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"Az ötezer lakosúnál nagyobb települések adósságállományának egy részét is átvállalja az
állam - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton." - olvasható az indexen. Az
adósságátvállalás mértékét az egy főre eső adóbevételek alapján számolják ki, tehát ahol több
az adóbevétel ott kisebb mértékű lesz az átvállalás. Pécel adóssága szeptember végén 2,8 Mrd
forint volt. Legkevesebb negyven százalékát átvállalják.

Az indexen olvasható, hogy "az állam még az idén 100 milliárd forint értékben átvállalja
minden önkormányzat folyószámlahitelét, továbbá ugyanekkora összegben több száz település
további adósságának egy részét.
"

Az utóbbi években több szó esett Pécel magas adósságállományáról. A választások előestéjén
az elérhető adatok alapján a pécelinfo-n is próbáltuk bemutatni az adósság alakulását ( Adóssá
g számokban
). Az önkormányzati választásokat követően, az új testület alatt kiadott Péceli Hírek pedig azóta
is rendre közli a jellemzően svájci frankban kibocsátott kötvényállomány aktuális értékét. Az
októberi számban megjelent adotok szerint jelenleg 2,8 Mrd forint adósságot görgetünk magunk
előtt.

Időközben részletes információk láttak napvilágot a továbbra is még csak tervezetként ismert
javaslatból. A portfolio.hu összefoglalója szerint az 5000 fő feletti települések
adósságállományának 40 százaléka kerül átlagosan konszolidálásra. Hevenyészett
számításaink szerint Pécel akár 70 százalékra is jogosult lehet, mivel az egy főre eső helyi
adóbevétel nem éri el az országos átlag felét. 2009-es országos adatokat találtunk, az alapján
az országos átlag 55 ezer forint körül alakult, Pécelen pedig 20 ezer volt. (
ÁSZ jelentés a helyi adókról
- ebből számoltuk az országos átlagot, és
Pécel költségvetése
- ebből a péceli adatot). A tévedés esélyét fenntartjuk, már csak azért is mert a pontos
számítási módszertant nem ismerjük, csak a hírekből.

Kétségtelen, hogy nem csak Pécelt súlytja ez a probléma, de hozzá kell tenni, hogy a fent
hivatkozott írásunkban megpróbáltuk az egy főre vetített adósságállományt összevetni más
települések adataival, amiből az jött ki, hogy városunk nem áll túl rózsásan az egyébként is
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gyenge mezőnyben.

Erre a problémára jelenthet megoldást az adósság átvállalása. Kérdés, hogy miként viszonyul
ez az önkormányzatokat érintő többi intézkedéshez. Gondolunk itt elsősorban a helyi
adóbevételek részleges elvonásának ötletére, az oktatási intézmények "átcsoportosítására" és
a járási rendszerek kialakítására. Az önkormányzatok jövő évi költségvetését tehát biztosan
nem lehet "rutinszerűen" összerakni, sorok tűnnek el és lesznek új sorok is.

Nem is beszélve arról, hogy mit kérnek ezért cserébe.

{jcomments on}
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