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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 1992 évi. XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében „a jegyzı által 
elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - 
benyújtja a képviselı-testületnek”. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 
30.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti egyeztetéseket a Kisebbségi Önkormányzatok elnökeivel 
saját költségvetési koncepciójuk elkészítése elıtt lefolytattuk. 

Békés Város Önkormányzatának 2009. évre összeállított költségvetési koncepcióját az 
alábbiak szerint terjesztjük a Képviselı-testület elé. 
 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
KONCEPCIÓJA  

 
A 2009. évi költségvetési koncepció idıre történı kötelezı elkészítése rendkívül nehéz 

helyzetbe hozta az önkormányzatokat. Az október hónap elején „kirobbant” pénzügyi válság a 
Kormányt az Országgyőlés elé terjesztett 2009. évi költségvetési törvénytervezet másodszori 
átdolgozására kényszerítette. A tervezhetıséget jelentısen nehezíti, hogy az adótörvények, a 
költségvetést megalapozó egyes törvények, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásról 
szóló törvénytervezetek, valamint az „Út a munkához” elnevezéső kormányprogram által 
érintett négy jogszabály módosítása (parlamenti vitája) még nem történt meg. 

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetési koncepcióját ilyen módon várható költségvetési 
irányokra, az elızı évek tapasztalataira, a költségvetési törvénytervezetbıl elızetesen, 
tájékoztató jelleggel rendelkezésre álló adatokra, valamint a képviselı-testület 2008. évben 
meghozott döntéseire alapozva készítettük el.  

A 2009. évi költségvetési törvénytervezet harmadik, az Országgyőlés elıtt lévı 
változatából makrogazdasági szinten alapvetıen az alábbi következtetések vonhatók le. 

• A 2008. évi költségvetéshez viszonyítva a bevételi fıösszeg 375 Mrd Ft-tal 
emelkedett 

• A 2008. évi költségvetéshez viszonyítva a kiadási fıösszeg 100 Mrd Ft-tal csökkent 
• A hiány összege 475 Mrd Ft-tal csökkent 
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• A helyi önkormányzatokat érintı lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött 
normatívák fajlagos összege kevés kivételtıl eltekintve a 2008. évi szint alá 
csökkent. 

• Az a kormányzati cél, hogy 2009. évben a közoktatási feladatok emelkedı 
finanszírozása elinduljon, a költségvetés 3. átdolgozása után teljes mértékben 
meghiúsult, a közoktatási normatívák finanszírozása a jelenlegi változat szerint 
általában nem éri el a 2008. éves szintet. 

 
A Kormány a 2009. évi költségvetést az alábbi makrogazdasági környezetben tervezte: 

• Az infláció mértéke 2009. évben átlagosan  4,5 % 
• A GDP tervezett növekedése 0,5 % 
• Országos nettó átlagkereset növekedése 1,6 % 
 

Nem született döntés az érdekegyeztetı tárgyalásokon a 2009. évi minimálbér összegérıl. 
A közszférában, 2009-ben bérfejlesztéssel nem számolunk, lépéseket tett a Kormány a 
közszférában dolgozók 2009. évre járó 13. havi illetményének törlésérıl. 

Az önkormányzatoknak a 2009. évi költségvetést érintı intézkedéseiket a 2008. évihez 
hasonlóan egyre szőkülı állami források figyelembevételével kell meghozniuk. 
 
I. A 2009. évi költségvetési törvénytervezet önkormányzatot érintı elemei 
 

Az Országgyőlés elé terjesztette a Kormány a T/6573. számú törvényjavaslatát, amely a 
költségvetési szervek jogállását és gazdálkodást hivatott újraszabályozni. A törvényjavaslat új, 
kidolgozott feltételekkel rendelkezı szervezeti formákat kíván nyújtani a költségvetési források 
hatékony felhasználáshoz, az ágazati korszerősítések kibontakozásához. A jelenlegi szabályozás 
uniformizált módon határozza meg a költségvetési szervek fogalmát, mőködésük 
feltételrendszerét. Az új szabályozás figyelembe kívánja venni az ágazati speciális feladatokat, a 
közpénzek átlátható felhasználását. Priorizálja a költségvetési formát, olyan értelemben, hogy 
szabályozza, mikor látható el közfeladat gazdálkodó szervezet által, költségvetési szerv helyett. A 
törvényjavaslat mőködési szempontból két alaptípust határoz meg, úgy mint közhatalmi 
költségvetési szerv és közszolgáltató költségvetési szerv. A közszolgáltató költségvetési szervet 
további négy altípusba sorolja ezek: közintézmény, közintézet, vállalkozó közintézet és közüzem. 
A törvényjavaslat egyértelmően fellép a közfeladatok ellátásának túlzott kiszervezése ellen. 
Önkormányzatunk fenntartásában közszolgáltató típusú intézmények vannak. A 
jogszabálytervezet elfogadása esetén szükséges áttekinteni az önkormányzat által ellátott 
feladatokat, párhuzamosan az intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó 
szervezetek tevékenységével, különös tekintettel a közüzemi jellegő feladatokra. 

A kormány szintén beterjesztette az Országgyőlésnek az „Út a munkához”  elnevezéső 
programját, amely –elfogadása esetén– lényeges módon átalakítja a helyi önkormányzatok 
közmunkaprogramját és a rendszer belsı mőködését. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a program 
elfogadása esetén annak hatálybalépése 2009. január 1-tıl várható. A helyi mőködtetés 
alapvetıen közüzemi jellegő feladat, melyet a fentiekben említett költségvetési szervek 
jogállására vonatkozó törvénymódosítás újraszabályoz. A feladatellátás költségvetési kereteirıl 
annyi tudható, hogy a kormány elképzelése szerint a szociális feladatokra (ideértve a 
munkanélküli ellátásokat is) az elızı évihez hasonló keretet biztosít. Lényeges különbség lesz a 
rendszeres szociális segélyben részesülık (továbbra is), valamint az aktív korú közfoglalkoztatást 
pótló támogatásban (rendelkezésre állási támogatásban) részesülık besorolásában, valamint a 
közfoglalkoztatás megszervezésben, illetve annak pénzügyi elszámolásban. Fontos elem, hogy a 
költségvetési szervek nem lesznek jogosultak a Munkaügyi Központokon keresztül közhasznú 
(támogatott) munkavállalókat alkalmazni, erre csak a civil szervezeteknek lesz lehetıségük. 

A költségvetési törvényjavaslat 4,5 %-os átlagos fogyasztói árnövekedéssel számol 2009. 
évre. A tanévhez igazodó, a közoktatási intézmények oktatás-szervezési paraméterek szerint 
számított teljesítménymutató alapú finanszírozásához a koncepció készítésének idıpontjában már 
pontos számításaink vannak, mivel a mutatószám-felmérések november 5-ig megtörténtek. A 
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törvénytervezet nem számol 2009. évre a köztisztviselıi illetményalap és a közalkalmazotti 
pótlékalap növelésével, eddigi ismereteink szerint változatlanul marad a közalkalmazotti bértábla 
is. Az egészségügyi hozzájárulás összege havonta és személyenként változatlanul 1.950 Ft lesz. 
Jelenlegi ismereteink szerint az elektromos energia a gázenergia a vízdíjak emelkedésével kell 
számolni 2009. évben. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2008. 
évben 5.250 Ft/fı/hónap, megegyeznek a 2008. évi összegekkel. 

A közbeszerzési értékhatárok 2009. évben nem változnak. A 2008. évi költségvetési 
törvény az Áht 108.§ (1) bekezdésében szabályozta a helyi önkormányzatok tulajdonában lévı 
vagyontárgy értékesítésének és hasznosításának módját, arra az esetre, ha a vagyontárgy forgalmi 
értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja, amely érték nem változott 2009-ben. Az Áht 108. § (4) 
bekezdése szerinti kisösszegő követelések értékhatára 100.000 Ft megegyezik a 2008. évi 
értékhatárral. 
 
II. Békés Város Önkormányzatának 2009. évi bevételei 
 

A tervezı munka a költségvetési koncepció készítés idején normatív állami támogatások 
számbavételével már elkezdıdött, azonban nem tekinthetı teljes körőnek és véglegesnek a 
költségvetési törvény elfogadása elıtt. A törvényjavaslat egyes, önkormányzatunkat is érintı 
elemei még „nyitottak”, a pontos adatok a törvénytervezet elfogadása után válnak ismertté. Az 
átengedett és megosztott bevételek, valamint az önkormányzat állami támogatásának számítására 
vonatkozó pontos adataink is a költségvetési törvénytervezet elfogadását követıen lesznek a 
birtokunkban. A korrekt, végleges adatokat tartalmazó számítások helyett, ezért csak a 
költségvetés tervezésére ható tényezıket mutatjuk be. 

A tervezhetı saját bevételekrıl, a közvetlenül állami támogatásból származó átvett, illetve 
felhalmozási célú pénzeszközeinkrıl az alábbi információk állnak rendelkezésre: 
 

1. Saját bevételeinket - igazodva a 2009. évre tervezett inflációhoz - 4,5 %-kal tervezzük 
emelni. Intézményeinkben a 2009. évben alkalmazott térítési díjak emelését legalább a 
tervezett infláció mértékével javasoljuk. A javaslatot a decemberi testületi ülésre készítjük 
elı. Saját bevételeink között tervezzük meg a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó 
betétlekötésekbıl származó kamatbevételt. A 2008. évi I-III. negyedéves tapasztalatok 
kedvezıek, de ettıl függetlenül alaphozamnak megfelelı és elvárt kamatbevételt 2009. 
évre becsült átlagos BUBOR érték -0,15 % értéknek megfelelıen 130-140 MFt összegben 
tervezzük A tervezetten felüli többlethozam felhasználásáról minden esetben a testület 
dönt.  

2. A helyi adók közül a kommunális adó emelése válhat szükségessé, tekintettel arra, hogy 
köztisztasági feladatok ellátására 2009. évben 40-50 MFt-tal többet kell költeni a 
hulladéklerakó bezárása miatt 2009. II. félévétıl. A mezııri járulék  2007. július 1-tıl 
külterületre történı kiterjesztése nem hozta a várt eredményeket. A külterületi mezııri 
járulék fizetési kötelezettség visszavonását javasoljuk a szolgáltatás visszavonása mellett, 
ugyanakkor a meglévı személyi állománnyal a közterületek rendjének fokozott 
ellenırzését tervezzük. Az iparőzési adó mértékének csökkentésére lehetıséget látunk 
2009. évben. 

3. Az önkormányzatokat megilletı, a közigazgatási területre kimutatott 2007. évi személyi 
jövedelemadó mértéke 8 %, pontos összegét még nem ismerjük. 

4. A mutatószám felmérések után a költségvetési törvénytervezet adatait felhasználva 
kiszámoltuk a jelenleg ismertté vált normatív alapon számított támogatások összegét. A 
2008. évi adatokat használtuk, a pénzbeli szociális ellátásokra, az iparőzési 
adóerıképesség kiegészítésére, az egyes jövedelempótló támogatásokra jutatott 
normatívák bemutatására. Az egymást követı évek összehasonlítását zavarja, hogy a 
közoktatási társulást Murony, Kamut településekre, az óvodai nevelés tekintetében pedig 
Tarhos községre is kiterjesztettük 2008. július 1. napjával, ezért ha a 2008. és 2009. évre 
járó normatívákat hasonlítjuk össze, a 2009. évi összesítésbıl a társulások miatti 
többletfeladatok alapján járó normatív támogatásokat le kell vonni, figyelembe véve azt, 
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hogy a megnövekedett feladatokra jár a többlet normatíva. Az így kapott normatívák 
különbsége mutatja Békés város Önkormányzata 2009. évre becsült normatíva 
csökkenését, amely néhány 10 millió Ft-tal bármelyik irányba eltérhet a költségvetési 
törvény elfogadását követıen, 

 
Az állami támogatások alakulása a költségvetési törvény-tervezet mellékletei 
(3.,4.,5.,8. számú) szerint készült elızetes számítások alapján:    
            
           EFt 

Támogatás megnevezése 2008. évi 2009. évi 
tervezet 

Eltérés 

Jövedelem különbség mérséklése 558.935 527.581 -31.354 
Nem kötelezı térségi feladatokra 22.320 35.200 12.880 
Lakosságszámhoz kötött és egyéb mutatós 
normatívák 

303.257 286.395 -16.862 

Szociális feladatokhoz kapcsolódó normatívák 195.075 169.803 -25.272 
Közoktatáshoz kapcsolódó normatívák 639.851 692.435 52.584 
Törvénytervezet alapján összesen: 1.719.438 1.711.414 -8.024 
2008. évben kibıvült közoktatási feladatok 
ellátása miatt járó normatívák  

  75.673 

Változatlan feladatellátás esetére becsült 
normatíva csökkenés  

  -67.649 

 
 

A lakosságszámhoz kötött normatívák: 
 

Az építésügyi térségi feladatok normatívája 20 Ft/lakos, a kiegészítı normatíva 37 
Ft/döntések száma összeggel növekedett, ugyanakkor csökkent a térségi feladat ellátási 
területen élık száma 277 fıvel. A közösségi közlekedési feladatok és az okmányirodák 
alap hozzájárulás nem változott, minden más lakossági számhoz kötött normatíva 
csökkent. Békés város lakossága 218 fıvel csökkent (2007. 01.01. és 2008. 01.01. 
közötti idıszakban). 

 
Szociális ellátások: 
 

A szociális ellátásokra igényelhetı normatívák feltételrendszere megegyezik a 2008. 
évi igénylésekével. A szociális ágazatban megszőnt a közösségi ellátásra és támogató 
szolgálat normatív támogatása, az ellátás megnyert pályázati forrásból kerül 
biztosításra. A bölcsıdei ellátás keretein belül mőködtetett korai fejlesztésrıl 2008-ban 
lemondtunk a feladat megszőnése miatt. A szociális ágazat normatívái beleértve a 
bölcsıdei ellátást is általában csökkentek. 
 

Közoktatási alap-hozzájárulások:  
 

• Óvodai neveléshez, általános iskolai és alapfokú mővészeti oktatáshoz, általános 
iskolai napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos oktatáshoz a 2009. évben 
teljes körővé tett teljesítménymutató szerinti számításon alapuló támogatás 
igényelhetı. A fajlagos összeg 100.000 Ft-tal csökken a 2009/2010-es tanévtıl. 

• A sajátos nevelési igényő gyermekek utáni támogatás fajlagos összege 12.000 Ft-
tal, az etnikai oktatás után járó normatíva 2000 Ft-tal, a pedagógiai 
szakszolgálatnál 130.000 Ft-tal csökken a 2009/2010. tanévtıl. 

• Kiterjesztették a tanulók ingyenes étkeztetése miatt igényelhetı normatívát a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı 6. osztályos általános iskolai 
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tanulókra 16.000 Ft/fı fajlagos összegben Az ingyenes étkeztetés óvodában és az 
általános iskola 1-8 évfolyamán 55.000 Ft-ról 65.000 Ft-ra emelkedett. 

• Az alapfokú mővészetoktatás területén a pedagógiai módszerek támogatása miatti 
normatívák összege csökkent (zene. 2.500 Ft. tánc: 1.000 Ft) 

•  Tagintézményi normatíva 2.200 Ft-tal csökkent, mely normatíva az intézményi 
társulásban résztvevı községi gyermekek, tanulók létszáma alapján vehetı 
igénybe. 

 
Adóerı képesség kiegészítés: 

A törvénytervezet 4. sz. melléklete szerinti települési önkormányzatok 
jövedelemdifferenciálódásának mérséklésének támogatására biztosított összeg 
nem számítható ki, mivel a melléklet a kiegészítés mértékét még nem tartalmazza. 
A lakosonkénti értékhatár az elfogadott költségvetési törvényben válik ismertté. A 
2009. évre becsült adóerıképességünk 203.251 EFt (az adóerıképességünk 
összege 2008-ban 180.668 EFt volt),. 

Nem kötelezı térségi feladatokra járó kiegészítés: 
A normatíva 12.880 EFt-tal több, mint a 2008. évi, mert a 2009. évi kiegészítés 
számításánál figyelembe kell venni az etnikai oktatásban résztvevı tanulók 
számát, korábbi években a számítás módszere más volt. 
 

Az 5. sz. melléklet szerint év közben pályázni lehet a következı központosított 
támogatásokra: 

• Lakossági közmőfejlesztési támogatás 
• Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 
• Kiegészítı támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz 
• Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai 

támogatása 
• Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
• Uniós pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása 
• Helyi közlekedés normatív támogatása 
• Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületei utak burkolat felújítása 
• Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényő tanulók támogatása 
• Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok  
• Belterületi belvízrendezési célok támogatása 
• Bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, közösségi 

buszok beszerzése. 
• Alapfokú mővészetoktatás támogatása  
• Nyári gyermekétkeztetés 
• Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás (személyiségfejlesztı, 

felzárkóztató, integrációs nevelés) 
• Az Új Tudás-Mőveltségi Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését 

szolgáló támogatások 
. 

5. A támogatásértékő bevételek és az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök közül a 
Munkaügyi Központtól –az elızetes tervek szerint– 2009-ben nem vagyunk jogosultak 
közhasznú munkavállalókat alkalmazni, és utánuk támogatást igényelni. Mőködési célú 
támogatásértékő bevételek várhatók 2009-ben a támogatói szolgálat, közösségi ellátás, 
szociális foglalkoztatás feladatokra, valamint a Békési Kistérségi Társulástól átvett 
közoktatási és szociális feladatokra. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 2008. évben 
lejárt lakáskassza szerzıdések 2009. évben esedékes érdekeltségi hozzájárulásának 
önkormányzathoz történı átutalását a lakosságtól véglegesen átvett pénzeszközként 
tervezzük meg. Ez a forrás biztosít fedezetet a szennyvízberuházásra felvett hitel 2009. 
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évi ütemének törlesztésére. A 2009. évre tervezett összeg 35.931 EFt a Fundamenta 
Lakáskassza prognózisa alapján.  

6. Felhalmozási célú bevételeink között tervezzük meg a kamatmentes kölcsönök 
visszafizetésébıl származó bevételeket. A nem lakáscélú ingatlanok értékesítésébıl 
származó bevételek érvényes adásvételi szerzıdés alapján tervezhetık. Az év közben 
többletbevételként jelentkezı lakásértékesítésbıl származó bevételekre az év során 
további feladat tervezhetı a helyi rendeletünkben szabályozottak szerint. 

7. A 150 MFt fejlesztési hitel folyamatos lehívására szerzıdés szerint 2009. március 31-ig 
lesz lehetıségünk. 

8. Az áthúzódó feladatok miatt a feladattal terhelt pénzmaradványt 2009. évre is az eredeti 
költségvetésben kívánjuk megtervezni. 

 
III. Békés Város Önkormányzatának 2009. évi kiadásai 
 
A mőködési és fejlesztési célú kiadási elıirányzatok tervezését a bevonható források miatt 
szükséges külön kezelni. A fejlesztési célú elıirányzatok gerincét a 2007-2008. évben elnyert 
fejlesztési célú pályázatok miatt kivitelezésre kerülı beruházások alkotják. Várható kiadásaink 
számbavétele a 2009. évi koncepcióban nem teljes körő, a fontosabb irányok bemutatására 
törekedtünk. 
 

Mőködési célú elıirányzatok: 
 

1. Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények mőködési feltételeit az alapító 
okiratok szerinti feladatok ellátására továbbra is biztosítjuk. 2008. július 1. nappal a 
Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda feladatai bıvültek az intézményfenntartó 
társulás keretében Muronytól, Kamuttól és Tarhostól átvett közoktatási feladatokkal. 
Megállapodás szerint a feladatellátás tervezett kiadásainak fedezetéül a 
tagintézményekre járó normatíva, a helyben képzıdött saját bevétel, a Békési 
Kistérségi Társulás által igényelt normatív támogatás, valamint a feladatot átadó 
községi önkormányzat kiegészítı támogatás értékő bevétele szolgál. A 2009. évi 
intézményi keretszámokat a nullabázisú tervezési módszerrel készítjük el. A 
Kistérségi Iskolánál, a Kistérségi Óvodánál és Szociális Szolgáltató Központnál a 
2008-ban belépı társulási feladatokra 2009. évben együttesen várhatóan 130 MFt 
többletkiadást szükséges tervezni, amely kiadások normatív támogatásokkal, helyben 
képzıdı saját bevételekkel, illetve a községi önkormányzatok kiegészítı 
támogatásával fedezettek. 

2. A 2008. évben végrehajtott létszámleépítés (3 fı) pénzügyi hatása az általános 
iskolánál várhatóan 7 MFt-ot eredményez, amely közvetlen módon a fentiek miatt 
nem mutatható ki. 
• A dologi kiadások elıirányzata 2008. évi bázis szinten tervezhetı az 

intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál, kivéve ott, ahol a többlet igényt a 
feladatbıvülés indokolja. 

• Intézményeink eredeti elıirányzatban tervezhetik a kötött felhasználású állami 
normatívákat és a kiemelt munkavégzésért járó juttatásokat a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 

• Az intézmények felhalmozási kiadásokat eredeti elıirányzatban nem tervezhetnek. 
Évközben induló önkormányzati forrást nem igénylı beszerzéseiket a fenntartóval 
történı elızetes egyeztetés után indíthatják el. 

•  A dologi kiadások bázis szintő tervezése miatt az intézményi céltartalék összegét 
kb. 20.000 EFt-ra célszerő tervezni. Ez képezné a fedezetet az energia növekedése 
miatti többletkiadásokra, az intézményi karbantartási, hibaelhárítási kiadásokra, 
létszámleépítést nem érintı nyugdíjazás, és a szakképesítés évközben történı 
megszerzése miatti többletkiadásokra intézményeinknél. 
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3. Oktatási és közmővelıdési feladatok ellátását az oktatási célok és egyéb feladatok 
elnevezéső szakfeladaton tervezzük meg a 2008. évi bázis szinten.  

4. A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi támogatását a költségvetési törvényben 
meghatározott állami támogatás összegében (550 EFt) tervezzük meg. A kisebbségi 
önkormányzatok a kormányrendeletben szabályozott módon további forrásokhoz 
pályázat útján juthatnak.  

5. Az önkormányzat a LISZ Kft. és más vállalkozók által ellátott városüzemeltetési 
feladatait még december hónapban új alapokra kell helyezni, meghatározva a pontos 
feladatokat és hatásköröket. A LISZ Kft. által ellátott közfeladatokra az önkormányzat 
érdekeinek megfelelı, világos és átlátható új szerzıdéseket kell kötni. 

6. Az önkormányzati feladatként jelentkezı új formában történı közfoglalkoztatás 
részleteit még nem ismerjük, de a feladat végrehajtása a LISZ Kft. bevonása nélkül 
nem oldható meg. 

7. A 2008. évben elkezdett több évre szóló peremkerületi program 2009. évre ütemezett 
feladatait a mőködési kiadások között tervezzük, szükség szerint aktualizáljuk.  

8. A szociális ágazat támogatási rendszerét áttekintjük a szociális törvény 
módosításainak megfelelıen, aktualizálni kell a helyi rendeletünket, amely szorosan 
összefügg az új típusú közfoglalkoztatással, tekintettel arra, hogy a szociális törvény 
és a helyi rendelet határozza meg azon munkavállalók körét, akik részesei lesznek a 
közfoglalkoztatásnak. 

9. A 2009. évi sporttámogatások tervezése a 2008. évi bázis szinten történik. 
10. A 2009. évben is mőködtetjük a Roma Koordinációs Tanácsot, tervezhetı pénzügyi 

kerete 500.000 Ft marad. 
11. Vállalkozói Alapra képzett tartalék összege 2009. évben 10 MFt. Ez az összeg 

növekszik a 2008. évben kamatmentes kölcsönt kapott vállalkozók tárgyévi 
törlesztésével, azaz várhatóan 6.000 EFt összeggel. 

12. A civil szervezetek szerepét fontosnak tarjuk, 2009. évi összes támogatásukat a 2008. 
évi bázis szinten tervezzük meg. 

13. Változatlanul támogatjuk a város két nagy rendezvényét, a Békés-Tarhosi Zenei 
Napok és a Madzagfalvi Napok elnevezéső rendezvényeinket. A rendezvények 
kiadásaira fordítható elıirányzatot a Békés Városi Kulturális Központ és a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezzük meg várhatóan 2008. évi bázis 
szinten. 

14. A testület szeptemberi ülésén döntött az utcanév táblák lecserélésérıl több évre szóló 
ütemterv szerint, a 2009. évi költségvetésben, a pénzügyi lehetıségek függvényében 
ezt figyelembe vesszük.  

15. A piacon 2008. évben megoldottuk a fedett árusítóhely világítását, a szeméttároló 
edények uniós szabvány szerinti cseréjét, részlegesen megoldottuk a csapadékvíz 
elvezetést. A 2009. évben 100 férıhelyes kerékpár tároló legyártását tervezzük, 
valamint az elárusító asztalok alatti burkolat és a járdák javítását. 

16. A testület határozatának megfelelıen folytatjuk a városi játszóterek felújítását. 
17. Fák védelmére, a veszélyes fák kivágására, új fák ültetésére a feladatok fontosságára 

tekintettel összeállított és elfogadott ütemterv alapján tervezünk várhatóan 2.000 EFt 
körüli összeget. 

 
 
 
 

III. Fejlesztési célú elıirányzatok 
 

A következı táblázatokban felvázoljuk Békés Város Önkormányzata 2009. évi  eddig 
ismertté vált fejlesztési, felhalmozási célt szolgáló bevételeit és kiadásait mérlegszerően, 
a képviselı-testület már felvállalt fejlesztési célú kötelezettségeivel.  
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            EFt 

Fejlesztési célt szolgáló fontosabb becsült bevételek Összeg 

Kötvénykibocsátással összefüggı betétlekötés becsült hozama 70.000 
Önkormányzati lakások értékesítésébıl származó bevétel törvényben 
szabályozott módon felhasználható becsült összeg 

83.000 

Önkormányzati lakások tıketörlesztése 2.200 
A Bagoly vendéglı értékesítésébıl származó nettó bevétel 19.250 
Garancia és kezességvállalás visszatérülése 4.000 
Közmőfejlesztési hozzájárulás átvétele lakáskasszától 35.931 
Kamatmentes kölcsönök törlesztése 22.000 
Fejlesztési hitel felvétele 91.000 
További külsı forrás bevonása (kötvény) 184.268 

Fejlesztési célt szolgáló bevételek becsült összege összesen: 511.649 
 
   
          EFt 

Fontosabb fejlesztési célú kiadások várható összege vállalt 
kötelezettségek alapján 

Összeg 

Szennyvízberuházás hitelének 2008. évi törlesztı részlete 57.475 
Kamatmentes kölcsönök biztosítása 22.000 
Fejlesztési hitel 2009. évi törlesztése 50.000 
Békés belterületi szakaszán kerékpárút építése (vállat önerıként) 13.684 
Inkubátorház önerı biztosítása 210.000 
Körforgalmú csomópont kialakítása, önerı (470 és 4644 sz. út) 18.324 
Gyepmesteri telep (dögtelep) felújítása 6.000 
Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése pályázati önerı  3.500 
Városháza homlokzat felújítás 2.500 
Dánfoki út felújítása önerı 13.060 
Sas utca felújítás önerı 4.128 
Lengyel Lajos u. felújítása önerı 3.309 
Malomasszony-kerti ivóvíz vezeték kiépítése önerı 7.482 
Krisztina-zug útburkolat megerısítés önerı 1.649 
Tanuszoda építése önerı 75.000 
Piaci parkolóhelyek bıvítése önerı 2.169 
Fedett autóbuszvárók építése önerı 10.000 
Dánfoki szabad strand önerı 4.709 
Oncsai szennyvíz vezeték létesítése önerı 6.660 
  
Fontosabb fejlesztési felhalmozási kiadások becsült összege 
összesen: 

511.649 

 
 
A fenti táblázatban bemutattuk, hogy 2009. évben az eddig ismert felhalmozási kiadások – 
beruházási kiadásoknál - pályázatos beruházásoknál csak az önerı bevonásával – a felmerülı 
további forrásigény kb. 184 MFt. Ebben az esetben nem számoltunk a beruházások 
elıfinanszírozásának forrásigényével. A 2008. évi kötvénykibocsátáshoz készült elıterjesztés 
tartalmazta a teljes beruházási kör 2009. évre számított finanszírozási forrásigényét, vagyis kb. 
250 MFt-ot, amelyre azért van szükség, hogy a befejezett beruházások támogatásának 
visszatérüléséig ne legyenek likviditási gondjaink. A pályázatok pénzügyi finanszírozásra két 
megoldási lehetıség mutatkozik: 
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1. Sikeres kötvénykibocsátás a képviselı-testület elvárásainak megfelelı paraméterekkel, 
így a forrás biztosított. 

2. Amennyiben a jelenlegi pénzügyi válság miatt megfelelı kondíciójú kötvény 
kibocsátására nem kerülhet sor 2009-ben, az Inkubátorház létesítését szakaszosan 
valósítjuk meg, így befejezése 2010. év végére húzódik, ezzel enyhítve kiadási 
gondjainkat és likviditásunkat.  

 
Ha külsı forrás bevonása nem oldható meg, abban az esetben a 2. pontban vázolt megoldásnál a 
likvid hitel lesz a forrás, amely magas kamattal számol (jelenleg 1 havi BUBOR+1 %), a 
Képviselı-testület pedig a keretösszeg módosítására kényszerül. Ez a lehetıség azonban 
feltétlenül maga után von egy rendkívül szigorú költségvetési gazdálkodást. 
 

A 2009. évi költségvetés összeállításánál szükséges megvizsgálni, hogy a mőködési 
kiadások mely területein lehet a kiadásokat csökkenteni. Az már látható, hogy a mőködési 
kiadásokat 70.000 MFt összeggel csökkenteni kényszerülünk. A 70.000 EFt kiadáscsökkentést a 
2008. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva a tervezéskor végre kell hajtani, ami a mőködési 
költségeket érinti. A költségvetési szervek – beleértve Polgármesteri Hivatalt is –2008. évi 
eredeti személyi juttatásuk elıirányzatának arányában kapják meg azt a „kiadáscsökkentı 
keretszámot”, melyre a 2009. évi költségvetésük összeállításánál megoldást kell találniuk. A 
kiadáscsökkentésnek a mőködési kiadások csökkenését kell eredményeznie. Amennyiben az 
elızıek alapján a létszámleépítés megvalósítható, a szükséges döntést a képviselı-testületnek 
december hónapban célszerő meghoznia.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2009. évi költségvetésünk eddig ismert 

lehetıségeit, a tervezés legfıbb irányelveit tartalmazó költségvetési koncepciónkat az 
elıterjesztésben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Határozat javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a részletes költségvetést a 
vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembevételével készíttesse el, és a szükséges 
egyeztetések után, azt a törvényben elıírt határid ıre terjessze a képviselı-testület 
elé. 

2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi 
költségvetési rendeletet az alábbi szempontok szerint állíttassa össze.  

• A 2009. évi költségvetés összeállításakor a rendelkezésre álló költségvetési 
törvény-tervezet alapján elızetesen 70 MFt mőködési kiadás csökkenést kell 
tervezni a költségvetési szerveknél, úgy, hogy az egyes költségvetési szervekre 
vonatkozó összeget a 2008. évi eredeti személyi juttatások elıirányzatának 
arányában kell megállapítani. 

• A saját bevételeket a tervezett infláció (4,5 %) mértékével kell tervezni. 
• A személyi jellegő juttatás elıirányzatában az engedélyezett intézményi 

létszámra, az adott jogviszonyra vonatkozó törvényi mértékő juttatás 
tervezhetı, mind az illetmények, mind a kötelezı pótlékok és egyéb juttatások 
tekintetében. 

• A dologi kiadások 2008. évi bázis szinten tervezhetık. 
• Az energia áremelkedésekre, az intézményi karbantartási, hibaelhárítási 

feladatokra arányos mértékő intézményi céltartalékot kell képezni. 
• Céltartalékot kell képezni a létszámleépítéssel nem érintett nyugdíjazások 

többlet kiadásainak fedezetére. 
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• A költségvetési lehetıségek függvényében pályázati önerı biztosítására 
céltartalékot kell képezni. 

 
Határid ı:       értelem szerint 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 
 
B é k é s, 2008. november 17. 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


