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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29. 
napján 15 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött soros nyílt ülésérıl. 
 
 
 
NAPIREND: 
7. A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása 
8. A 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
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Jegyzıkönyv 
 
Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29. 
napján 15 órai kezdettel megtartott soros közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Szegvári Ernıné polgármester, Bacsa György alpolgármester, Balázs Zoltán 
képviselı, Börcsökné Balázs Márta képviselı, Szekeres Krisztián képviselı, Szirbik Imre 
képviselı 
 
Összesen: 6 fı 
 
Igazoltan távol van: Gazsi Gábor képviselı 
 
Összesen: 1 fı 
 
Tanácskozási joggal részt vettek: Dr. Kárpáti Tibor jegyzı, Szabóné Tamás Julianna 
közgazdasági csoportvezetı 
 

 
7. Napirend 
A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása 
8. Napirend 
A 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Elıadó: Szegvári Ernıné  
    polgármester 
 
/Az elıterjesztés, a határozati javaslat és a P.Ü.V.E.B. határozata a jegyzıkönyv 16. számú 
melléklete./ 
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 2012. évi koncepció megvitatása a következı napirend. A 
következı évi költségvetés tervezésekor már egyéb döntéseket figyelembe fogunk venni, mint 
például a bölcsıdében két csoport indítása. Az idısek otthonánál próbáljuk más mőködtetıvel 
a feladatokat megoldani. A mezıırökkel kapcsolatban a következı testületi ülésen döntést 
hozunk. Az a cél, hogy 2012-ben nagyon takarékosan gazdálkodjunk. Igazán még nem tudjuk 
a konkrét feltételeket, nem tudjuk, hogy mikor veszik át az iskola mőködtetését szeptembertıl 
vagy 2013. januárjától. Ha 2012. szeptembertıl, akkor csökkenteni kell a bevételt és a kiadást 
is, ha átkerül egy másik mőködtetıhöz. Elkészítettük a koncepciót, mert kötelezı, de igazán 
nem látjuk még át a jövı évet, ezt majd a konkrét költségvetési törvény ismeretében fogjuk 
talán látni, de még akkor sem biztos, mert év közben módosítások végrehajtása lehetséges a 
kormányzat részérıl. 
 
Bacsa György alpolgármester: Még nagyon sok olyan törvényt fognak meghozni, ami 
befolyásolja a jövı évet, egyáltalán, hogy lehet így tervezni? 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Például a bölcsıdére tervezünk, és közben azt sem tudjuk 
biztosan, hogy kapni fogunk-e ehhez normatív támogatást, az önkormányzati törvényben mit 
hagynak jóvá. Elhangzottak olyan gondolatok, hogy csak azt támogatják, ami kötelezı 
feladat. Attól félek, hogy ha idıben nem húzzuk be a fékeket, akkor el fogunk adósodni. A 
már most eladósodott önkormányzatok még inkább el fognak, pontosan emiatt a 
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bizonytalanság miatt. Folyamatosan figyeljük a jogszabályokat. Korábban, amikor megjelent 
a költségvetési törvényjavaslat, azt követıen már nem sok változás volt a véglegesig. Attól 
félek, hogy nem fogunk tudni idıben meghozni olyan intézkedéseket, ami ahhoz szükséges, 
hogy az egyensúlyt fent tudjuk tartani. Hitelt is úgy lehet felvenni, ha a kormányhivatal 
hozzájárul, azt nem tudjuk, hogy ez értékhatárhoz lesz-e kötve, mit fognak vizsgálni, mely 
bevételeket veszik figyelembe. Sok mindent lehet olvasni, hogy például elviszik a 
gépjármőadót, az iparőzési adó 20 %-át, az Szja 8 %-át. A megyéknek most törlik az 
adósságát, az állam átvállalja, viszik a tulajdont is. A költségvetési bevételeink csökkennek, 
mert a gyereklétszám és a lakosságszám csökken, nemcsak nálunk, a térségben, országosan. 
Óriási bajokkal kell szembenézni: az óvodában valamikor 8 csoport volt, tudjuk, hogy jövıre 
biztos 6 lesz. Lehet, hogy még oda is eljutunk, hogy 5 lesz, az alacsony gyereklétszám 3 évig 
az óvodában van, utána 8 évig az iskolában. Ha a létszámok így csökkennek, a bevételek 
emiatt csökkenek, nem kell hozzá megszorítás. Mik lesznek a feladatok, a finanszírozások? 
Mindenki normatívákban gondolkodott, hogy mire mennyit kap, de vannak községi 
településüzemeltetési feladatok, arra mennyit fog adni, nem tudjuk. Nem mindegy, hogy 4000 
lelkes település, olyan kiterjedt mint Apátfalva vagy kicsi területre korlátozódik, kevés utca, 
más a közvilágítás, más az utak karbantartása, ezeket szintén nem lehet összehasonlítani. 
Például Ferencszállásnak is problémája, hogy olyan hosszan elnyúlik, ráadásul a 43-as fıút 
mellett, így nagyon erıs lámpatestekkel van megvilágítva a fıút. A közvilágítás költsége nagy 
terhet jelent az önkormányzatnak. A temetı fenntartása is kötelezı feladat, de mennyit ad rá? 
Reális lesz vagy nem lesz reális?  
 
Szirbik Imre képviselı: Közvilágítást el is kellene venni az önkormányzatoktól. Tényleg 
nem mindegy, hogy fıút mellett van vagy egy ritkán lakott településrészen.  
 
Bacsa György alpolgármester: Abban bízott az ember, hogy az önkormányzatokat nem 
fogják annyira megsarcolni, mivel a döntéshozók között is jelentıs számú érdekelt van.  
 
Szegvári Ernıné polgármester: A 2012-es év nagyon nehéz lesz. Nem tudjuk, hogy a 2000 fı 
alatti települések hova fognak csatlakozni. Ha hozzánk kapcsolódik, akkor elı kell 
készítenünk a 2013-as indulást, ez annyit jelent, hogy 3 testülete lesz a jegyzınek. Ezt hogyan 
fogja finanszírozni? Mi lesz az ott dolgozókkal? Mi lesz az itt dolgozókkal, mennyi feladat 
kerül el a járási hivatalokhoz? A hivatalban a kollégák ugyanúgy létbizonytalanságban vannak 
folyamatosan, mint az óvodában, iskolában dolgozók. Idetették a honosítást, kolléganı este 7-
ig fél 8-ig itt van minden nap és csinálja. Az lenne a jó, ha megnéznék hány kérelemmel 
foglalkozott, annak „x” Ft darabja és küldjék át a pénzt, mert fénymásolás, levelezés, rengeteg 
munka, telefon, e-mail, emléklap és nem kapunk érte semmit, ez egy remek jó feladat 
finanszírozás. Nem tudjuk kifizetni a kolléganıt, ugyanakkor elvárjuk és csinálja. Az összes 
többi dolgozó is itt van 6-ig, fél 7-ig, viszik haza, eléggé meg vagyunk terhelve. Mivel nem 
tudunk elıre semmit, nem tudhatjuk, hogy nem kell-e hozzányúlni olyan feladatokhoz, amit 
eddig mőködtettünk. Látom azt, hogy a lakosság elszegényedik, egyre többen jönnek, egyre 
többen kérnének. A segély oldalon is növelni kellene a kereteket, ugyanakkor a 
közgyógyellátási igazolványra alig tudnak igénybe venni gyógyszereket, lehet nem is kellene 
már vele foglalkozni. Hiába fizetjük ki az önrészt, nem tudja igénybe venni. Nagyon oda kell 
figyelni a jövı évet tekintve, azonnal reagálni. Sok negatív döntést kell majd meghoznia a 
testületnek. Kérdés? Aki elfogadja a 2012. évi koncepciót, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyetértett, és 6 igen szavazattal meghozta 345/2011. számú határozatát. 
 
Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
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345/2011.(XI. 29.) KNÖT. h. 
HATÁROZAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját megismerte, azt elfogadta. 
 
A költségvetési koncepció a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
Szegvári Ernıné polgármester: Folytassuk munkánkat zárt ülés keretében. 
 
 

Kmf. 
 
 

Szegvári Ernıné         Dr. Kárpáti Tibor 
   polgármester        jegyzı 

 


