
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. február 16-án, a Városháza 
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.)  tartott  n y í l t  üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,  

Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András, 
Rácz Attila képviselők  

 
 Tárnok Lászlóné jegyző 
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Koszecz Sándor, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 
 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője 
 Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője 
 Gál András Műszaki Osztály vezetője 
 Sztrein Beáta osztályvezető helyettes  
 Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető 
 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Vámos László, Mészáros Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó,  
 Pataki István képviselők 
 
Az ülés kezdésének időpontja:  15.00 h 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 7 
képviselő jelen van.   
 
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.   
  
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására 
vonatkozó javaslatot. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2012. (II. 6.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. február 16-i ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
elfogadása I. fordulós tárgyalás 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester    
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester   
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NAPIREND TÁRGYA:   Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
elfogadása I. fordulós tárgyalás 

 
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett 
határozati javaslatot.   
 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és támogatta az előterjesztett határozati javaslatot azzal, hogy a Vállalkozói 
Alapra betervezett 2 millió Ft-ot emeljék fel 5 millió Ft-ra.    
 
POCSAJI ILDIKÓ képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
tagja: Az elnök távollétében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság kivételével a bizottsági üléseken részt vett, ahol szóban már kiegészítette 
az előterjesztést. Indoklásként elmondta, hogy az előző évben viszonylag későn született meg 
az ország költségvetése, tehát a számadatok sem álltak teljes mértékben rendelkezésre. 
Továbbá a költségvetés összeállítását meghatározó törvények is menetközben jelentek meg, 
illetve a mai napig vannak még bizonytalansági tényezők az összeállítást illetően. Viszont a 
költségvetés benyújtásának határidejét előrehozták február 10-ére, amely egy kötelező, 
törvény által megszabott határidő, ezért mindenképpen be kellett terjeszteni a képviselő-
testület elé.  
 
Elmondta azt is, hogy az összeállítás szerkezetében is nagyon sok formai változás van, 
ugyanakkor az önkormányzat költségvetését radikálisan, és nagyságrendjében is befolyásoló 
változások ebben az évben még nem jelentkeznek. Érti ez alatt az önkormányzatok 
átalakítását, a Kormányhivatal, illetve a járások megalakulásával kapcsolatos 
feladatátadásokból adódó, esetleg költségvetési pénzeszközök átcsoportosítását, amelyek 
2013. január 1-től várhatók. Közismert néhány dolog már, hogy milyen feladatkörök kerülnek 
átadásra a járáshoz, és azoknak a költségvetése már nem kerül megtervezésre az 
önkormányzat költségvetésében. Most a költségvetést úgy állították össze, hogy azok az 
intézmények, amelyek január 1-jén itt kezdték meg a működésüket, Békés Város 
Önkormányzata fenntartásában, december 31-én itt is zárják be. Ha menetközben változás 
történik, akkor természetesen lehet zárolni, átcsoportosítani pénzeket, ezekre biztosan van 
megfelelő pénzügytechnikai lehetőség. Legutóbbi információk szerint a járás 2013. január 1-
jével fog megalakulni, tehát a következő évi költségvetés már valószínűleg egészen máshogy 
fog alakulni. Bizonytalan még, hogy a járóbeteg szakellátó hová kerül és mikor. Két 
alternatíva is van: a megyei, vagy a járási kormányhivatalhoz, illetve a GYEMSZI-hez, amely 
egy 600 fős új intézmény. Legutóbbi információk szerint október tájékán veszik át ezt a 
feladatot. Ez nem érinti a gyerekgyógyászatot, az ügyeletet, a háziorvosi alapellátást, amely 
továbbra is önkormányzati feladat lesz.  
 
Az oktatás valószínűleg szeptember 1-jével már más formában fog működni, de még itt kell 
megtervezni költségvetési szempontból, hiszen ha a járások csak január 1-től alakulnak meg, 
csak akkortól tudják átvenni.  
 
Tehát elég sok változás előtt, illetve közben vagyunk, eddig is minden évben voltak olyan 
változások, hogy a közigazgatás átszervezése folytán feladatok csökkentek, és ezekre is évről-
évre jelentősen csökkent a bevétel is. Intézményeink költségvetése vagy csökkent, vagy 
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stagnál, illetve Kulturális Központ révén növekedett, mivel más helyekről kerültek át hozzá 
feladatok. A város működésére szánt összeg folyamatosan csökken, amelyet tovább ront az 
infláció, az áremelkedések. Ilyen körülmények között kellett összeállítani az idei 
költségvetést.  
 
Figyelembe kellett venni továbbá a korábban elindított folyamatokat egyrészt a fejlesztések 
terén a már megnyert, illetve a beadott pályázatok önerejének a megtervezésével, bizonyos 
hosszú távú kötelezettségek kifizetésével, pl. kötvény kamat, eurós madzagos kötvény 
visszafizetését meg kell kezdeni, illetve a város adósságállományát rendezni kell 
mindenképpen. Továbbá újabb pályázatok önerejét is meg kellene tervezni, illetve vannak 
olyan pályázatok, amelyek ebben az évben valósulnak meg, de csak jövőre kerülnek 
kifizetésre.  
 
A működésnél valamennyi intézménnyel számolnak, nem akarnak megszüntetni egyet sem. 
Az összevonás a racionálisabb és takarékosabb működést célozza a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ részéről. Bízik benne, hogy bár jár bizonyos feladatbővüléssel, de a 
korábbi évhez hasonlóan komoly feladatot jelent. Ugyanúgy fenn kívánják tartani a 
múzeumot, a könyvtárat, a szociális szolgáltató központot.  
 
A sporttámogatást a tavalyi évhez hasonlóan szeretnék megszervezni, mert a város hírnevét, 
az egészséges életmódra nevelést, a közbiztonságot, és minden egyéb más pozitív 
megnyilvánulást segíti.  
 
Ugyanakkor minimális szinten szeretnék növelni a civil szervezetek támogatását, amely 
szintén olyan mozgatóerő a városban, amely nem annyira befektetés-igényes, hanem inkább 
társadalmi munka-igényes.  
 
Nagy szerkezeti változásokra nem kell számítani, de ha figyelembe veszik, hogy mennyi 
bevételből tudnak gazdálkodni, akkor láthatják, hogy 70-75 millió Ft-tal kevesebb áll 
rendelkezésre a költségvetésben. Ez elsősorban a minimálbér kiegészítése 30 millió Ft, a 
SZJA helyben maradó része közel 25 millió Ft, illetve jelentős tétel az ÁFA 2%-os emelése 
is. Amikor korábban az iskolákat összevonták, az anyagilag jó hatással volt a város 
költségvetésére, de ezek jelentős részét felemésztik ezek a tételek.  
 
Meg kell még jegyezni, hogy a működésben azokkal a rezsiköltségekkel számoltak, 
amelyeket tavaly ténylegesen teljesítettek az intézmények, és ezek kerültek betervezésre.  
 
A határozati javaslat elfogadását javasolja. Holnap még pontosítják az intézményekkel a 
költségvetésüket. Hiányt nem terveztek, mert nem lehet tervezni. Ami a fejlesztéseket illeti, 
ezek jelentős tételek, és a kötvény kamatából csak fejlesztéseket finanszíroznak, melyek a 
város vagyonába épülnek be, és működésre nem használnak fel belőle.  
 
Nagyon feszesen kell gazdálkodni ahhoz, hogy a tavalyihoz képest hasonló színvonalon 
tudják ellátni a feladatokat.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Valószínűleg nem könnyű költségvetést készíteni a mostani 
közegben. Áttanulmányozva a sarokszámokat, ez valóban egy feszes, fegyelmezett 
költségvetésre utal, de ésszerű és racionális gazdálkodást is vár el tőlük a kormány, hiszen 
nem könnyű a gazdaság helyzete. Nyilván a szakfeladati bontás ismeretében lehet 
felelősségteljes döntést hozni, de amennyiben a költségvetés működési költségekre 
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hitelfelvételt nem tervez, abban az esetben támogatható és vállalható számukra mindez. A 
határozati javaslatot támogatják ők is.  
 
MUCSI ANDRÁS képviselő: Teljesen jogosnak tartja és egyetért a Rácz Attila képviselő által 
elmondottakkal, működési hitel nélkül kell végig vinni ezt a költségvetési évet, hiszen az új 
Ötv. és a gazdálkodásról szóló új törvények is erre kötelezik az önkormányzatot. A maga 
részéről azt szeretné kiemelni, hogy az önkormányzat évek óta vigyázott arra, hogy ne 
adósodjon el, emellett a város vagyonát is folyamatosan gyarapították. A 2012. évi 
felhalmozási költségvetés finanszírozási tábláját nézve megállapítható, hogy mindjárt az első 
tétel a szennyvíztelep bővítése, tehát a költségvetés csökkenése mellett évről-évre mindig 
tudnak fordítani fejlesztésekre is. Nagyon sok település erre nem tud áldozni. Az intézmények 
részéről is felvetődik az épületek felújításának igénye, melyek jogosak, és lehetőségekhez 
mérten ezekre is odafigyelnek. Itt szeretne köszönetet mondani a hivatal szakembereinek, 
hogy odafigyelnek, jó pályázatokat írnak, végre rendbe tudják tenni a Hőzső utcát, 
szennyvíztelepet bővíteni tudják, és belvízrendezésre is tudnak fordítani. Ezért is tudja 
támogatni a költségvetést.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként 
szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a 
Vállalkozói Alapra betervezett 2 millió Ft-ot emelje fel a képviselő-testület 5 millió Ft-ra, 
melynek forrását a Pénzügyi Bizottsággal közösen meg kell keresni.   
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2012. (II. 16.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi 
Bizottság azon módosító javaslatát, hogy az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Vállalkozói 
Alapra 2 millió Ft helyett 5 millió Ft-ot tervezzenek be. 
Ennek forrását a Pénzügyi Bizottsággal közösen meg kell 
keresni.   

 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elfogadott módosítás figyelembevételével szavazásra 
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2012. (II. 16.) határozata: 

 
1.) Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló előterjesztést további 
tárgyalásra alkalmasnak tartja; azzal hogy a 2012. évi 
költségvetés II. fordulós tárgyalására az előterjesztés 
részletes szöveges indokolással, az önkormányzat 
bevételeinek forrásonkénti, a felhalmozási kiadások 
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jogcímenkénti, az önkormányzat által ellátott feladatok 
kiadási előirányzatainak feladatonkénti bontással, az 
önkormányzat foglalkoztatási mutatóinak 
meghatározásával, valamint a költségvetés megalapozását 
segítő költségvetési táblák benyújtásával kerüljön 
előterjesztésre. 

2.) Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 
hogy a költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatos 
egyeztetéseket folytassa le az Intézményekkel, és a 
Bizottságok javaslatait figyelembe véve 2012. február 28-
i testületi ülésre terjessze elő döntésre az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. 

 
Határidő:  2012. február 28-i képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, a következő bejelentéseket 
teszi.  
 
Csurka István temetése szombaton 13.00 órától lesz Budapesten a Fiumei úti temetőben. A 
város részéről egy gépkocsival elmegyünk a temetésre, és elhelyezzük a város koszorúját, 
hiszen Csurka István városhoz való kötődése közismert.  
 
Cs. Kiss Andor nyugalmazott lelkész búcsúztatása hétfőn 12.00 órától lesz a Református 
Templomban, utána temetése a Rózsa temetőben lesz. Sírjára szintén elhelyezik a város 
koszorúját. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt a szertartásokon. 
 
Megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a képviselő-testület ülését befejezettnek 
nyilvánítja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

   Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné  
  polgármester              jegyző  


