforrás gazdálkodás felülvizsgálatára van szükség.

11. A költségvetési rendelet elfogadásáig felül kell vizsgálni a Fejér Megyei Polgárır
Szövetséggel 2007. július 10. napján megkötött együttmőködési megállapodás
tartalmát abból a szempontból, hogy annak fenntartása indokolt-e.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2008. február 29.
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