
 

 

KAPOSVÁR MEGYEI JOVÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 

 

 

 

 

T á j é k o z t a tó 

 

a pénzügyi válságra adott kaposvári válaszról 

 

 

 

Magyarország sajnos a világ egyik legkiszolgáltatottabb országa lett az elmúlt hat 

esztendőben. 

 

Az ország az elmúlt években folytatott gazdaságpolitikájának eredményeként 2007-re az 

Európai Unió országai közül nálunk volt a legkisebb a gazdasági növekedés. 

 

 Románia  6 % 

 Csehország  6 % 

 Lengyelország  6,6 % 

 Litvánia  8,9 % 

 Szlovákia           10,4 % 

 Magyarország  1,1 % növekedést produkált.  

 

A bajt tovább tetézi, hogy az európai uniós országok közül nálunk a második legrosszabb a 

foglalkoztatási ráta, csak Máltát előzzük meg a magunk 56,5 %-os mutatójával (az EU átlag 

66 %). 

 

A fenti adatok 2007-esek, amikor még a válság sehol sem volt. Még a válság előtt jutott ilyen 

mélyre az ország, míg szomszédainknál komoly fejlődés volt tapasztalható. Az amúgy is 

nehéz helyzetet súlyosbítja még a Kormány elhibázott adópolitikája is. 

Ma Magyarországon az Európai Unió államai közül a második legnagyobb az adóterhelés, 

csak Belgium előz meg minket 1 %-kal, ámbár Belgiumban külön adózási szabályok 

vonatkoznak az egyedül élőkre és külön adózási szabályok azokra, akik valakit eltartanak, 

vagy esetleg családi közösségben élnek. Ha számításon kívül hagynánk azt az adóterhet, amit 

ott az egyedül élők viselnek el, akkor nyugodtan mondhatnánk, hogy Magyarország az 

Európai Unió legmagasabb adóterhelésével rendelkezik az átlagjövedelmek tekintetében. Ma 

Magyarországon minden egyes megkeresett 100 Ft-ból 54,5 Ft-ot vesz el az állam és csupán 

45,5 Ft-ot ad oda a dolgozónak. 

Mi lett mindezeknek a következménye? Következménye többek között a magas 

munkanélküliség. Csak az elmúlt egy esztendőben 30 ezerrel több munkanélküli van az 

országban mint egy évvel korábban, de következménye a reálbérek csökkenése is (2007-ben 

4,6 %-kal csökkentek a reálkeresetek). Így köszöntött ránk a válság. 

 

A Kormány három 2009-re szóló költségvetést terjesztett be a Parlament elé. Az elsőt 

szeptember 29-én. Ezt visszavonta. A másodikat október 18-án, majd ezt is visszavonta. A 

harmadikat pedig november elején. 

 



 

 

Addig amíg az európai uniós országok sorba jelentik be adócsökkentési döntéseiket 

(Németország, Olaszország) és növekedési programjaikat, addig sajnos a magyar Kormány 

2009-ben brutális megszorításokat vezet be. A megszorítások nagymértékben érintik az 

önkormányzatokat, így Kaposvárt is.  

A 2009-re tervezett központi forrásból származó bevételek reálértékben közel 10 %-kal 

csökkennek 2008-hoz képest. 2009-re ugyanis az önkormányzatok központi költségvetési 

kapcsolatokból származó bevétele 1275,6 milliárd Ft. Ez a 2008. évi központi források eredeti 

összegéhez (1348,6 milliárd) képest 5,4 %-os mérséklést jelent. A tervezett 4,5 %-os infláció 

ezt az összeget reálértékben tovább csökkenti. A sajátos szerkezetű fogyasztói kosár 

figyelembe vételével a reálérték vesztés még jelentősebb az önkormányzatoknál. Szakmai 

becslések szerint ugyanis jövőre 15 % infláció prognosztizálható az önkormányzati szférában. 

A központi forrásokon belül az állami támogatások és hozzájárulások összege 157 milliárd 

forinttal csökken. Ez több százmillió forintos elvonást jelent Kaposvár önkormányzatától is. 

 

Addig, amíg a Kormány brutális megszorításokkal válaszol a válságra, nekünk 

kaposváriaknak az európai receptet kell alkalmazni. 

 

Megítélésem szerint a válság idején az európai megoldás a helyes út, a növekedési programok 

jelentik a reményt sok ember, és vállalkozás számára. 

 

Az elmúlt napokban sok vállalkozóval konzultáltam a válság helyi kezeléséről. Az ő 

javaslataik alapján hoztam meg döntéseimet, és teszem meg javaslataimat decemberben 

azokban az esetekben, melyek képviselő-testületi döntést igényelnek. 

 

A pénzügyi válság, a Kormány 2009-re tervezett lépései arra kényszeríthetnének bennünket, 

hogy halasszuk el, vagy hagyjuk el tervezett beruházásaink egy részét. Ennek az ellenkezőjét 

javaslom, mert ez munkát és munkahelyet jelent: 

 - előrehozzuk beruházásainkat. 

 

Segítve elsősorban a kis- és közepes vállalkozások likviditási problémáin, lehetőséget 

biztosítunk: 

- helyi adó átütemezésére, 

- egyedi vizsgálat után a gyakoribb számlázás lehetőségére, 

- saját hatáskörben döntünk a 30 napos fizetési kötelezettségünk 15 napra való 

lecsökkentéséről, 

- megduplázzuk 30 millióról 60 millió forintra a Foglalkoztatási Alapot és át is 

alakítjuk úgy, hogy új munkahelyenként akár 500 ezer Ft-os támogatást is adni 

tudjunk. 

 

Beruházásaink előrehozatalának forrása a 2007. év végén kibocsátott 5,2 milliárd Ft értékű 

kötvény, és a 9 milliárd forint értékben megkötött kedvezményes kamatozású infrastruktúra 

fejlesztési hitelkeret. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a kibocsájtott kötvényre 2008. október 15-éig 180.639 eFt 

kamatot fizettünk (4,17 % kamat). Az 5,2 milliárd kötvényből 1,4 milliárd forint értékben 

korábbi hiteleinket váltottuk ki, melynek kamata idén 9,03 % lett volna, és 696 millió forintos 

folyószámla hitelünket is rendeztük. A hitelek kiváltása révén éves szinten 70.189 eFt 

megtakarítást értünk el. 

 



 

 

A kötvénykibocsátás révén 2008. 06.25-ig 3,5 milliárd Ft-ot, ezt követően július 25-ig 2,8 

milliárd Ft-ot kötöttünk le. Jelenleg 2,5 milliárd Ft betétünk kamatozik. A lekötések várható 

éves kamatbevétele 266.362 eFt. 

 

A tranzakciók (kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltása, kötvény lekötés) pénzügyi 

eredménye várhatóan plusz 156 millió forint többletbevételt jelent a városnak. Az 

infrastruktúra hitelkeretet még nem vettük igénybe. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a válságra a megoldás kulcsa a Kormánynál van, a fenti 

intézkedéseket azért hoztuk, hogy a gondok kisebbek legyenek Kaposváron, mint az ország 

többi településén. 

 

Kaposvár, 2008. november 13. 

 

 

 

 

         Szita Károly 

polgármester  

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a tájékoztatást elfogadja. 

  


