
A határozat elfogadásához 
egyszerű többség szükséges! 

 
IV. számú előterjesztés 

 
Őcsény község képviselő-testületének 2009. december 16.-án, 

 17-órakor megtartandó ülésére 
 

A 2010. évi költségvetési koncepcíó módosítása 
 

 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester 
 
Készítette:    Pollák Csaba jegyző 
                      Frey Péterné pénzügyi tanácsos 
                      Ősze Józsefné Ámk igazgató 
                       
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 2009. november 18. és december 14. 
                         
 
                         

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A település 2010. évi költségvetési koncepciója a jogszabályok alapján kerül 
előterjesztésre 2009. november 25.-én. A koncepciót a képviselő-testület elfogadta. 
Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat érkezett, melyre a koncepció 
módosítása keretén belül kívánt a testület visszatérni. A képviselői javaslatok 
természetesen olyan fejlesztéseket tartalmaznak, amelyekre a településnek 
szüksége van.  A megvalósíthatóságuk, illetve a szükségszerűségük sorrendje már 
vitatható. Példa erre a Kölcsey és a Rózsa utcákat összekötő szakasz, mely egyetlen 
vállalkozó ingatlanja előtt van, valamint ennél lényegesen rosszabb útszakaszok is 
vannak. Fontos szempont a koncepció összeállításakor, hogy a hitel mértékére 
szigorú törvényi szabályozás érvényes. A hitel mértéke a korrigált saját bevétel 70%-
a lehet csak, ami az elfogadott koncepció szerint 58.658. 000,- Ft. A tervezett összeg 
alatta van a törvényi szabályozás szerinti 59.948.000,- Ft összegnek. Tehát a 
hitelkeret lényegesen nem növelhető, csak abban az esetben, ha a saját 
bevételeinket növelni tudjuk. A saját bevétel lényeges növelésének nincs esélye, 
hiszen az iparűzési adó mértékét a testület 1,7%-ra mérsékelte. A pályázati 
lehetőségek kihasználásának is korlátja a saját erő megléte, melyet szintén korlátoz 
a hitelkeret, azaz a saját bevétel. Ez azt jelenti, hogy a legjobb szándék mellet is a 
fejlesztéseket is a realitások talaján szabad kezelni.  
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 



Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a település 2010. évi költségvetési 
koncepciójának módosítását a melléklet szerint 
fogadja el.  

 

Őcsény, 2009. december 10. 
 
 

Fülöp János 
Polgármester 



 
 Őcsény Község Önkormányzata 

7143 Őcsény, Fő u. 35.     Tel: 74/496-872 .Fax:74/595-032  E-mail: ocsenyph@tolna.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONCEPCIÓ 
2010. 

 
 



KONCEPCIÓ 2010. 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal és intézményei létszám keret tervezete 
 
 
 
 
 

Polgármesteri Hivatal      10 fő 
   
 Karbantartók         2 fő 
    
 Temetőgondnok        1 fő 

 
 Falugondnok      0,5 fő 
 
 Közcélú foglalkoztatás     40 fő 
 



KONCEPCIÓ 2010. 
 

 
 

Általános Művelődési Központ  létszám keret tervezete 
 
 
 

   
 

Iskola (tanár, tanító)                      13.5 fő 
 
Napközi           4 fő 
 
Óvoda            10 fő 
 
Családi napközi          2 fő 
 
Közművelődés       0,5 fő 
 
Könyvtár, Teleház          1 fő 
 
Konyha             5 fő 
 
Üzemfenntartás            4 fő 
 
 
Intézményi létszám összesen               40 fő  
 
  
 

 


