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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Költségvetési koncepció készítését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg nem 
írja elő az önkormányzatok részére, ugyanakkor mégis szükségesnek látjuk, hogy a Képviselő-testületet 
tájékoztassuk a 2023. évi költségvetésre vonatkozó főbb szabályokról és várható változásokról. 
 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését meghatározó alapelvek, keretek: 

- 2022. évi XXV törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről – az 
Önkormányzatok finanszírozása 

- Az Önkormányzat intézményeinek stabil működtetése 
- A saját bevételek reális, óvatos becslése 
- A kiadások tervezése során a dologi kiadások 2022. évi szinten tartása, csak indokolt emelése. 

A személyi kiadásoknál létszám emelése csak a tevékenység bővülése esetén lehetséges. 
- A beruházásokat tekintve elsődlegesen a megnyert pályázatok megvalósítása a cél. A 

költségvetésre vonatkozó rendelkezések szerint, a költségvetésben csak aláírt támogatási 
okirattal rendelkező pályázati támogatás bevétele tüntethető fel. Tehát a tervezett pályázatos 
beruházások kiadásai sem állíthatók be a költségvetésbe. 

- Az önerős beruházások között rangsorolni szükséges, figyelembe kell venni a szükséges 
karbantartásokat és felújításokat is. 

 
 
A kormány által prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások, a költségvetési 
törvény önkormányzatunkat is érintő területei: 
 

1. A járvány elleni védekezés: Önkormányzatunk számára is kötelezően elrendelt védekező 
eszközök, fertőtlenítő eszközök és szerek beszerzése valamennyi intézményünk és 
tevékenységünk részére jelentős többletkiadással jár. Ehhez központi anyagi támogatást nem 
kapunk, saját erőből kell finanszíroznunk. 

2. A szomszédos országban zajló háborús állapotok következtében jelentős áremelkedés várható 
az energiaárakban. Már az elmúlt hónapokban is észrevehető, hogy robbanás szerűén 
megemelkedett a villamosenergia és a gáz ára. Ezen tényezők jelentősen hozzájárulnak a dologi 
kiadásaink nagymértékű emelkedéséhez, ugyanis minden termék és szolgáltatás árát 
befolyásolják.  

3. A munkavállalók elhelyezkedését a Foglalkoztatási Osztály továbbra is segíti. Különböző 
konstrukciójú és időtartamú bér- és járuléktámogatást nyújt 25 év alatti- vagy 55 év feletti 
alacsony iskolavégzettségű, vagy tartós álláskeresők foglalkoztatásához. Ezeket a lehetőségeket 
a Foglalkoztatási Osztállyal egyeztetve maximálisan próbáljuk kihasználni.  

4. Béremelések: A 2023. évre tervezett béremeléseket az Önkormányzatnak saját forrásból kell 
finanszíroznia. A köztisztviselői illetményalap nem változik, 38.650 Ft, amit a képviselő testület 
2018-ban 46.000 Ft-ra emelt. A Cafetéria keret nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A 
folyószámlavezetési díj 1.000 Ft/hó/fő (nem változik). 

5. A segélyezés rendszerének 2015-ben történt átalakításával az önkormányzati segélyezés saját 
hatáskörűvé vált, helyi rendeletben szabályoztuk, rendszeresen felülvizsgáljuk a hatékonyságát.  

6. Uniós programok: Az egészségügy, közlekedés, környezetvédelem, vidékfejlesztés 
kiemelkedő helyet kap a 2021-2027-es időszak új programjai között. Az önkormányzat hosszú 
távú gazdasági célkitűzései illeszkednek a fentiekhez, így több beruházásunkat is pályázati 
forrásból próbáljuk megvalósítani. 

 
 



Az állam az önkormányzatok feladatellátásához a Költségvetési törvény 2.sz. mellékletében 
található támogatásokat adja: 
 
(A vázlatpontok a költségvetési törvény tördelése szerint vannak.) 
 
A minisztérium az önkormányzatokat 2023. január 06-ig értesíti ki a nekik járó központi támogatások 
pontos összegéről, melynek alapja a 2022. novemberi megalapozó felmérés. 
 
 
1.A települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: 
 
1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 
 
1.1.1.1.Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása: A támogatásra az elismert hivatali 
létszám alapján jogosult az önkormányzat. Fajlagos összege 5.537.000 Ft/fő. (41.500 Ft/fő összeggel) 
NŐ.  
1.1.1.2.Településüzemeltetés- Zöldterület- gazdálkodás támogatása: belterület nagysága alapján a 
fajlagos összeg 26.000 Ft/ha. (800 Ft/ ha összeggel) NŐ. 
1.1.1.3.Településüzemeltetés- Közvilágítás támogatása: hálózat hossza (KSH adatszolgáltatás) 
alapján fajlagos támogatás összege: 335.000 Ft/km. (15.000 Ft/km összeggel) NŐ. 
1.1.1.4.Településüzemeltetés- Köztemető támogatása: a temető nagysága (KSH adatszolgáltatás) 
alapján a fajlagos összeg: 85 Ft/m2. (16 Ft/m2 összeggel) NŐ. 
1.1.1.5.Településüzemeltetés- Közutak támogatása: a belterületi utak hossza (KSH adatszolgáltatás) 
alapján a fajlagos összeg: 245.000 Ft/km. (10.000 Ft/km összeggel) NŐ. 
1.1.1.6.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: lakosságszámra vetítve: 2.800 Ft/fő. Minimális 
összege az adóerőképesség összegétől függ. (100 Ft/fő összeggel) NŐ. 
1.1.1.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 2022.január 01-jei külterületi lakosok 
száma alapján: 2.550 Ft/külterületi lakos. NEM VÁLTOZIK. 
 
1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 
 
1.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás (az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát): a 
statisztikában szereplő gyermeklétszám alapján: 130.000 Ft/fő/év. (20.000.Ft/fő/év összeggel) NŐ. 
1.2.2.1.Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 5.262.900 Ft/számított létszám/év. (401.400 Ft/számított 
létszám összeggel) NŐ. 
1.2.5.1.1.Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: 
figyelembe vehető létszám: óvodai csoportonként 1 fő. Összege: 3.878.000 Ft/létszám/év. (539.000 
Ft/létszám/év összeggel) NŐ. 
1.2.5.1.2.Pedagógiai szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása: figyelembe 
vehető létszám: 3 óvodai csoportonként 1 fő. Összege: 5.262.900 Ft/létszám/év. (401.400 Ft/létszám/év 
összeggel) NŐ. 
 
1.3.A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 
 
1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 5.128.940 Ft/számított létszám/év. (841.500 
Ft/számított létszám/év összeggel) NŐ. 
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés- önálló feladatellátás: az ellátottak száma alapján fajlagos összeg: 
73.810 Ft/fő. (6.000 Ft/fő összeggel) NŐ. 
1.3.2.4.1.Szociális segítés: 25.000 Ft/fő. (segített létszám alapján) NEM VÁLTOZIK. 



1.3.2.4.2. Személyi gondozás- önálló feladatellátás: támogatás összege: 463.130 Ft/fő. (82.000 Ft/fő 
összeggel) NŐ. 
1.3.2.5.2.Tanyagondnoki szolgálat: az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg az 
önkormányzatot. Összege: 5.142.300 Ft/szolgálat. (551.700 Ft/szolgálat összeggel) NŐ. 
1.3.3.1.2.Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása: gyermeklétszám alapján számított létszám után kapjuk ezt a támogatást. Összege: 
5.453.000 Ft/számított létszám. (1.193.000 Ft/számított létszám összeggel) NŐ. 
1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás: a támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy 
lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2022. 
december 15-éig dönt.  
 
1.4.A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 
 
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás: ezt a támogatást gyermeklétszám alapján 
számított létszám után kapja az önkormányzat. Összege: 2.700.300 Ft/számított létszám. (258.300 
Ft/számított létszám összeggel) NŐ. 
1.4.1.2.Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás: a támogatás önkormányzatonkénti 
meghatározásáról és összegéről – az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések 
típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve – az államháztartásért felelős 
miniszter 2022. december 15-éig dönt. 
1.4.2.Szünidei étkeztetés: A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő 
fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. 
 
1.5.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 
 
1.5.2.Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása: ez a támogatás 
lakosságszám alapján jár. Összege: 2.382 Ft/fő (minimum: 2.270.000 Ft). (169 Ft/fő összeggel) NŐ. 
 
42.5.5.Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás: A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-
képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő mértékű 
szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐ. 
 
  
A Költségvetési törvény 3.sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatásokat. Ezek közül 
önkormányzatunk a következőkre nyújthat be támogatást: 
 
(A vázlatpontok a költségvetési törvény tördelése szerint vannak.) 
 
2.2.1.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 
Az 5.000 fő alatti lakosságszámú települések pályázati úton igényelhető támogatásáról a felelős 
miniszter dönt. Az előző évhez hasonlóan pályázatot adtunk be. 
2.3.2.4.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása: Az 
önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és nyilvános könyvtár technikai, 
informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatást igényelhet. 
3.3.Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást 
a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. A pályázatot a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
Az igényelhető maximális támogatás összege 10.000 fő lakosságszám alatti települések esetén: 
20.000.000 Ft. 



Bevételek tervezése: 
 
A bevételeket óvatos, de reális becsléssel kell beállítani a tervezetben. Figyelembe kell venni az 
áremelkedéseket. De számítani kell rá, hogy a lakosságra nehezedő rezsi terhek látogatói 
létszámcsökkenést eredményezhet. Ennek figyelembevételével kell terveznünk. Ezért mindent meg kell 
tenni a fürdő, a szálloda, a kemping és az étterem bevételeinek növeléséért. 
(Figyelembe véve a kínálati oldalon létrejövő beszűkülést és vásárlási szokások megváltozását 
változtatni kell a fürdő értékesítési és hirdetési stratégiáján, mivel a középosztály lehetőségei 
csökkennek. Ezt a bevételek tervezésekor szintén figyelembe kell venni.) 
 
 
Kiadások tervezése: 
 
A 2023. évi költségvetésben minden olyan törvényt, ami ágazati, illetve helyi előre látható változást fog 
okozni, figyelembe kell venni a tervezésnél. 
A személyi kiadásoknál az adható juttatások: cafetéria, természetbeni étkezés, munkaruha, a Képviselő- 
testület döntéseire alapozva, a 2022. évi teljesítések figyelembevételével kerül tervezésre. 
Létszámnövelés csak az elvégzendő feladatok arányában történik. A várható létszámadatokat az 
1.mellékletben részletezzük. 
A dologi kiadások szintjét kénytelenek vagyunk a 2022. évi kiadások összegénél többre tervezni, a 
szükséges jelentősebb karbantartásokról, illetve kisértékű eszközigényről listát szükséges készíteni a 
tervezéshez. Mivel a 2022. évben elkezdődött áremelkedések előre láthatóan 2023. évben folytatódni 
fognak, így a takarékoskodásra fokozottan nagy figyelmet kell fordítani. 
Az anyaggazdálkodási szabályokat szigorúan figyelembe kell venni a beszerzések és a felhasználások 
ütemezésekor. A központi raktár létrehozásával és központosított anyagbeszerzéssel csökkentjük a 
kiadásokat. 
 
A beruházások jelenleg a megnyert pályázatok megvalósítását jelenti elsősorban: 
-TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00012 „Cserkei Piknik” - tematikus turisztikai útvonalak fejlesztése 
Cserkeszőlő Községben: 2023. évben pályázati támogatásból kerül kifizetésre a Forrásház kivitelezési 
költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, közbeszerzéshez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja 
és az eszközbeszerzések költsége és a kötelező nyilvánosság költsége. 
-TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00025 Energetikai korszerűsítés Cserkeszőlő településen: 2023. 
évben pályázati támogatásból kerül kifizetésre a projektmenedzsment feladatok ellátásáért járó díjazás, 
műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, közbeszerzéshez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja, 
kötelező nyilvánosság, az építési beruházás költsége, szakértői szolgáltatás költsége (energetikai audit) 
és képzési költségek. 
Ezeken kívül három TOP-PLUSZ pályázat vár elbírálásra (TOP-PLUSZ-1.2.3-JN1-2022-00049 
Belterületi utak fejlesztése, TOP-PLUSZ-1.1.1-JN1-2022-00020 Helyi gazdaságfejlesztés, TOP-
PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00012 Helyi és térségi turizmusfejlesztés). 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022 
című, MFP-BJA/2022 kódszámú pályázat: 2023. évben pályázati támogatásból kifizetésre kerül a 
felújításhoz szükséges anyagtámogatás, a műszaki vezetés és a szakfelügyelet díja. 
Kiemelendő, hogy csak megtérülő és fenntartható pályázatokban történő részvétel az egyedüli út 
önkormányzatunk számára.  
 
Habár a munkavállalói hozzáállás nagymértékben megváltozott az elmúlt évekhez képest jó irányba, de 
a költségvetésünk egyik fő alkotó eleme lesz a pontos munkavégzés, amely még mindig hagy kivetni 
valót maga után, egyéni szinten. Azon munkavállalók, akik ebben a nehéz helyzetben sem vallják ezt az 
elvet maguknak, azoktól a település működtetése érdekében meg kell válni, felesleges a település anyagi 



forrásaiból eltartani ezeket a munkavállalókat, nem szabad a kiadásokat növelni felesleges munkabérek 
kifizetésével. 
 
 

Összegzés 
 
Átgondoltan, lépésről lépésre, pontosan kel végrehajtani a jövő évben is minden kötelező és önként 
vállalt feladatot. Továbbra is jó részt magunkra vagyunk utalva, a nem kötelező feladataink nagy részét 
saját erőforrásokból kell teljesíteni. 
 
A kialakult helyzetben, amelyről már most kimondhatjuk, hogy súlyosabban érint bennünket, mint a 
covid járvány alatti problémák, véleményem szerint csak előre tekintve, akár a fő termelő 
tevékenységünknél szokatlan, egyedi módon kell növelni bevételeinket. Az megállapítható a jelenlegi 
gazdasági helyzetben, hogy a jelenlegi bevételek nem biztos, hogy fedezni fogják kiadásainkat, vagy ha 
fedezik, akkor csak más kiadás jelentős csökkentése révén. 
 
A kötelező feladatainknál tovább kell csökkenteni kiadásainkat, munkavállalóktól pedig még precízebb 
munkát kell elvárni. 
A nem kötelezően vállalt feladatainknál a fürdő üzemeltetése, ahogy azt korábban is említettem, a 
legjelentősebb feladat. Mint a megye vezető turisztikai települése, és mint országosan is az egyik 
legjelentősebb fürdő és gyógyászati központ, meg kell ragadni a rossz helyzetből adódó, úgymond 
pozitív lehetőségeket. A fürdő nem zárhat be, az önkormányzat, a lakosság és a vállalkozások jórésze 
annak a biztonságos és folyamatos üzemelésére épül. Ki kell hozni a legtöbbet a fürdő és gyógyászati 
központ lehetőségeiből. 
 
Amennyiben Cserkeszőlő meg tudja őrizni egész éves jellegét és annak kellő hírét is adja, akkor a 
szezonon kívüli forgalom erőteljes növelése lesz a költségvetésünk egyik alapja.  
 
A turisztikai helyzet a 2023-as évben rengeteg dologtól függ és a kilátások korántsem bíztatók. Az 
önkormányzat költségvetési szempontból a turisztika helyzetével együtt mozogva tudja majd teljesíteni 
a költségvetését.  
Infláció, gyenge fizetőeszköz, csökkenő kereslet, beszűkülő szolgáltatás kínálat, költségnövekedés ipari 
és magán szinten, valamint elszabaduló energia árak, növekvő munkaerő költség, ezek a tényezők, 
amelyeket helyzetét és arányát nehéz most előre kiszámítani, de egész településünkre hatással lesznek 
a jövő évben, ez biztos.  
 
 
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a gazdálkodási csoport és a munkaügyi csoport segíti az 
intézményvezetők tervezési feladatait. 
 
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját ezen tartalommal elfogadásra javaslom. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. október 12. 
 
       Varga Attila 
       Polgármester 



1. melléklet

fő hó összes hó fő hó összes hó

Polgármester 1 12 12

Alpolgármester 1 12 12

Szociális étkeztetés 0 12 0

Házi segítségnyújtás 3 12 36

Családsegítés 2 12 24 1 fő babás 

Tanyagondnok 3 12 36

Községgazdáslkodás 21 12 252 2 fő babás

Közmunkások 5 12 60

Védőnő 1 12 12

Kastély 7 12 84 1 fő babás 

Önkormányzat összesen 44 12 528 0 0 0

Polgármesteri Hivatal 26 12 312

3 fő babás ,                                   

1 fő nyugdíjba megy 04. 

hóban

Óvoda 13 12 156 2 fő babás 

Bölcsöde 10 12 120

Könyvtár 1 12 12

Konyha 7 12 84

PS ÁMK összesen 31 12 372 0 0 0

Maszírozók 14 12 168 1 fő nyugdíj

Fizikoterápia 9 12 108 1 fő CSED

Gyógybolt 2 12 24

Napsugár Étterem 20 12 240 1 fő GYED, 1 fő GYES

Szálloda 14 12 168 1 fő GYED

Kemping, Jurta Tábor 15 12 180

Mosoda 3 12 36

Fürdő 61 12 732 1 fő nyugdíj, 2 fő GYED

Hőszolgáltatás 4 12 48 1 fő nyugdíj

Fürdő és Gyógyászati 

Központ összesen 142 12 1704 0 0 0

Intézmények összesen 243 12 2916

Állandó Időszaki

Megjegyzés


