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A kilencvenes évek elejétől a magyar gazdaságot teljesen új, a piaci hatásoknak
kitett növekedési pályára kellett állítani. A gazdasági szerkezet átalakítása a termelés
csökkentését, munkahelyek megszűnését eredményezte. A GDP mutatója a kilencvenes
évek elején a nyolcvanas évek végéhez képest a gazdasági teljesítmények több mint
20 százalékos visszaesését jelezte. A piacgazdaságra való átállással egy időben
változások történtek az ország külgazdasági feltételeiben is. A külpiacok beszűkültek,
s ez a termelés mérséklődését, munkahelyek megszűnését eredményezte. Mindezek
szükségszerűen módosították az államháztartás feladatait. így például a piaci viszonyok
előtérbe kerülésével párhuzamosan csökkent a gazdálkodó szervezetek által igénybe
vehető támogatások köre, átértékelődött az állami intézmények finanszírozása. A szo-
ciális problémák kiéleződése, a munkanélküliség nyílt megjelenése újfajta állami
szerepvállalást követelt és eredményezett.

A rendszerváltást követő első négy évben a társasági adóbevételek radikálisan
visszaestek, amit a termelés csökkenése, a veszteséges vállalkozások számának növeke-
dése, az adófizetési morál kedvezőtlen alakulása és nem utolsó sorban a tulajdoni
változások okoztak. A társasági adó-bevételek, valamint társadalombiztosítási járulék
fizetésének szűkülése a költségvetési bevételek csökkenését eredményezte, miközben
az elosztási rendszerek jórészt változatlanok maradtak.

Az államháztartás, ezen belül a központi költségvetés problémáit hosszan lehetne
sorolni. Ezek közül az önkormányzati költségvetés szerepét emelem ki. Azokra a főbb
tendenciákra utalok elsősorban, amelyek a kilencvenes évek elejétől jellemzőek.
Konkrét példaként Szolnok Megyei Jogú Város költségvetését mutatom be.

A központi költségvetés kiadási oldalán szerepelnek az önkormányzati támogatások.
Sok település számára ez a bevételi források döntő hányadát jelenti. A konkrét adatokat
elemezve általánosítható az a tény, hogy a támogatások növekedési üteme jóval alatta
marad az inflációs rátának. Ugyanakkor az önkormányzatoknak sok olyan kötelezően
előírt feladata van, amelyet nehezen vagy nem is tud teljesíteni.

Szolnok város költségvetésének főbb tendenciáit vizsgálva 1991—1994 között
találunk olyan elemeket, amelyek bárhol kimutathatók, de vannak sajátos vonásai is.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályba lépését követően 1990 végén a
tanács jogutódjaként jött létre a helyi önkormányzat. A múlttal gyökeresen szakító
törvények nyomán a feladatban és hatáskörben, a tervezésben és gazdálkodásban alap-
vető változások történtek. Módosult az önkormányzat tervezési és pénzügyi szabályo-
zási rendszere. Egyrészt az SZJA-nak mint települési bevételnek, másrészt a kiadás

67



TÁRSADALOM

szabályozását megszüntető, a normatív állami hozzájárulások rendszerének beveze-
tésével a szabályozás alapvetően forrásorientálttá vált. Ebben kifejezésre jutott az a
központi cél, hogy a kötelező feladatok ellátása mellett az önkormányzati gazdaság
működőképessége folyamatosan fenntartható legyen. Mindezeken túlmenően érvé-
nyesüljön a saját tevékenység szerepe, a helyi vagyoni, forgalmi és jövedelmi háttér.

E rendszerhez kapcsolódó kiegészítő elemek a következők:

— a tanácsi adókat felváltó helyi adók alkalmazása,
— az önkormányzati vagyon létrehozása, és e vagyoni kör létrehozása,
— az egészségügyi alapellátás árbevételével a tb finanszírozása.

1992-től az államháztartás fokozatosan romló pénzügyi helyzete, annak egyre job-
ban kiütköző hiányosságai miatt lényegesen csökkent az önkormányzatok állami újra-
elosztásból származó bevétele, ezáltal az állami támogatás szintje, valamint az SZJA
és az illeték bevételekből való részesedése. Ezek a megszorító intézkedések az állam
központosító szerepének fokozódását, az önkormányzatiság anyagi alapjainak háttérbe
szorítását eredményezték.

A központi források elmaradása miatt a pénzügyi szabályozás egyre jobban előtérbe
helyezte a saját rendelkezésű bevételeket. Ennek következtében a gazdasági mozgástér
kibővítésében jelentős szerep hárult a helyi adózásra, a vagyonhasznosításra és a hitelre
mint forráspótló eszközre.

Az önkormányzati gazdaság egészét átfogó tendenciák Szolnok városra is érvé-
nyesek. Az önkormányzati feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források
döntő hányada itt is a központi újraelosztásból származik. Ez a forrás azonban 1993-tól
relatíve kisebb lett, ugyanakkor az állam több, kötelezően ellátandó feladatot rendelt
az önkormányzat feladatkörébe. Ez azt eredményezte, hogy 1993-tól kezdődően a
pénzügyi helyzet fokozatos romlása vált jellemzővé. A képződő források összege és
az el nem hagyható feladatok által determinált kiadási igény összhangja megbomlott.
Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy az állami dotációk megszűnésével, a tulajdon-
jog átadásával az állam látványosan kivonult a lakásszektorból.

A városi költségvetés bevételi struktúrájának változásai jól illusztrálják a pénzügyi
szabályozás módosulásait. A központi támogatások (átengedett központi adók, állami
hozzájárulások) az 1991-es 75,2 százalékról 1994-re 54,4 százalékra csökkentek. Az
állami források arányának visszaesését döntően a csekély kompenzációt tartalmazó
támogatások mérsékelt ütemű növekedése, az átengedett bevételek döntő részét kitevő
személyi jövedelemadó kulcsának 50 százalékról 30 százalékra történő csökkenése
váltotta ki. A kieső forrást a saját bevételek emelésével, a felhalmozási és tőkejellegű
bevételek növelésével és hitelfelvétellel pótolták.

A saját bevételen belül a helyi adók 1991-ről 1994-re 0,4 százalékról 4,7 százalékra
nőttek, miközben 1994-ben 7,1 százalék volt az arányuk. Ez arra utal, hogy a tanácsi
adókat 1992-ben felváltó új típusú adózás rendkívül dinamikusan fejlődött. A növe-
kedés intenzitása azért torpant meg 1993-ban, mert a lakosság adóviselő képessége
csökkent, illetve a jogi szabályozásban olyan változások voltak, amelyek az adó-
alanyoknak különböző kedvezményeket biztosítottak.

Az illetékekből származó bevételekben arányait tekintve lényeges változás nem tör-
tént. Az intézményi és önkormányzati bevételek a működéshez szükséges ár- és díjbe-
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vételekhez visszaigényelt ÁFA-hoz kapcsolódtak. E bevételi formák egyre nagyobb
szerephez jutottak az intézményi gazdálkodásban.

A bevételi források növelésében leggyorsabb ütemet a vagyoni bevételek és a hitel-
források felhasználása érte el. A vagyoni bevételek elsődlegesen abból származtak,
hogy értékesítették a vagyon eladható részét. Amire igény volt, azt eladták. A hitel
egyre nagyobb aránya pedig annak tudható be, hogy a költségvetési kiadásokra forrást
kellett teremteni, az egyensúly csak ezáltal volt megvalósítható. A hitelállomány 1995.
január elsejére az alábbiakból állt:

— fiatalok hitele, aránya kb. 30%,
— beruházási hitelek, aránya mintegy- 18%,
— rövid lejáratú hitel, aránya közel 52%.

A hitelek többségéhez 27—28 százalékos kamat társult, amely 1995-ben 120 millió
forintos terhet jelentett. A hitelek és kamatok együttes összege elérte az 563,5 millió
forintot. Ily módon a város költségvetésében is elindult az eladósodási folyamat, amely
a következő évek kísérő tendenciája maradt.

Mi jellemezte a városi költségvetés kiadásait? A kiadásokon belül meghatározó volt
a működési feladatok ellátása és vele együtt növekvő részaránya. Ezzel párhuzamosan
a fejlesztések, a beruházások visszaszorultak. Az önkormányzati gazdálkodást a növek-
vő törvényi kötelezettségek kényszerpályára tették. A szakmai törvényekben előírt
feladatok teljesítése, például szociális válságkezelés, közalkalmazotti bérrendezés és
ehhez kapcsolódó fizetési terhek szinte finanszírozhatatlanná váltak. A kiadásokon
belül a nagy ágazati működtető rendszerek részesedési arányai nem változtak meg
lényegesen. Legnagyobb arányt az oktatási, közművelődési és sport ágazat képviseli,
60 százalékkal. A legnagyobb feszültség a vizsgált időszakban a városüzemeltetési
szakfeladatoknál keletkezett. Az út-, híd-, parkfenntartás, köztisztaság, közvilágítás
kiadási tételei az időszak folyamán alig változtak, a szintentartást is veszélyeztették,
miközben az adófizetők igényei pontosan e területek látványos fejlődését kívántak
volna. A kiadások között a legdinamikusabb növekedést a segélyezés mutatta.

Az 1995—1997-es költségvetések főbb tendenciáit elemezve megállapítható, hogy
jelentősen változtak az önkormányzati gazdálkodást befolyásoló tényezők. Ezek mind
a bevételi, mind a kiadási oldalon láthatók. Mielőtt a főbb tételekre rátérek, közülük
néhány jelentősebbet megemlítek.

1995-ben megkezdődött a kiadási oldal tételeinek felülvizsgálata, amit az önkor-
mányzat az intézményhálózat felülvizsgálatával kezdett el. A tervezés időszakában már
látszott, hogy a várható bevételek nem fedezik a kiadásokat, ezért azok lefaragását kell
felvállalnia. Az első lépés e vonatkozásban az elhíresült fűnyíró elv volt: az óvodától
a középiskoláig 2—7 százalékot a kiadási oldalról egyaránt elvontak. E mögött szakmai
programok nem voltak, de csaknem 100 millió forint megtakarítást eredményeztek. A
szakmai programokkal való alátámasztást az év során végezték el. Ez az általános
iskolákkal kezdődött el, ahol a tanuló-oktató létszámot a törvényi előírásokkal
igyekeztek összhangba hozni. Ennek eredménye 150 fő pedagógus létszámcsökkentés
és egy iskolabezárás lett.

Ez a lépés nem eredményezett osztatlan sikert a város közvéleményében. Talán
ennek tudható be, hogy a középiskolai intézményhálózat felülvizsgálata már jóval sze-
rényebb eredményt hozott. Két középiskola összevonásával, mintegy 15 álláshely
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megszüntetésével alig történt megtakarítás. Mire az óvodákra került a sor, addig a
kezdeti lendület teljesen lelassult, érintetlenül hagyva a fennálló rendszert.

Az intézményhálózat más elemeiben is elkezdődtek a változások. Néhány esetben
a tevékenységet társasági vállalkozásokba vitték ki (pl. Városi Művelődési Központ,
1995. Kht), fenntartva azonban néhány évig az önkormányzati támogatás iránti igényt.
Más, kisebb jelentőségű szervezetet megszüntettek, és a korábbi tevékenységet más
intézményhez csatolták (pl. Családsegítő Központ, 1996.).

A másik lényeges változás ugyancsak a kiadási oldalhoz kötődik. A kiadási szerke-
zetben ugyanis lényegesen megnőtt a beruházások aránya. Ez részben ahhoz kapcso-
lódik, hogy a kormány céltámogatási rendszerében a vízközművek finanszírozására
jelentős központi források álltak rendelkezésre. így 1995-től vette kezdetét a felszíni
vízmű és a szennyvíztisztító telep építése. Évtizedek óta elhanyagolt problémák
megoldására kerülhet sor ezekkel a beruházásokkal. Tudni kell azonban, hogy e célokra
a város részben beruházási hitelt vesz igénybe, másrészt a befolyt koncessziós díjat
visszaforgatja. A városszerkezet változtatása érdekében határozták el a Szántó körút
kinyitását, amely szintén a nagy beruházások között szerepel a több mint fél milliárdos
költséggel. Mindezek mellet a fel nem sorolt kisebb, de a város működése szem-
pontjából meghatározó beruházások hatására az összkiadás mintegy negyedrészét
beruházási célra fordítják.

A főbb tendenciák között érdemes kiemelni a vagyonhasznosítást. A korábbi folya-
matok jórészt folytatódtak: a vagyoneladás, felélés. A kiadások növekedése rákény-
szerítette az önkormányzatot, hogy eladjon olyan részvényeket, mint a MOL, a
TITÁSZ, a TIGÁZ, és ráadásul nem is mindig a legkedvezőbb árfolyamon. A város
lassan eljut abba a stádiumba, amikor már elvétve akad eladható vagyona. Mindezt
tetézték azok a problémák is, amely a városközpont vagyonértékesítéséhez kötődtek.
Mivel nem lezárt ügyről van szó, csak annyit jegyzek meg, hogy a felületes szemlélő
azt látja: a városi vagyon egy része magántulajdonba került, miközben a városnak ez
egyetlen fillér bevételt sem hozott. És természetesen Szolnokot sem kerülték el a
Vektor-ügy elszámolási problémái.

Végül, de nem utolsó sorban említem meg, hogy 1995-ben az országban valószí-
nűleg elsőként programköltségvetés készült, majd minden évben annak folytatását
ígérik a szakemberek. Ennek lényege az, hogy az elvégzendő feladatokat fogalmazzák
meg, majd ehhez igazítják a forrásokat. Tehát a programköltségvetés szakít a bázis-
szemlélettel.

Az 1997-es költségvetésben részben a hagyományos elvekre épülő költségvetési be-
vételi és kiadási mérleg készült, részben a programköltségvetés főbb elveinek megfelelő
tervezet. Ez utóbbinak az indikátor kifejezést adták. „Az indikátor kifejezés alatt olyan
mutatók összefüggő rendszerét értjük, melyek segítik értelmezni a hagyományos és
programszerkezetű költségvetés elemi és globális előirányzatainak kialakulását."

Nézzük meg ezeket a folyamatokat a számok tükrében. A bevételeken belül a helyi
adók egyre nagyobb szerepet játszanak. 1996-ban több mint 60 százalékos növekedés
jellemző. Ennek oka, hogy részben növekedtek az adókulcsok, másrészt belépett
néhány olyan új vállalkozás, amely jelentős vagyonnal és termelési értékkel bír. Ilyen
mértékű dinamizmusra a jövőben már nem számíthat a város, hacsak az adókulcsokat
ismét nem változtatják meg drasztikusan. A helyi adók felhasználására bevezették a
címkézés lehetőségét. Ez hasonló ahhoz, amit a kormány 1997-ben az SZJA-val
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kapcsolatosan lehetővé tesz: az adózó döntse el, adójának meghatározott százalékát
(általában egy százalékát) milyen célra fordítsák. Az elmúlt év tapasztalatai alapján
nem lehet egyértelműen állást foglalni, hogy a rendszer jó-e vagy sem. Az elv ugyanis
az volt. hogy a támogatandó területekre szánt pénz egy részét alapokba helyezték, majd
a címkézés eredményétől függően folyamatos feltöltésre kerültek volna. A sport lobby
azonban év közben olyan eredményesen működött, hogy minden céltartalékba elhe-
lyezett összeget az élsport támogatására használtak fel. Úgy vélem, ilyen lehetőséget
olyan viszonyok között kellene adni akár a vállalkozásoknak, akár az állampolgá-
roknak, amikor a fejlődés magasabb színvonalán van a gazdaság. Mindezt azért, mert
mindig lesznek olyan feladatok, amelyek csak állami, önkormányzati szerepvállalással
oldhatók meg. és az egyéni elképzelések és pénzek véletlenül sem irányulnak e
területekre.

Az adók mellett az illetékek is jelentős bevételi források. 1995-ről 1997-re mintegy
20 millió forinttal kevesebb bevételre számit a város költségvetése. Ez azonban csak
látszólagos csökkenés, mivel az Illetékhivatal visszakerül a Megyei Önkormányzat hi-
vatali szervezetébe. így a város mintegy 90 millió forintos kiadási tételtől is meg-
szabadul. Az illetékek alakulása attól is függ, hogy az illetékkulcsok és tételek hogyan
alakulnak. Ezekre pedig a vizsgált időszakban a folyamatos növekedés a jellemző
(állami hatáskör).

Az intézmények saját bevételei is a város költségvetésének részei. Nem ismerem
ugyan a direkt irányítási rendszer tervalku mechanizmusát, de az intézményekkel
folytatott egyeztetések alapján el tudom képzelni, hogy 1996-ban 642 millió forint volt
a bevételük. 1997-ben 493 milliót terveznek, a valóságos bevétel valószínű, hogy jóval
meghaladja majd a 600 millió forintot. Mi az oka? A városi közgyűlés az elmúlt évben
érdekeltségi rendszert dolgozott ki az intézmények vezetői és dolgozói számára, akiket
a bevételek tervezettet meghaladó növelésében tett és tesz érdekeltté.

Az önkormányzat saját bevételei jelentős mértékben csökkennek. Ez annak követ-
kezménye, hogy folyamatosan csökken a hasznosítható vagyon, amelyet eladhat, bérbe
adhat a város. Ezek elsődlegesen a lakásszférához kapcsolódó bevételek (lakbérek,
bérlő-kiválasztási jog értékesítése stb.).

Az átengedett bevételek az állam által részben a személyi jövedelemadó és a gép-
járműadó átengedett részét jelentik. Nagysága mindig attól függ, hogy mennyi
jövedelemadót fizet a város lakossága, illetve hogyan alakul megoszlása az állam és
az önkormányzat között.

Az állami hozzájárulásból származik az összbevétel legnagyobb része. A növekedése
attól függ, hogy a finanszírozandó területek feladatai hogyan alakulnak, illetve attól,
hogy az állam mennyire kompenzálja az infláció növekedéséből származó kiadásokat.
Az állami hozzájárulások közül érdemes szólni a színháztámogatásról. A Szolnokon
található Szigligeti Színház nemcsak a város, hanem a megye igényeit is kielégíti,
ennek ellenérc az utóbbi két évben már nem sikerült elérni, hogy a Megyei Önkor-
mányzat költségvetéséből is hozzájáruljanak az intézmény finanszírozásához. Kialakult
egy sajátos állami támogatási rendszer is, amely minden önkormányzati forinthoz 0,62
forintot tesz hozzá (1996.) így a színház részéről erőteljes a nyomás az önkor-
mányzatra, hogy núnél több saját forrásuk (önkormányzati támogatás) legyen. Talán
ennek is tudható be, hogy a színház 1997-es költségvetése már annyi, mint 1991—1994
között a négy év együttes összege!
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A felhalmozási és tőkejellegű bevételek közé elsősorban a koncessziós díjak, a
helyiség bérleti díjak, helyiség- és telekértékesítés, üzletrészek, részvények eladása,
megváltása stb. révén beszedett díjak szerepelnek. Ezek aránya remélhetőleg a jövőben
sem csökken, hiszen a legjelentősebbnek számító koncessziós díjbevételekhez kapcso-
lódó megállapodások hosszú távra szólnak.

A költségvetési törvényben olyan hitelfelvételi korlátot szabtak meg, hogy a felve-
hető hitelt a korrigált bevételekhez kötik. Ezt a keretet túllépni nem lehet és nem is
célszerű. Ha csak arra gondolunk, hogy makroszinten milyen adósságállomány
halmozódott fel, az ettől való félelem az önkormányzatot is óvatosabb gazdálkodásra
inti. A hitel nagy része minden évben rövid lejáratú, likviditási hitelre megy el. A
beruházásokkal együtt azonban megjelent a hosszabb lejáratú beruházási hitelek
szerepe is.

A város kiadásai között az adósságszolgálati tétel összefügg az előbb leírt hitel-
problémákkal, amely egyrészt tehát a likviditási hitelek összegét és azok kamatait,
valamint a beruházási hiteleket jelenti. Az utóbbi hónapok pozitív tendenciája, hogy
megindult a hitelkamatok csökkenése, ezáltal némileg kedvezőbbé vált a hitelfelvétel.

A városüzemeltetési kiadások évek óta a legvitatottabbak, pénzügyi szempontból a
leginkább háttérbe szorultak. A jogos állampolgári igényeket alig lehet kielégíteni. A
szolgáltatási díjtételek (pl. villamos energia) állandó emelkedése miatt jó, ha a
városüzemeltetési feladatokat szinten lehet tartani.

A városfejlesztési kiadások közé azok a kiadások tartoznak, amelyek a városren-
dezési tervek elkészítését, az ezekkel összefüggő feladatokat szolgálnak. Aránya nagy-
jából stabilnak mondható. Itt fognak megjelenni azonban azok a kártérítési igények,
amelyek abbó származnak, hogy magántulajdonban lévő területekre építési tilalmat
írtak elő. A telektulajdonosok egy idő után benyújtják a számlát az önkormányzatnak.

A beruházások, felújítások terén több jelentős beruházás indult meg a kilencvenes
évek közepén. A vizes beruházások elsődlegesen az ivóvíz minőségének javítását, illet-
ve a szennyvíztisztító építése a Tisza vízvédelmét szolgálja. Óriási feszültséget jelentek
a felújítások, mivel az intézmények jogos igényei többszörösen meghaladják a pénz-
ügyi forrásokat. A felújítások elmaradása, halasztódása a következő években többszörös
ráfordítási igényt halmoz fel.

A lakás- és vagyongazdálkodás köréből az első lakáshoz jutók támogatását emelném
ki. A kilencvenes évek elején már kaphattak támogatást ily módon a fiatalok, majd
két év után ez forrás hiányában megszűnt. Az idén, ha nem is jelentős számban, de
ismét támogathatnak fiatalokat.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az egyre nagyobb igénnyel szemben
relatíve egyre kisebb forrás áll rendelkezésre. Nagy kérdés és felelősség, hogyan osszák
el az egyre kisebb tortát az egyre több „éhes has" között.
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