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1 BEVEZETÉS 
 

A költségvetési gazdálkodás eredményességét nagyot sok minden befolyásolja. Jelen 

pályázat keretében csupán a legfontosabb összetevőkre koncentrálunk, amelyeket az 

alábbiakban foglalunk össze. 

 

 Az önkormányzat működésére vonatkozó pénzügyi tárgyú, elsősorban a kötele-

zettségvállaláshoz kötött szabályozási háttér átvizsgálása során nem csak a 

számviteli pénzügyi folyamatok szabályozottságát vizsgáltuk, hanem az ehhez 

kapcsolódó humán ellátottságot, képzettséget is.  

A pénzügyi osztály összetétele vegyes,  

- osztályvezető-felsőfokú 

- vezető könyvelő-felsőfokú 

- számviteli ügyintéző I-V.-középfokú (ebből II db mérlegképes) 

- számviteli ügyintéző VI.-felsőfokú 

- költségvetési referens-felsőfokú 

- intézménygazdálkodási referens-felsőfokú (államigazgatási főiskola) 

 

Vagyoncsoport 

- csoportvezető-felsőfokú 

- vagyongazdálkodási ügyintéző-középfokú 

- beruházási ügyintéző-betöltetlen (elméletileg felsőfokú) 

 

Az informatikai ellátottság: hardverellátottság megfelelő, a mindennapi elektronikus 

kommunikáció megoldott a pénzügyi területen. A könyvelésre két éve a SALDO integrált 

programot használják, ami nagy előrelépés az eddigi DOS alapú szoftverekhez képest. 

Az átállás folyamatosan történik, így jelenleg is fut még a MÁK által nagyon régen 

kifejlesztett, de már elavult ANAL és SÁFÁR program is. 

 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

5

2 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLA-
LÁS SZABÁLYOZÁSA (2.A.) 

 

A költségvetéshez kapcsolódik a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás/ 

kötelezettségvállalás szabályozása. Ennek kapcsán a felelősségi rendszer, a 

kötelezettségvállalás és ennek hivatali jelenlegi (ellenjegyzési) rendjének pontos és 

részletes, áttekintését kellett elvégezni.   

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet rendelkezéseiben foglaltak 

alapján a kötelezettségvállalások tartalmi és formai követelményét, és a 

kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hivatali ügymenetet a Polgármesteri Hivatal saját 

hatáskörben szabályozza. Ezen tanulmány keretében a kötelezettségvállalások tartalmi 

és formai követelményeiről, és a kötelezettségvállalások hivatali ügymenetéről 

készítettünk egy javaslatot, mely akár szabályzat formájában is elfogadható a 

Polgármesteri Hivatal részéről. 

2.1 Kötelezettségvállalások hivatali ügymenete 

Kötelezettségvállalás: a Ptk. 198.§ és 199.§-a szerint minősülő szerződés, illetve 

egyoldalú nyilatkozat, ide értve a valamennyi saját és külső szerződést is, ezen 

túlmenően azok az egyéb, kinevezési okiratok, munkaszerződések, megbízási 

szerződések, és minden olyan jognyilatkozat, amely kifizetési, vagy vagyonváltozási 

kötelezettséget keletkeztet. 

Saját szerződés: az adott funkcióba tartozó feladatok végrehajtásáért, a költségvetési 

előirányzatok felhasználásáért felelős hivatali szervezeti egység által előkészített 

kötelezettségvállalás. 

Külső szerződés: valamennyi nem szerződésminta szerinti szerződés. 
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Szerződésminta: a Polgármesteri Hivatal által előre kidolgozott szerződések. A 

mintaszerződések módosítására, újak megalkotására vagy az elavult minták 

visszavonására a Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogosult.   

Kezdeményező szervezeti egység: a Polgármesteri Hivatal ágazatilag, szakmailag 

illetékes szervezeti egysége, amely a szerződés megkötését kezdeményezi, aláírásra 

megküldi, illetve a másik féllel (felekkel) a szerződés megkötése során és azt követően 

a kapcsolatot tartja.  

Véleményező szervezeti egység: a kötelezettségvállalások aláírási folyamata során 

véleményt megfogalmazó osztály. 

2.1.1 A kötelezettségvállalás hatálya 

A kötelezettségvállalás hatálya kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala (a továbbiakban együttesen: kötelezettségvállaló) valamennyi szervére, 

szervezeti egységére (kabinet, osztály, csoport), és a kötelezettségvállalásokban 

kapcsolattartóként, teljesítésigazolóként, illetve egyéb más közreműködőként megjelölt 

köztisztviselőkre. Ezen kívül a hatálya kiterjed valamennyi kötelezettségvállalásra, 

amelyben az Önkormányzat vagy a Hivatal szerződő félként szerepel, valamint 

valamennyi olyan ügyletre, amelyben egyoldalúan kötelezettséget vállal. 

2.1.2 A szerződéskötési eljárás rendje saját szerződés esetén 

A saját szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését kezdeményező szervezeti 

egység, köteles  előkészíteni a tárgyi jogügylethez szükséges szerződéstervezetet. A 

kötelezettségvállaló érdekeinek figyelembe vételével gondoskodik a szerződések 

szakmai, tartalmi és formai előkészítéséért, ideértve a szerződések megkötése 

érdekében folytatott partnerrel történő szakmai egyeztetéseket.  

Azon szerződést, amelyet képviselő-testületi és/vagy bizottsági határozattal kell 

jóváhagyni, a kezdeményező szervezeti egység jogi véleményezés céljából - még annak 

képviselő-testületre történő előterjesztését megelőzően - köteles a szerződést a jogi 

véleményezéssel foglalkozó jegyző részére megküldeni.  
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A szerződésekhez rövid feljegyzést kell csatolni kötelezettségvállaló részére, amelyben a 

szerződéskötésre vonatkozó lényeges információkat kell közölni.  

Amennyiben a véleményezésre jogosultak részéről akár szakmai, tartalmi, akár formai 

kifogás merül fel a szerződéssel (tervezettel) kapcsolatban, úgy álláspontjukról és/vagy 

ahhoz kapcsolódó konkrét, módosító szövegjavaslatukról feljegyzés formájában 

tájékoztatják a kezdeményező szervezeti egységet. A kezdeményező szervezeti egység 

a véleményezés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni a 

kötelezettségvállalást érintő jogszabályi követelményeknek, valamint a 

véleményezéseknek megfelelő kijavításról, módosításról, esetleges kiegészítésekről, 

valamint a szerződés újbóli véleményeztetésre történő megküldéséről. Amennyiben a 

kezdeményező szervezeti egység a véleményező álláspontjával nem ért egyet, úgy 

ennek indokait feljegyzésben kell rögzíteni, és aláírásra újra megküldeni.  

A kezdeményező szervezeti egység köteles gondoskodni a szerződésben részletezett - 

mind a kötelezettségvállalót, mind pedig a másik felet terhelő - kötelezettségek 

figyelemmel kíséréséről, betartásáról és betartatásáról, a határidők figyelemmel 

kíséréséről, a kötelezettségvállalónál intézkedések kezdeményezéséről. Az ezzel 

kapcsolatos valamennyi kötelezettség a kezdeményező szervezeti egységet terheli.  

2.1.3 A szerződéskötési eljárás rendje külső szerződés esetén 

Külső szerződést csak előzetes egyeztetést követően lehet használni, amennyiben a 

szakmailag illetékes szervezeti egység meggyőződött arról, hogy megfelel a Hivatalban 

kialakított jogi és gazdálkodási gyakorlatnak. 

Aláírásra csak ezt követően lehet a kötelezettségvállaló részére megküldeni. 

A külső szerződést a Polgármesteri Hivatal ágazatilag, szakmailag illetékes szervezeti 

egységéhez kell eljuttatni, amely a továbbiakban a kezdeményező szervezeti egység 

funkcióját látja el. Amennyiben nem dönthető el egyértelműen, hogy ki a 

kezdeményező, akkor a kötelezettségvállaló jelöli ki a kezdeményező szervezeti 

egységet. 

A kezdeményező szervezeti egység a harmadik személy vagy fél által kezdeményezett 

és előkészített szerződést előzetes szakmai, tartalmi és formai egyeztetést követően 
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annak valamennyi előzményével együtt megküldi az Polgármesteri Hivatal jogi és 

pénzügyi véleményezéssel foglalkozó szakosztályának előzetes véleményeztetésre. A 

kezdeményező szervezeti egységnek és a véleményezőknek lehetőség szerint 

figyelembe kell venniük a mintaszerződésekben alkalmazott szerződéses feltételeket. 

Amennyiben a kötelezettségvállalás jogi vagy pénzügyi szempontból nem felel meg a 

jogszabályi, és a hivatalban kialakított joggyakorlati követelményeknek, vagy annak 

teljesítése a jogi vagy pénzügyi véleményező álláspontja szerint a kötelezettségvállaló 

érdekeivel ellentétes, úgy a kötelezettségvállalás – a jogi vagy pénzügyi véleménnyel 

együtt – visszaküldésre kerül a kezdeményező szervezeti egység részére. A 

kezdeményező szervezeti egység – figyelemmel a szerződéssel kapcsolatos kifogásokra 

és észrevételekre – a szerződést mindaddig egyezteti a harmadik féllel, míg azt a jogi és 

pénzügyi véleményező jóvá nem hagyja.  

Amíg a külső szerződés jogi és pénzügyi szempontból nem esett át az előzetes 

egyeztetésen úgy addig azt nem lehet aláírásra megküldeni.  A jogi és pénzügyi 

egyeztetést követően a véleményeztetésére, annak ellenjegyzésére és jóváhagyására a 

saját szerződésekre vonatkozó eljárásrend az irányadó. 

2.2 Felelősségek 

A kezdeményező szervezeti egység felelősséggel tartozik a szerződés megkötésének 

szakmai szükségességéért, a kötelezettség vállalási szabályok és az előzetes 

ellenjegyzések, jóváhagyások beszerzéséért, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. Törvény és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

rendelkezéseinek betartásáért. A kezdeményező szervezeti egység felelős a szerződés 

létrejötte után az abban foglalt kötelezettségek figyelemmel kíséréséért, betartásáért és 

betartatásáért, a határidők figyelemmel kíséréséért, a kötelezettségvállalónál az 

intézkedések kezdeményezéséért. A kezdeményező szervezeti egység vezetője felelős 

azért, hogy a kötelezettségvállalások utólagos – a szerződés keltezésétől későbbi – 

aláírására nem kerülhet sor. 

 A szerződések valamennyi példányát a Hivatalban rendszeresített (elektronikus) iktatási 

rendszernek megfelelően, a kötelezettségvállalásokra kialakított egységes iktatókönyv 

szerinti iktatószámmal kell ellátni (az azonos példányokat azonos iktatószámmal). A 

szerződést arra a köztisztviselőre kell iktatni, aki: a teljesítést igazolja, vagy a 
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szerződésben megnevezett kapcsolattartó vagy közreműködő, vagy a szerződés 

előkészítője, de mindenképpen az ügyletért felelős szervezeti egység megállapítható 

legyen belőle. Amennyiben a szerződést több köztisztviselőre lehetne iktatni, a 

kezdeményező szervezeti egység vezetője dönt az iktatásról. Amennyiben nincs olyan 

személy, akire a feltételek szerint lehetne iktatni, a kezdeményező szervezeti egység 

vezetőjére kell a szerződést iktatni. 

A kezdeményező szervezeti egységnél a kötelezettségvállalás egy eredeti példányának 

(szükséges aláírásokkal ellátott eredeti példány, a mellékletekkel és esetleges 

módosításokkal együtt) fellelhetőnek kell lennie.  

A pénzügyi véleményezést végző szervezeti egység felelős mind a szerződés 

gazdaságosságáért, célszerűségéért, hatékonyságáért, valamennyi gazdálkodásra 

vonatkozó jogszabálynak, és belső szabályozásnak való megfelelésért, valamint a 

kötelezettségvállalás rendjének megfelelően a mindenkori költségvetésével való 

összhangjáért, a szerződésben foglalt összeg számszaki megfelelőségéért.  

2.3 A szerződések tartalmi, formai követelményei 

A szerződés előkészítése, megkötése során az alábbi tartalmi és formai 

követelményeket kell figyelembe vennie mind a kezdeményező szervezeti egységnek, 

mind pedig a kötelezettségvállalást véleményező valamennyi szakosztálynak.  

A szerződést minimum négy példányban kell aláírásra megküldeni, minden esetben az 

abban megjelölt, a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt. A 

szerződést tartalmazó ügyirathoz csatolni kell a kötelezettségvállaló számára a 

Kötelezettség vállalási lapot is, amely tartalmazza az adott előirányzat összegét, az 

eddig felhasznált, az eddig kötelezettség vállalással megterhelt, de még ki nem fizetett 

összeget, a tárgyi ügylet számára szükséges forrás nagyságát, és a még szabad 

rendelkezésre álló előirányzati keret nagyságát is. Amennyiben a melléklet megküldése 

az aláírási folyamat során valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges (pl. annak nagy 

terjedelme miatt), úgy abban az esetben jelezni kell, hogy az hol/kinél lelhető fel, illetve 

tekinthető meg.  

A kezdeményező szervezeti egység kötelezettsége, hogy a szerződésben megjelölt 

keltezésre és különösen a teljesítési határidőre tekintettel elegendő idő álljon 
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rendelkezésre a véleményezésre, valamint a szerződés kötelezettségvállaló általi 

aláírására. A kezdeményező szervezeti egység úgy köteles eljárni, hogy a szerződés 

teljesítési határidejére tekintettel az aláírás ne szenvedjen késedelmet.  

A kezdeményező szervezeti egység képviselőjének, és a jogi ellenőrzést, ellenjegyzést 

végzőnek a szerződés valamennyi példányának minden oldalát aláírásával/szignójával 

kell ellátnia.   

A szerződéseknek minden esetben tartalmazniuk kell a szerződő felek pontos 

megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, cég esetén 

cégjegyzékszámát és a cég képviselőjét.  

A szerződés tárgyát, a lehető legpontosabban – valamennyi fél által érthetően - kell 

megfogalmazni az ahhoz kapcsolódó teljesítési határidőkkel és fizetési feltételekkel 

együtt.  

A szerződés keltezésénél az évet és a hónapot kell megjelölni, a naptári napot pedig az 

aláírást követően kell valamennyi példányra rávezetni. 

A szerződés aláíróját és ellenjegyzőjét minden esetben a mindenkori költségvetési 

gazdálkodás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló utasítás 

rendelkezéseinek figyelembe vételével kell meghatározni. Amennyiben az ellenjegyző 

valamely véleményező szervezeti egység képviselőjével megegyezik, úgy egyidejűleg az 

ellenjegyzést is a véleményezésre előírt határidő tartama alatt kell megtenni. 

Amennyiben jogszabály, képviselő-testületi döntés vagy más szerződés az adott 

kötelezettségvállalásra vonatkozóan egyéb előírást is tartalmaz, úgy azokat a 

kötelezettségvállalás előkészítésénél figyelembe kell venni. 

 

2.4 Ellenőrzés 

A kötelezettségvállalásokra vonatkozó, jelen szabályzatban meghatározott feltételek, 

határidők és egyéb előírások teljesítését a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési 

szervezete a rá vonatkozó feladatterv, vagy a Jegyző egyedi utasítása alapján ellenőrzi.  
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2.5 Javaslat a 8296/2008. számú Polgármesteri és jegyzői 
együttes utasítás módosítására 

A felülvizsgált 8296/2008. számú POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI EGYÜTTES utasítás A 

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS 

ELLENJEGYZÉSI, VALAMINT ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDJÉRŐL című szabályzat kiegészítésére 

tettünk javaslatot az alábbi pontokon.  

8. pont: „A „Testületi feladatok ellátása” költségvetési cím előirányzatai terhére a 

polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az 

alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke vállalhat kötelezettséget.” A 

217/1998.(XII.30.) Korm rendelet 138.§.(4) bekezdése szerint a polgármesteri és 

az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában a testület 

összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult kötelezettségvállalásra és 

utalványozásra. Véleményünk szerint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

elnöke jelen szabályozási körülmények között nem vállalhat kötelezettséget, amíg 

az SZMSZ ilyen irányú módosítása hatályba nem lép. 

14. pont. Az 50 000,-Ft alatti szóban vállalt kötelezettségvállalások a pénzügyi 

teljesítésekből kerülnek kigyűjtésre, és a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig 

a 0. számlaosztályban kell nyilvántartásba venni. A gazdasági eseményenként 

50.000 Ft-ot el nem érő kifizetések rendjét és nyilvántartási formáját 8. számú 

melléklet tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább a 

kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, időpontját, a kötelezettségvállaló nevét. 

26. pont (Új pont a többi eggyel növekszik.) A szakmai teljesítést az igazolás dátumának 

és a 24. pontban meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

A pénzügyi és gazdálkodási kötelezettségvállalási rend racionalizálásával, korszerű 

informatikai megoldások felé történő elmozdításával javul a pénzügyi-gazdálkodási 

fegyelem, ezáltal 

o biztosítja az önkormányzat a költségvetési gazdálkodás teljes körét lefedő, 
konzisztens, biztonságos, a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő működést; 

o lehetővé válik a vezetői döntés-előkészítés; 

o megvalósul az ellenőrzést és a változások gyors és hatékony követhetősége. 
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3 STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK, SZAKPOLITIKAI 

PRIORITÁSOK A GAZDASÁGI PROGRAM 

MEGALAPOZÁSÁHOZ (2.C.) 

 
A napjainkban átalakuló, változó gazdasági környezet mindenképpen megköveteli, hogy 

egyrészt a nemzeti programok (NFT II. Új Magyarország Fejlesztési Terv és ezen belül a 

Konvergencia program) és ezen tervek kapcsán meghirdetett operatív programok még a 

legjobban átgondolt és talán részeiben még aktuálisnak is mondható önkormányzati 

stratégiákat is átértékelik, legalább az alábbi metszetek kapcsán.  

 

A gazdaság kiigazítására vonatkozó elképzelésrendszerek egyik oldalról jelentős 

megszorításokat tartalmaznak, de ezek egyben azt is célozzák, hogy a magyar 

gazdaság mielőbb képes legyen hozzáférni azokhoz a Európai Unió-s támogatásokhoz, 

amelyek részben pótolják a forrásokat, másrészt új fejlesztési folyamatokat indíthatnak 

el.  

 

A megcélzott csökkenő központi állami szerepvállalás indirekt módon is és direkt 

formákban is felértékeli a lokális Önkormányzatok szerepvállalását és ezen belül is 

hangsúlyt kap az öngondoskodás úgy a területi vonatkozásokban, mint a természetes 

személyek esetében. Ez a tény azt jelenti, hogy a sok feladattal működő lokális hatalmi 

szervezetek, azaz az önkormányzatok át kell, hogy gondolják feladatellátási 

rendszerüket és ezek finanszírozását.  

 

Ennek során kiindulópontként kell figyelembe venni, hogy a terület- és 

településfejlesztéseknek olyan irányultságokat kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé 

teszik a fenntartható szolgáltatási szerkezeteket és a gazdálkodást egyaránt.  

 

Ezen körülmények között a meglévő stratégiai elképzelések átdolgozásra kell, hogy 

kerüljenek és a kifejezetten hagyományos forrásokból szolgáltató önkormányzatoknak 

olyan terveket kell megvalósítaniuk, amelyek biztosítják a szabadon felhasználható 

források további növelését, és indukálhatnak vonzó tevékenységi lehetőségek 

megteremtésével külső vagy eddig nem alkalmazott forrásokat is.  
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A ma már jogszabályokban is megjelenő és publikált kormányzati programok, fejlesztési 

tervek és ezen belül az operatív programok leírva is, de szellemükben mindenképpen 

azt közvetítik az önkormányzatok felé, hogy át kell gondolni a szolgáltatási szerkezetet, 

a kötelező és nem kötelező feladatellátásokat, új források után kell nézni és ezek 

felhasználásával, a szélesebb társadalmi közeg megszólításával szükséges biztosítani a 

helyi hatalomgyakorlás és szolgáltatásbiztosítás szervezeti és anyagi feltételeit.  

 

Önmagában ezek a körülmények indokolják azt, hogy az eddigi stratégiai elképzeléseket 

át kell értékelni és megfelelően kell formálni ahhoz, hogy a nemzeti és 

kormányprogramokkal konzisztens, de ezen belül is forrást jelentő célok kerüljenek 

megfogalmazásra és ezen célok megvalósítása biztosítsa a továbblépés lehetőségeit. 

 

Figyelemmel arra, miszerint a nemzeti és a kormányprogramok igazodva az Európai 

Unió-s tervezési ciklusokhoz 7 éves időtartamra szólnak, az önkormányzatok számára is 

reális lehetőség az, hogy a választási ciklusokon átívelő stratégiai terveket, de ezen 

belül gazdasági programokat fogalmazzanak meg.  

Az alábbiakban felvázoljuk a városfejlesztési stratégia, gazdasági program, 

településrendezési koncepció által körvonalazott programokat, melyben megvizsgáljuk, 

hogy milyen hatással vannak a költségvetésre rövid, illetve hosszú távon saját erő 

finanszírozásának (források) megoldására teszünk javaslatot. Sajnos ezek a programok, 

még csak az elképzelés szintjén vannak meg, legtöbbje konkrét tervvel, költségvetéssel 

nem rendelkezik, így nagyon nehéz meghatározni, hogy az egyes programok mekkora 

összeget terhelnek le a város költségvetéséből, és azt esetleg hatékonyabban is fel 

lehetne használni. 

Az mindenesetre minden önként bevállalt projektre igaz, hogy pályázatok felkutatása 

nélkül nagy merészség belevágni. A Stratégiai programokban meghatározott feladatokat 

kell  előkészíteni, majd hónapról-hónapra figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és 

amint kedvező finanszírozású lehetőség nyílik, akkor a későbbiekben felsorolt források 

kiegészítésével be kell nyújtani a pályázatokat. 
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3.1 STRATÉGIAI PROGRAMOK 

 

1. Kiskőrös perspektíva a város és térsége fiataljai számára 

2. Élhető, karakteres város, dinamikus térségközpont, vonzó turisztikai célpont 

3. Versenyképes kertkultúra, sok lábon álló tájgazdálkodás 

 

3.2 STRATÉGIAI CÉLOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS ÁLTALÁNOS 
ELVEI 

 

A fentieknek megfelelően a következő 10 év feladata: 

o A kertes város karakter és kultúra folytonosságán alapuló, a természeti értékeket 

és erőforrásokat fenntartóan hasznosító sok lábon álló tájgazdálkodás 

megteremtése, 

 

o A kistérségi együttműködésre, a térségi városok közötti kooperációra és a városi 

környezet megújulására építve Kiskőrös térségközponti szerepének 

megerősítése. 

 

o Az önkormányzat elkötelezi magát, hogy az általános célok megvalósítása során 

az alábbi alapelveket – konkrét programoktól függetlenül – érvényesíti: 

 

o Kompakt várostest fenntartása: a zöldmezős fejlesztések vonatkozásában józan 

önmérséklet gyakorlása, különös tekintettel a természeti értékek védelmére és a 

városüzemeltetési költségek alacsony szinten tartására, 

 

o Kiskőrös illetve az aranyháromszög pozitív imázsának újraépítését szolgáló 

intézkedések beépítése a programokba illetve az ezt akadályozó jelenségek 

lehető legteljesebb visszaszorítása, 
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o A város még meglévő építészeti illetve egyéb kulturális és természeti értékeinek 

megőrzésére, megismertetésére, fenntartható hasznosítására, a folytonosság 

fenntartására irányuló intézkedések beépítése a lehető legtöbb programba, 

 

o A helyi magántőke mozgósítása a közösségi célok megvalósítása érdekében 

(helyi vállalkozók támogatása, PPS rendszerek, magánalapítványok, legnagyobb 

adózók megszólítása) 

 

o Az együttműködés és kooperáció lehetőségeinek lehető legnagyobb arányú 

kihasználása: 

• önkormányzat +vállalkozók +lakosság +civilek között; 

• kistérség városai és községei között; 

• tágabb térség kisvárosaival (kiemelten Kiskunhalas, Kalocsa); 

testvérvárosokkal; 

• megye és régióközpontokkal (Kecskemét, Baja, Székesfehérvár, Szeged) 

• gazdasági szervezetek között: klaszterépítés, szövetkezés 

 

o A marketingtevékenység, a lobbitevékenység és a kommunikáció lehetőségeinek 

minél legnagyobb arányú kihasználása minden programban 

 

o A környezet és fejlődés elv alkalmazása: csak olyan programok támogatása, 

amelyeknek hatása mind a környezetre, mind a gazdaságra mind pedig a 

társadalomra kimutathatóan pozitív illetve mindhárom tényező fejlesztéséhez 

hozzájárul. 
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3.3 VÁROSFEJLESZTÉS 

 

• Városarculat javítása – közterek, közparkok, közrend, közbiztonság 

javításának folytatása 

• Új közterületek létesítése, közterületek nagymértékű fejlesztése  

• Életminőség javítását célzó intézkedések meghozatala 

• Városközpont rehabilitációs program végrehajtása –  

• Környezetvédelmi beruházások megvalósítása 

 

3.4 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDTETÉSE, PÉNZÜGYI STABILITÁS 

 

Nem képzelhető el színvonalas és egyben költségtakarékos, valamint a lakosság 

kinyilvánított megelégedését is kiérdemlő önkormányzati működés színvonalasan 

működő polgármesteri hivatal nélkül. 

Az önkormányzati működés meghatározója tehát egy koordinálásra és irányításra 

képes, dinamikusan és interaktívan működő polgármesteri hivatal, amelynek 

megvalósulása egyrészről a hivatalon belül kialakított szervezeti és a feladatellátások 

által meghatározott tevékenységi területek harmonizálásától és egységétől függ. 

A hivatalon belül így kialakult belső szervezeti egységeknek képesnek kell lenni 

minden, az önkormányzatnál és az önkormányzathoz kapcsolódó külső területekként 

működő egységgel történő hatékony információáramlásra, kapcsolattartásra, ezen 

területek irányítására, befolyásolására illetve ellenőrzésére.  

Ennek a stratégiai célnak a megvalósulása természetesen csak akkor lehetséges, ha 

az átgondoltan kialakított stratégiák  csoportjában a polgármesteri hivatal a megfelelő 

helyen kerül elhelyezésre és kapcsolatai is megfelelően kerülnek meghatározásra. 

Ez fogja meghatározni a belső szervezeti felépítést is. 
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Ennek egyik, de nem feltétlenül elsődleges feltétele a hivatal olyan fizikai kialakítása, 

amely minden egység megfelelő elhelyezését biztosítani képes és modern 

körülmények között tudja biztosítani a feladatellátást.  

 

Az Önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos céljait az alábbiakban 

foglalhatjuk össze:  

• e-önkormányzatnak megfelelő új Polgármesteri Hivatal 

• Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak stratégiákhoz 

igazodó, forráskímélő leválogatása és volumenének átgondolása  

• A Polgármesteri Hivatal szervezetének tevékenységi, igazgatási jellegű 

átalakítása, a stratégiákhoz történő igazítása 

• Költségvetés-tervezési rendszer fejlesztése 

• Hatékony vagyongazdálkodás szervezeti feltételeinek megteremtése 

• Önkormányzati marketing stratégia kialakítása  

• Bevételi volumen növelése elsősorban a helyi adókból és támogatásokból (A 

helyi adó kérdésére nagyon érzékenyen reagálnak a vállalkozások, ezért csak 

legvégső esetben szabad ehhez hozzányúlni, és akkor is nagyon körültekintőnek 

kell lenni.),  

• PPP konstrukciókból  

• Az intézményi, gazdálkodási és szakmai működés időszakonkénti rendszeres 

célellenőrzéseinek megvalósítása 

 
Biztosítani szükséges, hogy az Önkormányzat és az intézmények finanszírozása 

kiegyensúlyozott legyen, értve ez alatt, hogy ne halmozódjanak fel tartalékok az 

intézményi oldalon, miközben egyidejűleg a Hivatalnál forráshiány tapasztalható. 
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3.5 FORRÁS ELEMEK 

Mint ahogy már rögzítésre került, véleményünk szerint a gazdasági programhoz 

megszerezhető forrás elemek az alábbiak: 

Önkormányzathoz köthető forráslehetőségek: 

o Önkormányzati saját és sajátos bevételek ide értve a helyi adókat, bérleti 

díjakat, térítési díjakat, vállalkozásokból származó bevételeket. 

o Az önkormányzat vagyongazdálkodásából származó bevételeket.  

o Önkormányzati kötvénykibocsátás. 

 

Idegen vagy részben idegen források a stratégiához 

o Európai Unió-s támogatások, Kormánytámogatási programokból eredő források 

(Pl: CÉDE, DAOP, TEUT, TÁMOP, KEOP, EKOP, GVOP, ÁROP) 

o Tőkebefektetések 

o Közös beruházások  

o Operatív és pénzügyi lízingek  

o Private Public Partnership 

o Egyéb hazai szervezetek, Alapítványok támogatásai (pl: Bursa Hungarica, Holcim 

Hungária Otthon Alapítvány, Soros Alapítvány stb.) 

 

Megítélésünk szerint a hatékony forrásbevonás feltételeit az alábbiakban lehet 

megfogalmazni: 

 

• Társadalmi, üzleti gazdaságossági szempontokból megfelelően kidolgozott 

programötletek. 

• Színvonalas infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztések lehetőségei. 

• Célzott és jól működő marketing munka. 
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• Megfelelő és gyors információáramlás. 

• Gyors döntési mechanizmus. 

• Képzett és hozzáértő humánerőforrás. 

 

Az Önkormányzat számára alapvető érdek, hogy a megváltozott gazdasági 

környezetben különös tekintettel az Európai Uniós támogatásokra a jó pályázatok 

elkészítése, valamint a forrás felsorolásokat figyelembe véve olyan 

befektetéseket indukáló dokumentumok elkészítése, amelyek alkalmasak 

lehetnek elemzésekre és vonzóak a különböző tőkecsoportok számára. 

3.6 TÁJÉKOZTATÁS, KORSZERŰ VÁROSMARKETING: 

El kell érni, hogy a hivatali tevékenység szolgáltató jellege erősödjön, amelyet a 

fentiek szerint kommunikálni is kell a lakosság felé. Ennek elemei:  

 

• Sokoldalú, tudatos városmarketing 

• Jobb tájékoztatás 

• Önkormányzati szolgáltatások és tevékenységek publikálása 

• Média eszközök tudatosabb használata 

 

Az Önkormányzat által ellátott feladatokban nagy szerepe van a médiának, amely 

létezik az Önkormányzatnál, de amely lehetőségek további kiaknázására szükség 

van. Lehetőség szerint a már meglévő médiákkal (TV, újság), de fejleszteni 

szükséges az egyéb marketing lehetőségeket is, mint például közterületi 

tájékoztató táblák, Internet, esetlegesen másik televízió, írott sajtó. 
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A koncepció-tervezet akkor nyújt kellő információt a képviselő-testületnek, és akkor 

szolgálja megfelelően az önkormányzat költségvetésének megfelelő megalapozottságát, 

ha részletesen tartalmazza: 

 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

21
1. a már ismert (a költségvetési törvényjavaslatban szereplő) önkormányzati pénzügyi 

kondíciókat, azoknak az önkormányzati bevételekre és kiadásokra gyakorolt 

hatását; 

2. az adott feltételek mellett várható saját (önkormányzati és intézményi) bevételeket; 

3. a saját bevételek növelésének reális lehetőségeit, a bevételnövelés érdekében 

szükséges intézkedéseket, beleértve a közszolgáltatásokat igénybevevők 

költségtérítésének lehetséges növelését is; 

4. az átvett pénzeszközök várható összegét, figyelembe véve a más önkormányzati 

szint számára előírt kötelező feladatokkal kapcsolatos esetleges pénzátvételt is; 

5. a meglévő, illetve tervezett kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő 

színvonalon történő ellátásának forrásigényét (szak)feladatonként, a kötelező 

szakmai előírások (pl. oktatás, egészségügy, szociális ellátás területén előírt 

létszám-, és eszközigény), valamint a reálisan (költségtakarékosabb megoldásokkal) 

elérhető megtakarítások   figyelembe vételével; 

6. a folyamatban lévő fejlesztések, felújítások befejezéséhez, illetve tervévi ütemének 

megvalósításához szükséges pénzügyi ráfordításokat; 

7. a gazdasági program költségvetési évet érintő üteméből adódó egyéb feladatok 

megvalósításának forrásigényét, 

8. a reálisan elérhető bevételek és a feladatellátás várható forrásigényének 

összehasonlítását; 

9. pénzügyi egyensúlyhiány esetén: 

- az önként vállalt feladatok sorolását, a más önkormányzati szint számára előírt 

feladatok átadásának, illetve az önkormányzatok számára nem kötelezően előírt 

feladatok szűkítésének vagy megszüntetésének lehetőségeit, annak társadalmi-

gazdasági hatásait és az elérhető megtakarításokat, 

- a kötelező feladatok hatékonyabb ellátási formáinak, az ésszerűbb, 

költségtakarékosabb feladatellátási szervezet és rendszer kialakításának lépéseit, a 

feladat-, illetve intézmény-átszervezések lehetőségeit, hatását és az elérhető 

megtakarításokat, 
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- a folyamatban lévő és a tervbe vett fejlesztések esetében lehetséges 

halasztásokat és azok szakmai-pénzügyi következményeit, vagy (végső esetben) a 

munkálatok leállításának lehetőségét és hatását, az elérhető megtakarításokat, 

- a hitellehetőségek és azok jövőbeni kihatásának számbavételét a kötelező 

jogszabályi korlátok és az önkormányzat tényleges hitelképessége figyelembe 

vételével,  

- konkrét javaslatokat a hiány megszüntetésére.  

 

A jogszabályi előírás szerint a költségvetési koncepció-tervezetét a jegyző alakítja ki, a 

kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a kisebbségi 

önkormányzat elnökének közreműködésével. A koncepció-tervezet elkészítése minden 

tervezési módszer esetén team-munkát igényel, megfelelő előkészítő munka mellett 

azonban a koncepció összeállítása lényegesen leegyszerűsödik, mert a részletes és 

alapos előkészítés után ezek a feladatok többségében csak összesítési és adatfeldolgozási 

munkát jelentenek. 

 

A költségvetési koncepció tervezetét a jogszabályok szerint az SzMSz-ben megjelölt 

bizottságokkal, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal kell véleményeztetni. A 

bizottsági véleményeztetés az előkészítő munkálatokban való érdemi részvétellel 

megvalósul, a vélemények ez esetben lényegében a javaslatokban fogalmazódnak meg. 

 

A szélesebb körű konszenzus, és az esetlegesen szükségessé váló „népszerűtlen” 

intézkedések elfogadtatása érdekében célszerű bevonni az egyeztetésbe a szakmai 

kamarákat, az érdekképviseleti szerveket és a részönkormányzatokat is; sőt a lakosság 

szélesebb rétegeit érintő kérdésekben lakossági fórumok tartása is javasolt.  

 

A költségvetés koncepció-tervezetét a polgármesternek - a szervezeti és működési 

szabályzatban megjelölt bizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzat írásos 

véleményével együtt, legkésőbb november 30-áig, illetve a helyi önkormányzati 

képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - kell 

a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület a tervezetet megtárgyalja, és az 

elfogadott koncepcióról határozatban dönt, amelyben a költségvetési tervezés további 

feladatait is kijelöli. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képviselő-testületnek (legkésőbb) 
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a költségvetési koncepció elfogadásakor meg kell határoznia az Áht. 118. §-a szerint a 

költségvetési rendelet kötelező mellékletét képező mérlegek tartalmi követelményeit is. 

 

Az éves költségvetések rendszerét bele kellett illeszteni az önkormányzat, ciklusokon 

átívelő, hosszú távú elképzeléseibe. Kiskőrös és vonzáskörzete fejlesztéséhez szükséges 

beruházási igények, az önkormányzat és az intézmény rendszer szolgáltatásainak 

biztosítása, színvonalának lehetőségek szerinti emelése kapcsolódóan az éves 

költségvetés fenntarthatóságának biztosításához, ezen keresztül a mindenkori forrás 

lehetőségek figyelembe vételéhez. Itt a stabilitás és a kiszámíthatóság ügye is stratégiai 

kérdés.  
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4 KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁ-
NAK FOLYAMATA (2.D.) 

 

Az Önkormányzat sokrétű feladatainak teljességét átfogó egyes költségvetési 

(tervezési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési) folyamatok felülvizsgálata esetében 

először a kiinduló állapotot rögzítő helyzetelemzést végeztük el.  Figyelembe kellett 

venni a korábbi pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait (ideértve különösen az Állami 

Számvevőszék jelentéseit), az elhatározott célok és az intézkedések összhangját, 

valamint a megvalósítás feltételrendszerének kidolgozottságát és teljesíthetőségét. 

A költségvetés készítése olyan team munkát feltételez, amely nagyon sok szereplő 

mozgatását követeli meg ahhoz, hogy a munka végén a jogszabályoknak és a városnak 

is megfelelő eredmény jöjjön ki. A költségvetés készítéséhez és végrehajtáshoz 

kapcsolódóan elkészítettük a költségvetés készítésének folyamatát, amelyet a 

következő ábrában foglaltunk össze. 
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Ezt követően kerülhetett sor a tervezési – gazdálkodási folyamatok újragondolására, 

amelyben meg kell határozni, hogy az egyes folyamatok mely részét kell átalakítani, 

újraszabályozni, az elérhető költségvetés készítési technikák közül mely eszközt 

lehet alkalmazni.  

 
A megalapozott költségvetési tervezés alapvető feltétele, hogy az önkormányzat 

megfelelő gazdasági programmal rendelkezzen, és az éves költségvetési koncepció az 

abban foglaltakat is figyelembe véve - a gazdasági program éves ütemének 

aktualizálásával, a program időarányos megvalósíthatóságának, a tervezett fejlesztési 

feladatok teljesíthetőségének, pénzügyi megalapozottságának felülvizsgálatával -, 

részletes pénzügyi-gazdasági számításokkal és értékelésekkel alátámasztottan kerüljön 

összeállításra. 

 

A gazdasági programkészítés kötelezettségét az Ötv. írja elő, annak érvényességi 

időtartamára és tartalmára vonatkozóan azonban nincsenek kötelező szabályok. A 

költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokból következően a gazdasági programot 

legalább 3 éves időszakra kell összeállítani, tekintettel arra, hogy az Ámr. előírásai 

szerint a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató 

mérleget 3 évre vonatkozóan kell elkészíteni, és a tervezésnél figyelembe kell venni a 

gazdasági programban foglaltakat.   
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Véleményünk szerint célszerű egy hosszabb távú, komplex gazdasági program 

kidolgozása, amely kijelöli a kiemelt fejlesztési irányokat és a visszafejlesztendő 

területeket, meghatározza a felvállalható nem kötelező önkormányzati feladatokat, 

valamint a feladatellátás és a finanszírozás módját és mértékét is. A komplex gazdasági 

program összeállításánál a kötelező feladatokon és a lakossági igényeken túlmenően 

figyelembe kell venni a makrogazdasági folyamatokat, a hosszabb távú államháztartási 

prioritásokat, a gazdasági környezet várható változását, és annak az önkormányzat 

gazdasági helyzetére gyakorolt hatását is. A program elkészítését értelemszerűen meg 

kell előzze az önkormányzat feladatainak, pénzügyi-gazdasági helyzetének, az 

önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének pontos - a települési folyamatok átfogó 

elemzésével, valamint a makrogazdasági folyamatok és a regionális területfejlesztési 

koncepció figyelembe vételével készített - felmérése.  

 
A költségvetési koncepció konkrét tartalmára vonatkozóan kötelező előírás nincs. A 

jogszabály mindössze annyit ír elő, hogy a koncepciót a helyben képződő bevételek és 

az ismert kötelezettségek számbavételével kell elkészíteni; figyelembe véve az 

önkormányzati gazdasági programot, a tervezési tájékoztatót, a makrogazdasági és 

ágazati stratégiákat, a gazdasági előrejelzéseket, pénzügyi számításokat, statisztikai 

adatokat és jelentéseket, az előző évek zárszámadási adatait és jelentéseit, valamint az 

ellenőrzési jelentéseket.  

 
A jogszabályi követelmények szerint tehát költségvetési tervezés során a gazdasági 

programban meghatározott  -  az aktuális pénzügyi-gazdálkodási helyzet és gazdasági 

környezet, illetve a várható változások figyelembevételével módosított - önkormányzati 

célok megvalósítását kell szem előtt tartani. Ez lényegében azt jelenti, hogy a 

költségvetésnek nem statikus szemléletben kell készülnie, hanem - az önkormányzat 

hosszabb távú stratégiai elképzeléseihez kapcsolódva - a középtávon megvalósítandó 

célok egyes évekre lebontott kereteit kell meghatározni a költségvetésben. Ez a 

követelmény tükröződik abban a jogszabályi előírásban is, amely szerint az 

önkormányzatok főbb működési és felhalmozási előirányzatait 1997. évtől kezdődően 3 

éves időtartamra kell meghatározni (Áht. 71. § (3) bekezdés), Ámr. 2. számú melléklet, 

Önkormányzati költségvetés, 43. számú űrlap). 

 
Az önkormányzati költségvetést tehát ma már nem éves szemléletben kell elkészíteni, 

és a jelenleg általánosan alkalmazott „bázisszemléletű - intézményközpontú” tervezés 

helyett egy olyan tervezési módszert kell alkalmazni, amely alapvetően nem a kialakult 

helyzetet, hanem az önkormányzati célok megvalósítását tartja szem előtt, és a 
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megvalósítandó célokhoz rendeli a feladatokat és a forrásokat. Ez a szemlélet pedig 

megköveteli, hogy a feladatellátásról, a költségvetési gazdálkodás és a finanszírozás 

lényeges kérdéseiről már költségvetési koncepció elfogadásakor érdemben döntsön a 

képviselő-testület. 

 
Emiatt kiemelt fontosságú feladat, hogy az érdemi tervezési munka időben 

megkezdődjön, és a koncepció-tervezet jól előkészített, szakmai, gazdasági pénzügyi 

számításokkal, elemzésekkel és értékelésekkel alátámasztott, kellően részletes, és 

széles körben egyeztetett legyen. E feltételek teljesülése esetén a költségvetési 

rendelettervezet összeállításakor lényegében már csak a koncepcióban elfogadott 

tervszámok pontosítását kell elvégezni, és ezt követően a pontosított tervszámokkal - 

az eredetileg figyelembe vett kondíciók jelentősebb módosulása esetén a koncepcióban 

elfogadott fontossági sorrend érvényesítése mellett - a rendelettervezetet a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő szerkezetben, és részletes szöveges indokolással elkészíteni, 

illetve a testület elé terjeszteni.   

 
A gazdasági programban meghatározott és a költségvetésben konkretizált célok és 

feladatok fontossági sorrendben történő, terv szerinti megvalósítása, a pénzügyi 

stabilitás biztosítása, valamint a gazdálkodás hatékonyságának és a feladatellátás 

színvonalának javítása érdekében alapvető követelmény, hogy az esetleges 

gazdálkodási tartalékok és a bevételek teljesülése függvényében, meghatározott 

sorrendben megvalósítható feladatok fedezete ne az intézményi-, szakfeladati 

gazdálkodás szintjén jelentsenek finanszírozási lehetőséget.  Már az előirányzatok 

meghatározásakor ki kell tehát zárni annak lehetőségét, hogy az intézmények, illetve a 

címgazdák szabadon - így akár nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozására - 

használhassák fel az esetlegesen képződő tartalékokat, valamint a bevételektől függően 

és fontossági sorrendben megvalósítandó feladatok forrását, miközben más területeken 

a kötelező feladatellátásra sem jut elegendő pénz. Ezért a bizonytalan bevételeket, 

illetve a bevételfüggő kiadási előirányzatokat tartalékként (viszonylag kiegyensúlyozott 

költségvetés esetén zömmel feladathoz rendelten, azaz céltartalékként, „feszített” 

költségvetés mellett döntően általános tartalékként) kell megtervezni, amelynek cél és 

sorrend szerinti felhasználásától a bevételek teljesülésétől függően, év közben dönt a 

képviselő-testület, illetve - a költségvetési rendeletben adott felhatalmazás és az ott 

meghatározott keretek között - a bizottságok, vagy a polgármester. 
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5 ÚJ KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI 

TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA. FELADATKÖZPONTÚ 

TERVEZÉSI MÓDSZEREK (2.E.) 

5.1  Költségvetési tervezési módszerek 

Az elméleti költségvetési rendszerek egy lehetséges megkülönböztető jegye, hogy az 

erőforrások elosztására avagy az elérendő eredményekre helyezik-e a hangsúlyt. Mivel 

a Program Alapú Költségvetés (PAK) bevezetésének egyik legfontosabb indoka az 

eredmények előtérbe helyezése, ezért ennek megfelelő csoportosításban mutatjuk be az 

alternatívákat. Az eredményorientált rendszerek logikájukból következően abban is 

különböznek az erőforrás-orientált rendszerektől, hogy lényegesen nagyobb döntési 

szabadságot adnak az intézményi vezetőknek a rendelkezésre álló (korlátos) 

erőforrások felhasználási módjában, hiszen a hangsúly az eredményen van. 

 

5.1.1  Erőforrás-orientált rendszerek 

a) Tételsoros költségvetés (Line-Item Budgeting) 
 

A tételsoros költségvetés a legrégebben kialakult költségvetési technikák egyike. A 

módszer lényege egyszerűségében rejlik, a költségevetés minden egyes tételhez 

hozzárendeli azt az összeget, mely az adott tételre elkölthető. A múltban igen népszerű 

volt ez a költségvetési technika, mivel egyrészt az előre leírt összeg kijelölte a kiadások 

határát, másfelől könnyen nyomon követhető volt az adófizetők pénze. 

Ugyanakkor a módszer nem szól semmit a költségvetési pénzek elköltésének 

hatékonyságá-ról, elszámoltathatóságáról. 

 
b) Bázisalapú költségvetés 

 
A bázisalapú költségvetés – ahogy az elnevezés is mutatja – mindig a megelőző 

költségvetést veszi alapul. A költségvetés tervezésénél így a megelőző költségvetés 

szerkezetének megőrzése a cél, általában a bevételek és kiadások inflációkövető 

kiigazítására, illetve a költségvetési tételek kisebb változtatására kerül sor. A bázisalapú 

költségvetés logikája szerint a fő kérdés, hogy mire tudjuk elkölteni a bevételeket, 

szemben a milyen szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani logikával. A bázisalapú 

költségvetés a line-item költségvetéshez hasonlóan nem veszi figyelembe a 
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teljesítmények minőségét. A kritika szerint ezek a technikák inkább gátolják, mintsem 

elősegítenék a közpénzek hatékony felhasználását. 

5.1.2 Eredmény-orientált rendszerek 

a) Programalapú költségvetés 
 

Ez a költségvetési technika a kormányzati célokat állítja a középpontba. A programalapú 

költségvetés különböző programokhoz rendel költségvetési forrásokat, egyes programok 

alatt pedig egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységeket értünk. A különböző 

programok költségvetési, szervezeti és politikai megfontolások alapján kerülnek 

kiválasztásra. A programalapú költségvetés jelentős előrelépésnek tekinthető a 

bázisalapú és line-item költségvetésekhez képest. A programalapon szervezett 

költségvetés immár nem az elkölteni kívánt pénzre, hanem a megvalósítandó célokra 

helyezi a hangsúlyt. A programokhoz rendelt források konkrét szolgáltatásokhoz 

kapcsolódnak, a célok és a források tehát szorosan összekapcsolódnak. 

b) Teljesítményalapú költségvetés 
 

A teljesítményalapú költségvetés annyiban haladja meg a programalapú költségvetést, 

hogy ez a költségvetési technika a szolgáltatások minőségének mérésére is koncentrál. 

Fontos eleme a módszernek a teljesítmények folyamatos mérése, a teljesítmény 

alakulásáról jelentések készítése. A teljesítményalapú költségvetést a célok kijelölése, a 

stratégia kialakítása és a teljesítménymérés hármassága jellemzi. A források 

szétosztása a programok hatékonyságára, a szolgáltatások minőségére helyezi a 

hangsúlyt, ellentétben például a bázisalapú költségvetéssel, ahol a források szétosztása 

alapvetően a korábbi költségvetési struktúra konzerválására törekszik. A 

teljesítményalapú költségvetés tehát nem a forrásokat, hanem a célokat, különösen 

azok hatékony megvalósítását állítja a költségvetési tervezés középpontjába. A 

gyakorlatban a legnagyobb problémát és kihívást a teljesítményék értelmes mérése 

jelenti. Habár a mérés valóban sok esetben problematikus, a teljesítményalapú 

költségvetés támogatói szerint éppen a célok kijelölése és teljesítmények mérésének 

vitái világíthatnak rá a költségvetési problémákra, a reformok kívánatos irányaira. 

 

5.1.3 Nullbázisú költségvetés 

 
A nullbázisú költségvetés elméletileg lehet erőforrás és eredmény-orientált egyaránt. 

Lényege, hogy minden költségvetés tervezése a nulláról indul, tehát a korábbi 
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költségvetések (ellentétben a bázisalapú költségvetéssel) nem jelentenek alapot. A 

technika lényegében fontossági sorrendbe állítja az egyes programokat, majd a 

rendelkezésre álló források alapján kerülhetnek be a programok költségvetésbe. A 

módszer minden tervezés alkalmával megkérdőjelezi a korábbi programok 

szükségességét, csak a jóváhagyott programok kerülnek be a költségvetésbe. A 

technika előnye, hogy a programok minden tervezés alkalmával átvilágításra kerülnek. 

A Nullbázisú tervezés optimális módszer lehetne, de olymértékben munka-, idő- és 

költségigényes, hogy általános alkalmazása elképzelhetetlen. Ezért ez a tervezési 

módszer a gyakorlatban többnyire csak részlegesen (pl.: egy új intézmény 

alapításakor, illetve új kötelező szakfeladat belépésekor), vagy elemeiben 

alkalmazható.  

 

5.1.4 Alkalmazások a gyakorlatban 

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a gyakorlatban általában az említett 

technikákat keverik. AZ USA-ban például néhány államban adott konkrét technikával 

készítik a költségvetést, míg más államokban a technikák legkülönbözőbb kombinációját 

alkalmazzák. A legtöbb államban az ún. közigazgatási tervezési modell (executive 

budgeting model) működik, melynek lényege, hogy a közszféra szakemberei nyújtják be 

a költségvetés a törvényhozásnak. Az esetek többségében a javasolt költségvetés 

tartalmazza a költségvetés vitájának és elfogadásának menetrendjét, néhány államban 

pedig általában aránylag kis változtatásokkal szavazza meg a törvényhozás a 

beterjesztett költségvetést. A költségvetés tervezésekor fontos szempont lehet a 

tervezési folyamat ciklusának hossza, azaz hogy a költségvetést milyen gyakran készítik 

el. A gyakorlatban éves és kétéves költségvetések készülnek, azonban elsősorban nem 

a költségvetési ciklus hossza, hanem a költségvetés hatékony megvalósítása a siker 

kulcsa. 

5.2 A programköltségvetés alkalmazása 

A PAK a jóváhagyott kiadásokat nyilvánosan meghatározott célokkal párosítja: minden 

egyes elköltendő forinthoz tartozik egy bizonyos időtartam alatt elérendő cél, amit az 

adott forrás elköltésével az állam el akar érni. Beszámoláskor a megvalósult célok, az 

elért eredmények alapján kell a forintokkal elszámolni, tehát nem csak azt kell 

bemutatni, hogy az előirányzott összeghez képest az intézmény ténylegesen mennyit 
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költött. A vitában központi helyet kapnak a hatásvizsgálatok, illetve 

költséghatékonyság-elemzések, hiszen ez elengedhetetlen az átfogó értékeléshez.  

Teljesítmény-orientáltság: Egyrészt minden programnak van meghatározott felelőse, aki 

elszámoltatható és felelősségre vonható, másrészt a képviselő-testület az egyes 

végrehajtó szervezetek teljesítményét nem az alapján ítéli meg, hogy egy adott kiadási 

jogcímen előirányzott összeget mennyiben használták fel, hanem az alapján, hogy a 

kijelölt célokat mennyiben és milyen hatékonysággal teljesítették. (ehhez 

természetesen szükséges, hogy a teljesítmények mérhetőek legyenek.)  

Programokba szervezendők a költségvetés közvetlen kiadásai. Önkormányzatonként 

nagyságrendileg 3-5 főprogramot alkotnak, amelyek gyakorlatilag az önkormányzati 

stratégiai feladatokat tükrözik (az elérni kívánt célokkal együtt). A főprogramokon belül 

több program található (a 3-5 főprogramon belül nagyságrendileg kb. 15-20). A 

programok alprogramokból állnak, amelyek praktikusan a programok megvalósítása 

érdekében a programfelelős által hozott operatív intézkedéseket fedik le, de ugyanúgy 

lehet felelősük, határidejük, lebonyolítási költségvetésük, teljesítmény-indikátoruk, mint 

magának a programnak, csak ezekről nem a képviselő-testület dönt, hanem a program-

felelős.  

Időhorizont szerint megkülönböztethetünk véges és állandó programokat. Utóbbiak 

olyan ellátandó feladatokat jelentenek (mint pl. szociális ellátás, adók és adó-jellegű 

bevételek beszedése, adósság-kezelés stb.), amelyek hosszú (gyakorlatilag végtelen) 

időtávon és permanensen kötnek le pénzügyi, humán és eszközkapacitásokat. A véges 

programok ezzel szemben mindig határozott időtartamra (jellemzően több évre) szólnak 

(mint pl. beruházási-fejlesztési programok), amelyek végeztével a kapacitások – 

legalábbis döntő részben - új problémák megoldására szabadulnak fel. A 

programrendben a főprogramok jórészt hosszú távú feladatokat határoznak meg, 

amelyeken belül véges és állandó programok egyaránt megtalálhatók. 

Program-rendre példa: 

 Főprogram Program Alprogram 

Jelleg Funkció Cél Intézkedés 

Döntés  Képviselő-testület Programfelelős 

Darab 3-5 15-20 100 

Példa Környezetvédelem Szennyvíztisztítás 

megoldása 

Szennyvíztisztító 

építése 
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5.2.1 A Programköltségvetés menete 

A Programköltségvetés módszerénél a tervezés a program elkészítésével kezdődik. A 

program a hosszú-, vagy középtávú önkormányzati célok és a hozzájuk rendelt 

tevékenységek komplexuma, a megvalósításhoz szükséges forrásokat pedig a program 

pénzügyi terve tartalmazza.   

 

A tervezés legelső lépése a szándékok és a megvalósítani kívánt célok rögzítése. A célok 

meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a népesség milyen hányadát és mely 

csoportját érintik, illetve hogy milyen következménye lehet annak, ha az önkormányzat 

nem, vagy nem a közösség által elvárt szinten vállalja fel a (nem kötelező) 

közszolgáltatás iránti igény kielégítését. A célokat - a jogszabályi követelmények, a 

lakossági igények és az önkormányzati források figyelembevételével - évekre lebontva 

is meg kell határozni. Ezt követően a tervezési elképzelésekhez kapcsolják a 

tevékenységeket, azaz meghatározzák, hogy az egyes kitűzött célok megvalósítását 

mely tevékenységek szolgálják. Ez az ún. programozási szakasz, amelyben a 

tevékenységeket minősíteni is kell, azaz meg kell határozni, hogy melyek azok a 

feladatok, amelyeket az adott gazdálkodási évben mindenképpen teljesíteni kell, és 

melyek azok, amelyek csak meghatározott feltétel(ek) teljesülése esetén 

megvalósítandó.  

 

A célok, illetve a feladatok megvalósításához szükséges erőforrások nagyságát 

költségbecsléssel - hosszú távra prognosztizálással - határozzák meg. A becsült, 

(prognosztizált) költségek programonkénti összege alkotja a program pénzügyi tervét.  

 

A programozási szakaszt és a pénzügyi terv összeállítását követően az egész folyamatot 

illeszteni kell a költségvetési eljáráshoz. Ennek során a program szerinti feladatokat és a 

megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat évekre bontva költségvetési címekhez, 

illetve a feladatot ellátó szervezetekhez kell rendelni, és az előírt szerkezetben össze 

kell állítani a költségvetési javaslatot.  

 

A program megvalósulását folyamatosan ellenőrizni kell, melynek során  
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o vizsgálni kell a kitűzött célok megvalósulását,  

o össze kell hasonlítani az elért és tervezett részeredményeket,  

o elemezni kell a bekövetkezett változásokat és azok hatását a program 

megvalósíthatóságára,   

o fel kell tárni az időközben felmerült, illetve a megváltozott helyzetben várható 

problémákat stb.  

 

Minden évben felül kell vizsgálni a programköltségeket: ennek során fel kell tárni azokat 

a kritikus pontokat, amelyek meghatározóak a költségalakulás szempontjából, és el kell 

végezni a szükségessé vált módosításokat.  

 

Az előzőekben röviden ismertetett tervezési módszereket és az önkormányzatokkal 

szemben támasztott jogszabályi alapkövetelményeket összehasonlítva megállapítható, 

hogy az önkormányzati szintű tervezés akkor felel meg az elvárásoknak, ha a null-

bázison korrigált programköltségvetés (feladatfinanszírozás) módszerét alkalmazzák.  

A programköltségvetés (feladatfinanszírozás) lépései a következők szerint feleltethetők 

meg a jogszabályi előírásoknak:  

 

Feladatfinanszírozásos 
költségvetés lépései 

Jogszabályban előírt 
kötelezettségek 

Felelős 

Szándékok és célok 
rögzítése 

Gazdasági program, Hosszú 
távú fejlesztési koncepció: az 

önkormányzati célok 
meghatározása 

Polgármester, 
Képviselő testület 

Tevékenységek 
meghatározása 

Gazdasági program: a 
kitűzött célok megvalósítása 
érdekében a kötelező és az 

önként vállalt feladatok 
meghatározása 

Jegyző, Pénzügyi 
osztályvezető 

A tevékenységekhez 
szükséges erőforrások 

meghatározása, 
pályázatok felkutatása 

Gazdasági program: a 
feladatellátáshoz szükséges 

források számbavétele 

Pénzügyi 
osztályvezető, 

pályázatokért felelős 
munkatárs 

A tevékenységekhez 
szükséges költségek 

milyen hatással vannak a 
költségvetésre rövid, 
illetve hosszú távon 

Gazdasági program: a 
feladatellátáshoz szükséges 

kiadások hatásainak 
vizsgálata 

Pénzügyi 
osztályvezető, 

pályázati referens, 
illetékes bizottságok 
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Program pénzügyi terve 
A bevételek és a kiadások 3 

évre vonatkozó tervezési 
kötelezettsége 

Pénzügyi 
osztályvezető 

Finanszírozási kérdések 
tisztázása 

Hiány esetén a finanszírozás 
megoldására javaslat 

Polgármester, 
jegyző, Pénzügyi 

osztályvezető 

Feladatok és források 
évekre bontása, 

címekhez, illetve a 
feladatot ellátó 

szervezetekhez rendelés 

Költségvetési koncepció 
Pénzügyi 

osztályvezető 

Költségvetési javaslat 
előírt szerkezetben 

történő összeállítása 

Költségvetési 
rendelettervezet 

Pénzügyi 
osztályvezető 

Folyamatos ellenőrzés és 
felülvizsgálat 

A képviselőtestület 
feladatellátással és 

gazdálkodással kapcsolatos 
felelőssége 

Belső ellenőr, 
illetékes bizottság 

Szükséges módosítások, 
változtatások 
végrehajtása 

Előirányzatok módosítása, 
Gördülő tervezés 

Pénzügyi 
osztályvezető 

 

A szakmai-gazdasági hatékonyságot, a kötelező feladatellátás garanciáit, a források 

ésszerű, takarékos felhasználását, valamint az önként vállalt feladatok kötelező 

feladatellátás veszélyeztetése nélküli finanszírozását pedig a funkcionális tervezéssel 

lehet biztosítani.  

Az új tervezési módszerek bevezetése azonban nem egy új, hanem egy már működő 

szervezetnél történik, ezért a tervezés során - különösen az előkészítési 

munkaszakaszban, egyes részterületeken, például a korábban vállalt feladatok és az 

áthúzódó kötelezettségek vonatkozásában - továbbra is szükséges a bázisszemlélet 

érvényesítése oly módon, hogy a bázis folyamatosan korrigálásra kerül a gazdasági 

programban foglalt céloknak és a célok megvalósítása érdekében hozott döntéseknek 

megfelelően.  

 

 

Kiskőrös, 2009. november 16. 

 

4Sales Systems Kft 

 


