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ÁLLÁSFOGLALÁS 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kibővített elnöksége 2017. május 23-ai ülésén 
napirenden tárgyalta és állásfoglalást fogadott el a 2018. évi központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat vonatkozásában. 

A helyi önkormányzatok 2018-as költségvetéséről általánosságban megállapítható, hogy 
a feladatalapú finanszírozású rendszer bevezetése óta a struktúra nem változott meg. Az elmúlt évek 
gyakorlata azt bizonyítja, hogy ez a rendszer folyamatos finomhangoláson megy keresztül, ami 
visszaméréseken legfőképpen a zárszámadásokon igazolja, hogy tevőlegesen nem kell megváltoztatni 
az államháztartási finanszírozást.  
2017-es esztendőben a helyi önkormányzatok támogatása 641,1 milliárd forint támogatást tartalmaz, 
aminek csak egy nagyon kicsi része a fejlesztési célú támogatás.  
Az általános működési támogatás köre keretében működik a Beszámítás és Kiegészítés rendszere. 
Ekkora támogatási összeg mellett nagyságrendileg 1800 milliárd forintot költenek az önkormányzatok 
működésre, amiből az következik, hogy a beszedett helyi adó, vagyis közhatalmi bevételek jelentős 
hányada (kb. 80 %) a működés finanszírozására megy el.  

Önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai a 2018. esztendőt illetően 

1. Kiemelt forrásbiztosítás a gyermekek napközbeni ellátásához 

2. Forrásbiztosítás a kormányzati bérintézkedéshez: 

- minimálbér és garantált bérminimum emelés 
- ágazati bérintézkedések (polgármesteri bér, szociális ágazati pótlék, kulturális bérpótlék) 

A beszámítás rendszere ezeket a tételeket is érinti. 

Az önkormányzatok 2018. esztendőben 695,5 milliárd forint központi költségvetési támogatással 
számolhatnak. Ez a 2017. esztendőhöz képest 54,4 milliárd forint növekmény. 

A többlet összetevői: 

1. minimálbér és garantált bérminimumot érintő intézkedések többlete, amit csökkent a 

beszámított a szociális adó: + 17 milliárd forint; 

2. egyéb bérintézkedések (mindenféle pótlék szociális, kulturális, óvodai segítők, óvoda 

pedagógusok): + 25,1 milliárd forint; 

3. bölcsődei feladatfinanszírozás és egyéb kisösszegű támogatások: + 12,3 milliárd forint. 

4. Köznevelés tekintetében bérintézkedések következményei, hosszú évek során mindjárt 

beépülnek a következő évek költségvetésébe. Dologi költségek növekedésével nem számol a 

törvényjavaslat. 
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5. Szociális és gyermekjólét: bérintézkedések és gyermekétkeztetés növekménye szintén 

beépül. 

6. Bölcsődei rendszer végre bekerül a feladatfinanszírozásba. Mini-bölcsődék kialakítása 

elsődleges prioritást kap. 

7. Kulturális területen megint sajnos csak a bérintézkedések növekménye jelenik meg. 

8. Új elemként megjelenik a polgármesteri bér finanszírozása, amit a TÖOSZ már régóta 

szorgalmazott. Finanszírozása:  

- 24 001 forint adóerő-képesség alatt 100 %; 

- 24 001 – 32 000 forint között 25 %. 

9. Szolidaritási hozzájárulás a következő években is megmarad. 

Összefoglaló 

Nagyon régóta most elsőként beépülnek a kormányzati intézkedések a költségvetési törvénybe. Az 
önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere hiányos. Vannak még benne elemek, amelyek nem 
részei a feladatfinanszírozásnak (orvosi ügyelet, közművelődés, könyvtár, közmunkafeladatból adódó 
többletköltségek).  

Sajnos a következő évben nem számolhatunk a 2018. évi költségvetési törvény tervezete szerint 
köztisztviselői bérrendezéssel, ami súlyos következményeket vetít előre a rendszerünket illetően.  

Fejlesztési források a következő években nagyságrendileg a nagyobb populációk számára lesznek 
elérhetők. A Modern Város Program óriási forrás átcsoportosítást jelent és teljes egészében 
átrendezi hazánk területi kiegyenlítődését. A többi város is egy jelentős EU-s fejlesztési összegre 
számíthat, ami nagyságrendileg a Modern Város Program 20 %-a. 
 

A TÖOSZ kibővített Elnöksége a 2018.évi központi költségvetési törvényjavaslatot megvizsgálva az 
alábbiakban foglalt állást: 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a 2018. évi központi költségvetés helyi 
önkormányzatokat érintő részét elfogadhatónak tartja a következő feltételek kiegészítésével: 
 

1. köztisztviselői bértábla rendezése és lefinanszírozása; 

2. 50 milliárd forint hazai forrás kiírása pályázatok útján a 10.000 fő alatti települések – 

járásszékhely városok kivételével – számára; 

3. feladatfinanszírozási rendszer folyamatos további felülvizsgálata. 

 

Budapest, 2017. május 23. 
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