A Magyar Önkormányzatok Szövetségének véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége üdvözli és támogatja a Kormány azon döntését, hogy
az önkormányzati feladat és hatáskörök, valamint mindezek finanszírozása kapcsán
kezdődjön el az egyeztetés a Belügyminisztérium valamint önkormányzati szövetségek
között. Örömteli, hogy a Kormány kompenzálja mindazok bérét, akik az adóváltozások miatt
a közszférában keresetcsökkenéssel érintettek. Ez azonban csak abban az esetben elfogadható,
amennyiben ez teljes egészében a központi költségvetésből történik meg. A MÖSZ támogatja,
hogy az önkormányzati igazgatási területen létszámcsökkentéssel összefüggő költségek az
önkormányzatok számára biztosítva legyenek!
A javaslat – bár több helyen az egyszerűsítés, az ágazati jogszabályokkal való összehangolás
szándéka jelenik meg benne – a forrásszabályozás területén alapvető változásokat nem
tartalmaz.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége aggodalommal érzékeli ugyanakkor, hogy az
előterjesztés szerint a helyi önkormányzatokat a központi költségvetésből a 2011.
esztendőben több mint 30 milliárd forinttal kisebb összeg illeti meg mint egy évvel korábban.
Aggodalomra ad okot a fejezeti kötetben is megtalálható adat, hogy a központi költségvetési
kapcsolatokból származó források súlya több mint 3 százalékkal csökken, az összbevételi
források egyharmada alá süllyedve. Nem tartjuk megalapozottnak mindezen túl az iparűzési
adó több mint 10%-kal való tervezett növekedési ütemét, melynek elérését gazdaságunk
minden bizonnyal nem fogja lehetővé tenni 2011-ben.
A 2011. esztendőben az önkormányzatokat megillető normatívák összege néhány kivételtől
eltekintve változatlan marad. Egyedül az üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális
normatíva esetében tapasztalunk jelentősebb növekedést, ez azonban kizárólag a helyben
maradó személyi-jövedelemadó csökkenését egyenlíti ki. Sajnálatos módon többnyire azonos
jogszabályi normák mellett változatlan normatívák biztosítanak forrást a feladatok ellátására,
megnehezítve ezzel az önkormányzatok biztonságos mindennapi működését.
Sajnálattal állapítjuk meg azt is, hogy a 2011. évi javaslatban a 4-es metró építésére szánt
plusz 17,7 milliárd forint is az önkormányzati szféra költségvetéséből kerül kigazdálkodásra,
s nem plusz pénzként kerül a rendszerbe.
Mindezek alapján a Magyar Önkormányzatok Szövetsége:

-

-

kéri a kormányt, hogy az önkormányzatok finanszírozása minimum a 2010-es
reálértékben történjen, amihez mintegy 40 milliárd forint többlettámogatás szükséges
a beterjesztett költségvetéshez képest
A törvény az önkormányzati feladat- és hatásköri, finanszírozási rendszer komplex
felülvizsgálatára tegyen javaslatot, ne csupán annak bizonyos részterületeire

-

A 2011. évi normatívák a 2010. évihez képest legalább a tervezett inflációval
megegyező arányban növekedjenek
A 4-es metró építésére szánt 17,7 milliárd forintnyi növekmény plusz forrásként
jelenjen meg a fejezetben
Az új közfoglalkoztatási rendszer az önkormányzatok számára a folyamatosságot
biztosítva kerüljön 2011. január 1-jétől bevezetésre úgy, hogy annak feltételrendszere
minél előbb megismerhető legyen. Az új közfoglalkoztatási rendszer működtetése a
jelenlegi finanszírozási feltételek mellett csak abban az esetben képzelhető el,
amennyiben annak fenntartása és működtetése az önkormányzatok számára további
terhet nem jelent!
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