JEGYZİKÖNYV
Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 1700 órai
kezdettel megtartott ülésérıl
Jelen vannak: Vass Imre polgármester
Dr. Márton László alpolgármester, Bodó Attila, Horváth József, Lengyel Antal,
Márton Lászlóné, Matolcsi Béla, Szabó József képviselık
Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Hostyisovszki István jegyzı
Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó
Szabóné Balázsy Sára igazgatónı

NAPIREND ELİTT:
Vass Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy mai ülésünkön a meghívóban szereplı
napirendet tárgyaljuk. Jegyzıkönyv hitelesítınek Bodó Attilát és Lengyel Antalt javaslom.
Kérem, akinek egyéb javaslata van, tegye meg.
A Képviselıtestület az elhangzott javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy: A 2010. évi költségvetés megtárgyalása
Elıadó: Vass Imre polgármester
(Írásbeli elıterjesztés alapján.)
Vass Imre polgármester: Elérkeztünk a 2010. évi költségvetés tárgyalásához. Az elıterjesztést
idıben kiküldtük így mindenkinek volt ideje arra, hogy áttanulmányozza. A szöveges
elıterjesztés utal arra, hogy milyen nehéz idıszak elıtt állunk. Legfıbb célkitőzésünk az lehet,
hogy a mőködıképességünket megırizzük. Ennek érdekében meg kell próbálni egy olyan
költségvetést elfogadni, amely teljesíthetı. Szeretném, ha mindenki elmondaná ezzel
kapcsolatban a véleményét. A számszaki adatokat az elıterjesztés melléklete tartalmazza.
Lengyel Antal képviselı: Nekem lenne észrevételem a polgármesteri hivatal költségvetésével
kapcsolatban. Szerintem az energia számlákra elıirányzott összeg nagyon kevés. Valószínő,
hogy lemaradt egy nulla a végérıl. Biztos, hogy nem ötvenezer forint lehet.
Vass Imre polgármester: Ez a tétel a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a védınıi
szolgálatra vonatkozik. A tavalyi évi teljesítés alapján lett megállapítva.
Lengyel Antal képviselı: Igen már rájöttem én is, hogy a védınıi szolgálatra vonatkozó adatról
van szó. Elnézést kérek azért, hogy összekevertem.
Matolcsi Béla képviselı: Kinek kellett az iskola beruházásnál több, mint három millió forintot
kifizetni?
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Vass Imre polgármester: Dankó Tamással úgy egyeztünk meg, hogy az ı számláját késıbb
fogjuk kifizetni. Mindenki tudja, hogy az általa elvégzett munka már augusztusban befejezıdött.
Nekünk is jól jött, hogy néhány hónappal késıbb kellett kifizetni.
Horváth József képviselı: Én úgy emlékszem, mintha 2,5 millió forintot hagytunk volna jóvá
erre a munkára.
Vass Imre polgármester: A Képviselıtestület döntése alapján lett megbízva Dankó Tamás a
munka elvégzésével. Nem 2,5 millió forintos szerzıdést kötöttünk, hanem pontosan annyiról
szólt, mint ami ebben az elıterjesztésben szerepelt. Ezt a Képviselıtestület tudta és jóváhagyta.
Matolcsi Béla képviselı: Nem tudom, hogy az iskolánál mit takar a rehabilitációs hozzájárulás,
illetve mit jelentenek a bérleti díjból származó bevételek.
Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó: Jogszabály határozza meg, hogy azoknál a
munkáltatóknál, ahol a dolgozói létszám meghaladja a húsz fıt, és nem foglalkoztatnak
csökkent munkaképességő dolgozót, rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Ennek összege az
idei évtıl drasztikusan megemelkedett. A bérleti díjak pedig a lakbéreket illetve a különbözı
önkormányzati helyiségek bérbe adásából származó bevételeket jelentik.
Lengyel Antal képviselı: Nagyon magas a rehabilitációs hozzájárulás összege. Csökkent
munkaképességő dolgozókat kell alkalmazni, és akkor nem kell ilyen hozzájárulást fizetni.
Ennek pontosan az a lényege, hogy minél több csökkent munkaképességő személyt
alkalmazzanak.
Vass Imre polgármester: Természetesen megnézzük a lehetıségét annak, hogy tudunk e
csökkenteni ezen az összegen. A csökkent munkaképességő dolgozók esetében nem mindegy,
hogy milyen munkakört kell betölteni. Önkormányzatunknál egyedül az iskola érintett, mivel itt
haladja meg a létszám a húsz fıt. Ha egy pedagógus csökkent munkaképességővé válik, nem
tudom, hogy milyen munkakört tudnánk felajánlani részére.
Lengyel Antal képviselı: Lehet, hogy nem minden munkakör tölthetı be olyan személlyel,
akinek csökkent a munkaképessége, de kertésznek vagy portásnak biztosan fel lehet venni ilyen
személyeket.
Vass Imre polgármester: A létszámbıvítés semmiképpen sem járható út. Akkor még rosszabb
helyzetbe kerül az önkormányzat. Ezt a hozzájárulást akkor tudnánk kiváltani, ha a jelenlegi
dolgozói létszámon belül, valakinek megváltozna a munkaképessége.
Matolcsi Béla képviselı: Keresetkiegészítés címén szerepel itt négymillió forint. Mit takar ez?
Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó: A közszférában dolgozók részére központilag
biztosított keresetkiegészítésrıl van szó. Ezt a dolgozók két részletben kapják meg.
Szabóné Balázsy Sára igazgató: Ezt a keresetkiegészítést minden közszférában dolgozó számára
biztosítani kell. A kincstár számfejti.
Matolcsi Béla képviselı: Azt nézegetjük, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kiadásokat. Aztán
mindenrıl kiderül, hogy kötelezı biztosítani. Így nehezen fogunk tudni csökkenteni a
kiadásokon.
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Vass Imre polgármester: Ezt a keresetkiegészítést központilag biztosítják. Jogszabály
rendelkezik róla, kifizetése pedig kötelezı.
Matolcsi Béla képviselı: Van itt olyan tétel is ami egyéb költségtérítésre vonatkozik. Ezt a pénzt
ki kapja?
Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó: Ezen a jogcímen Polgármester Úr költségtérítése
szerepel.
Matolcsi Béla képviselı: Jubileumi jutalomra is komoly összeg van betervezve. Ez kié lesz?
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Hagymási Károlyné negyven éves szolgálati idıvel
rendelkezik, így részére jogszabály alapján jár a jubileumi jutalom.
Matolcsi Béla képviselı: Én nem kifogásolni akarom ezeket a kifizetéseket, csak tudni
szeretném, hogy mi mit takar.
Vass Imre polgármester: A polgármesterek költségtérítésére vonatkozóan változtak a szabályok.
Több a levonás, így a nettó összeg jóval kevesebb az idén, mint tavaly.
Matolcsi Béla képviselı: A rendezési tervnél szerepel a saját erı mértéke. Ez is nagyon magas
összeg, mennyibe került akkor ez az egész? Ki van-e már fizetve?
Vass Imre polgármester: A rendezési terv készítésére pályázat útján nyertünk támogatást
melynek értéke 70% volt. Ez annyit jelent, hogy 30%-ot nekünk kellett állni. A teljes költség
hatmillió forint volt és ezt az áfa emelés egy kicsit még emelte. Ez az összeg kifizetésre került,
mivel a munka el lett végezve.
Matolcsi Béla képviselı: Szerintem a rendezési terv nem változott semmiben. Semmi értelme
nem volt az egésznek. Ha itt ilyesmire ennyi pénz jut, akkor én is kérem a pénzemet. Igaza volt
Szabó Jóskának amikor azt mondta, hogy nem kellett volna megszavazni a tiszteletdíj
megszüntetését.
Horváth József képviselı: Cafetéria juttatásként szintén elég magas összeg szerepel a
költségvetésben. Ha mi lemondtunk a tiszteletdíjról, akkor a köztisztviselık is lemondhatnának
errıl.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A köztisztviselıket megilletı cafetéria juttatásokról új
jogszabályi rendelkezések vannak. Ezek 2010-tıl érvényesek. Az elıterjesztésben szereplı
összeg a törvényben meghatározott minimum összeget jelenti. Ez az illetményalap ötszöröse.
Szabályozása kötelezı. Természetesen a Képviselıtestület mondhatja azt, hogy nem szavazza
meg.
Horváth József képviselı: A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése is be van tervezve. Miért?
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A települési önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a
Kisebbségi Önkormányzat költségvetését is. Ennek felhasználása azonban nem tartozik a
Képviselıtestület hatáskörébe. Arról csak a Kisebbségi Önkormányzat határozhat. A normatívát
minden évben, két részletben kapjátok meg.
Lengyel Antal képviselı: A gázdíjnál elég kevés pénz van tervezve a hivatalnál. Ha ilyen kevés
elég egész évben, akkor ez így jó.
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Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Ami a közüzemi díjakat illeti, minden intézménynél az elızı
évi teljesítések lettek figyelembe véve. Ez alapján úgy tőnik, hogy a Polgármesteri Hivatalnál
ennyi elegendı.
Matolcsi Béla képviselı: A rendezési terv nagyon sokba került. Én sokallom ezt a pénzt.
Nagyon sok minden nem változott és szerintem ehhez a munkához aránytalanul magas volt ez a
díjazás. Nem hiszem, hogy nem lett volna olcsóbb cég. Nálunk mindig minden tervezést
ugyanazok csinálnak.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Polgármester Úr már említette, hogy a rendezési terv
készítésére pályázat útján nyert pénzt az önkormányzat. Arról, hogy ez a pályázat legyen
benyújtva, a Képviselıtestület döntött, egyhangú szavazattal. A döntéshozatalnál mindenki
pontosan tudta, hogy mennyibe kerül a terv elkészítése, mennyi támogatást igényel az
önkormányzat és mennyi lesz a saját forrás. Nem kellene úgy tenni, mintha ezekrıl csak most
szerezne tudomást a testület. Más települések esetében is hasonló összegekért készülnek a
rendezési tervek.
Matolcsi Béla képviselı: Ez mind rendben van, de én akkor is sokallom ezt az összeget.
Másoknak évekig kell dolgozni azért, hogy ennyi pénzt kapjanak. Lehet, hogy találtunk volna
olcsóbb megoldást is.
Vass Imre polgármester: Nagyon sok ember keresett bennünket amiatt, hogy az utak
szabályozási vonala plusz költségeket jelent számunkra, mert földmérıvel kell rendezni a telkek
határvonalát. Az új rendezési terv révén ezt nagymértékben sikerült csökkenteni. Új szabály az
is, hogy ikerházakat a jövıben nem lehet építeni. A kisebb telkek is beépíthetıek, mivel az
építési szabályzat egyik rendelkezése ezt lehetıvé teszi. Egyébként meg kell nézni a
jegyzıkönyveket, hogy hányszor tárgyal a testület errıl, hányszor került ez szóba. Nem kellene
most úgy tenni, mintha ezt most hallanák elıször. Utólag már én is azt mondom, hogy talán
szerencsésebb lett volna, ha nem veszzük igénybe ezt a pályázati támogatást.
Horváth József képviselı: A költségvetésben szerepel a polgárırség támogatása, valamint a
képviselıi tiszteletdíjak is. Errıl az idei évre lemondtunk.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A polgárırséget nem vettük ki a költségvetésbıl annak
ellenére, hogy jelenleg nem mőködik. Természetesen önkormányzati támogatást csak akkor
kaphatnak, ha azokat a feladatokat, amelyek miatt a szervezet létrejött, ellátják. A tiszteletdíj
pedig azért szerepel benne, mert az elmaradt összeget az idei évben kell kifizetni.
Horváth József képviselı: Azzal egyetértek, hogy a polgárırség részére legyen biztosítva
elıirányzat, mert ha újra alakul, akkor szükség lesz erre a támogatásra. Egy másik kérdésem
segélyekkel kapcsolatos. Miért kapnak olyan emberek lakásfenntartási támogatást, akik nem
laknak a településen.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Ha valaki nem lakik Vasmegyeren és üresen áll a lakása, nem
kaphat ilyen ellátást. Ha esetleg tudnak ilyenrıl, kérem, hogy jelezzék.
Lengyel Antal képviselı: Ápolási díj több címen is szerepel. Mi a különbség közöttük?
Közgyógyellátásnál is van elıirányzat tervezve. Úgy tudom, hogy méltányossági alapon ez meg
lett szüntetve. A közgyógyellátásnál számít-e a jövedelem?
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Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Nem mindegy, hogy ki milyen fokú ápolásra jogosult. A
háziorvos illetve szakértıi bizottság döntése alapozza ezt meg. Az sem mindegy, hogy kiskorú
vagy felnıtt személy ápolásáról van szó. Méltányossági jogcímen az ápolási díj meg lett
szüntetve. Közgyógyellátás esetében azonban méltányossági jogcímen nem lehet megszüntetni
az ellátást. Ez egyébként elég sokba kerül. Attól függ, hogy mennyi az éves gyógyító ellátás
költsége. Elıfordul, hogy több mint negyvenezer forintot kell fizetni egy évre, egy személy után.
Ami a jövedelmet illeti, természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Horváth József képviselı: Szerepel a költségvetésben tankönyvtámogatás. Ez az ingyenes
tankönyvet jelenti?
Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó: A tankönyvtámogatás normatív alapon
biztosított központi normatíva. Ezer forintot minden iskolás gyermek után, tízezer forintot pedig
a rászoruló gyermekek után számítanak fel.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Itt szeretném megjegyezni, hogy tankönyvtámogatásról van szó
nem pedig arról, hogy a tankönyvek ingyen lennének. Ha abból az összegbıl, amit erre a célra
biztosítanak, kijön a tankönyvek ára, akkor lehet valóban ingyenes, egyébként nem.
Matolcsi Béla képviselı: Mennyien fizetnek a tankönyvekért?
Szabóné Balázsy Sára igazgatónı: A közel kétszáz fıs tanulói létszámból mintegy negyven
gyerek az, aki nem kap támogatást.
Márton Lászlóné képviselı: Amikor a Szolgáltató Központ költségvetését tárgyaltuk, akkor azt
mondta a testület, hogy spórolni kell, csak azt nem mondtátok meg, hogy hogyan. Arról volt
szó, hogy nem lesz önkormányzati támogatás és ilyen jogcímen mégis van betervezett összeg a
költségvetésben.
Vass Imre polgármester: Bízunk benne, hogy az intézmény mőködéséhez nem kell támogatást
biztosítani. Valóban szerepel mőködési célú támogatás, mert a tavalyi évben is kellett ilyen
címen pénzt átadni a kistérségnek. A forráshiányos támogatás igénylésénél is jól jön, ha van
ilyen jogcímen elıirányzat tervezve.
Márton Lászlóné képviselı: A Szolgáltató Központ a kistérséghez tartozik, így a dolgozókat
nem az önkormányzat fizeti. Ennek ellenére a testület azt mondta, hogy spórolni kell, mert nem
ad mőködési támogatást. A saját intézményeknél pedig nem mond ilyet. Valahol egy kicsit
furcsállom ezt.
Matolcsi Béla képviselı: Lehet, hogy így még többet fizetünk. Arról volt szó, hogy az
intézmény több támogatást kap.
Lengyel Antal képviselı: Mindenki mondja ki amit gondol, ne mással próbálja meg kimondatni.
Mi arra törekszünk, hogy a Szolgáltató Központ költségvetése ne tartalmazzon hiányt, mert
akkor nekünk sem kell hozzájárulni. Ha van ilyen jellegő kötelezettség, akkor azt teljesíteni kell.
A többi intézménynél sokkal nagyobb összeggel kell hozzájárulni a mőködéshez. Én próbáltam
kigyőjteni adatokat és számolgattam is. Az iskola esetében nagyon szép fizetések jöttek ki a
számításaim szerint. 148.000 forint átlagban és ehhez jön még 48.000 forint kiegészítés. De az
igazgatási tevékenységnél még magasabb ez az összeg. Itt igazán jó bérek lehetnek. 274.000
forintos átlag jött ki az én számításaim alapján és van még 60.000 forint kiegészítés. Ezért
mondom én azt, hogy amennyiben a másik fél nem mond le semmirıl, akkor mi miért mondtunk
le a tiszteletdíjról?
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Szakátsné Ozsváth Csilla költségvetési elıadó: Nem tudom hány fıvel számolt, de az igazgatási
tevékenységnél szerepelnek a karbantartók és a hivatalsegéd is. Összesen tizenkettı fı szerepel
ennél a szakfeladatnál. A költségtérítést és a cafetéria juttatást, ha levonjuk, akkor számolhatunk
átlagot.
Lengyel Antal képviselı: Ezzel a létszámmal számoltam. A számok nem hazudnak. Ehhez már
csak azt kellene tudni, hogy mennyit ad az állam és mennyit tesz hozzá az önkormányzat.
Vass Imre polgármester: Természetesen annyi normatívát nem kapunk, ami fedezné a teljes
mőködést. Az önkormányzatnak ki kell egészítenie. Nem vagyok benne biztos, hogy helyes ez a
számítás.
Lengyel Antal képviselı: Én a létszámot osztottam el az elıirányzott összeggel. Ez jött ki.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A köztisztviselık esetében jogszabályi elıírások alapján
vannak megállapítva a személyi juttatások. A cafetéria rendszer ettıl az évtıl kell, hogy
mőködjön. Itt a minimális összeg van betervezve. Arról én nem tehetek, hogy jogszabály ezt
kötelezıvé teszi. A bérek már három éve nem változtak és az idén már nem lesz ruhapénz sem.
Költségtérítés már három éve nincs. Egyébként a tavalyi költségvetéshez viszonyítva jelentısen
csökkent a mőködési hiány összege. A szöveges elıterjesztés tartalmazza azokat a tételeket,
amelyek tovább csökkenthetik ezt a hiányt, de ezeket az összegeket be kell építeni a
költségvetésbe akkor is, ha nem lesz teljesítve. Ilyen például a gyesen lévık bére.
Lengyel Antal képviselı: Nekünk is jár már három éve a tiszteletdíj, mégsem kaptuk meg
rendszeresen.
Vass Imre polgármester: A hiány összege akár 35 millió forint alá is mehet, ha azokat a tételeket
levonjuk, amelyek a szöveges elıterjesztésben szerepelnek.
Matolcsi Béla képviselı: Nekünk a szándékot nézni kell. Azt kell keresni, hogy hol lehet a pénzt
megfogni. Pazarolni nem lehet.
Vass Imre polgármester: Pontosan errıl van szó. Minden évben arra keressük a választ, hogy
hogyan lehet a költségvetési hiányt kezelni. A polgármester úgy hajtja végre a költségvetést,
ahogy a testület elfogadja. Ha hiány van, akkor csökkenteni kell a kiadásokat vagy meg kell
keresni azt a plusz forrást, amivel ez kezelhetı. Sajnos nem vagyunk könnyő helyzetben.
Matolcsi Béla képviselı: Ezért nem értem ezt a sok pályázatot. Mire költjük el ezeket a
pénzeket. Az iskola például mire költötte az integrációs pályázati pénzt?
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Mivel a legutóbbi ülésen is szóba került ez az iskolai pályázat
ezért készült egy tételes kimutatás, ami pontosan bemutatja, hogy mire lett költve a pályázati
pénz. A költségvetésbe ezek a pénzek mindig beépítésre kerülnek, így a Képviselıtestületnek
ezekrıl van tudomása.
Horváth József képviselı: Ilyen részletes kimutatást nem kaptunk. Nem mindig tudunk ezekrıl.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A költségvetés módosítása során nem készül minden egyes
tételrıl külön kimutatás. Ha igény van rá, akkor ezt is megtesszük.
Lengyel Antal képviselı: Pontosan mennyit nyert az iskola?
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Szabóné Balázsy Sára igazgatónı: Az integrációs pályázatot minden évben júniusban kell
beadni. A pályázati kiírás pontosan tartalmazza, hogy mire lehet pályázni. Ezt a pénzt hátrányos
helyzető gyerekekre lehet költeni. Kirándulásokon vehetnek részt, színházba, moziba lehet vinni
ıket, de különbözı eszközöket is vásárolhatunk. Vettünk térképeket, fejlesztı eszközöket,
könyveket az óvodába pedig játékokat. Az iskolába még szekrényeket is vásároltunk. A
támogatás felhasználása általában úgy történik, hogy én hozom a számlát a hivatalba.
Készpénzes kifizetés kevés van. Ha így kapok pénzt, azzal pontosan el kell számolni.
Igyekszünk mindenkitıl átutalásos számlát kérni, de van aki csak készpénzes számlát tud adni.
Pszichológust és logopédust is foglalkoztatunk ebbıl a pénzbıl. Ez az elszámolás illetve
kimutatás, amit most megkaptak, nem tartalmaz személyi juttatást. A pedagógusoknak járó
juttatásokra külön kellett pályázni és az ott megnyert összeget csak bérre lehet fordítani. Az idén
újra lesz ilyen és még ebben a tanévben ugyanennyit fogunk kapni. Az iskola minden pénzt az
önkormányzaton keresztül kap meg. A hátrányos helyzető gyerekek szüleit külön hívtuk egy
tájékoztatóra, de sajnos nagyon kevesen jöttek el.
Vass Imre polgármester: Amennyiben nyer az iskola újabb pályázata, akkor az az intézmény
költségvetésére is kihat és csökkentheti a hiány mértékét.
Lengyel Antal képviselı: De van még az önkormányzatnak kifizetetlen számlája is. Ez is növeli
hiányt. Biztos, hogy nehéz lesz az önkormányzat helyzete.
Dr. Márton László alpolgármester: Már több mint húsz költségvetés tárgyalásánál voltam jelen.
Általában ezek a költségvetések mindig nehezen állnak össze. Ez különösen igaz az utóbbi
néhány évben. Mindig azt látjuk, hogy a költségvetés jelentıs hányadát a személyi juttatások
teszik ki. Ha faragni akarunk a költségvetésen, akkor azt kell eldönteni, hogy legyen e
létszámleépítés. Az iskolában 19-en dolgoznak, az óvodában öt óvónı és három dajka van, de
még Jucinak is fizethetünk, ha megnyeri a pert. Én már rég kirúgtam volna, ha az én
beosztottam. Eddig még minden költségvetést sikerült végrehajtanunk. Szerintem így lesz az
idén is. Éppen ezért azt javaslom, hogy fogadjuk el úgy, ahogy elı lett terjesztve.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Lehet, hogy úgy tőnik néhány ember szánmára, hogy ez a
létszám sok. Legfeljebb a rendelkezésünkre álló pénzhez tőnik soknak, de az elvégzendı
munkához egyáltalán nem sok. Rengeteg plusz feladatot kap az önkormányzat, amihez nincs
forrás. Egyébként a Képviselıtestület elıtt is volt már több olyan javaslat, amelyeket ha elfogad,
akkor javíthatott volna a költségvetés helyzetén. Gondoljunk csak arra, hogy nem lett egyetlen
közkút sem leszerelve, pedig többször is szóba került. Még egy jelképes összeggel sem lettek
megemelve a temetıi díjak. Az étkezési térítési díjak már harmadik éve nincsenek emelve. A
hivatalnál szinte minden szakmai jellegő kiadványt lemondunk. Nem kötöttük szerzıdést a
kóbor kutyák begyőjtésére sem. A hivatal udvarán évek óta ott áll a szippantó tartály, melyet
értékesíteni lehetne. Meg lehetne szüntetni a lakosság irányába a fénymásolást és a faxolást. A
még meglévı szolgálati lakást értékesíteni lehetne. Nem döntött a testület a szemétszállítási díj
bevezetésérıl sem, pedig ez késıbb nagy problémát fog okozni. Több településen bérleti díjért
adják oda az orvosi rendelıt is. Ezzel a felsorolással csak néhány dologra szerettem volna
felhívni a figyelmet. Tudom, hogy ezek nem lennének népszerőek és ezért is nem lettek
meglépve. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat a lakosság helyett nem
vállalhatja át a közszolgáltatások kifizetését. Mi igyekszünk a hátralékokat minél nagyobb
arányban behajtani, de napjainkban ez is nehéz.
Lengyel Antal képviselı: Mennyi tartozás halmozódott fel?
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Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A hátralék összege 15 millió forint körül mozog. Ebbıl az
összegbıl felszámolási eljárás miatt, mintegy 7 millió forint hitelezıi igényt jelentettünk be.
Nem tudom, hogy fogunk e ezekbıl valamit is látni. A rendezési terv témájára is szeretnék
visszatérni. Itt van nálam az a jegyzıkönyv, amely a pályázat benyújtásáról szól. A
Képviselıtestület egyhangú szavazattal döntött arról, hogy ez a pályázat legyen benyújtva.
Mindenki jelen volt a döntés meghozatalánál. Pontosan ismertetve lett az is, hogy ez a beruházás
mennyibe kerül, mennyi a saját forrás és mennyi az igényelt támogatás. A jegyzıkönyvet
minden alkalommal két jegyzıkönyv hitelesítı írja alá. Arról pedig nem tehetünk, hogy kevés
olyan végzettségő személy van, aki településrendezéssel foglalkozhat.
Matolcsi Béla képviselı: A rendezési terv kapcsán én nem arra gondoltam, hogy mi nem tudtunk
róla, hanem arra, hogy szerintem feleslegesen kidobott pénz volt, amit erre fordítottunk. Ha
összehasonlítjuk ezzel az itteni fizetéseket, nagyon nagy a különbség. Erre mondtam azt, hogy
ez így sok.
Vass Imre polgármester: A tervezık elég jól keresnek. Egy-egy kiviteli terv akár félmillió forint
is lehet. Nem csinálják meg olcsóbban. Én is egyetértek az iménti felvetéssel, de azt is tudni
kell, hogy rendezési tervet ennyiért készítenek. Nem csak nálunk kerül ennyibe, hanem más
településeken is. A költségvetés tárgyalásánál egyébként irányelveket kellene meghatároznunk.
Belemehetünk részletkérdésekbe is, de az nem fogja elıre vinni az ügyet.
Szabó József képviselı: Én is egyetértek azzal, hogy legyenek irányelvek meghatározva. Ezt már
a koncepciónál is elmondtam. A település érdeke a legfontosabb. 2008-ban nem oszlattuk fel
magunkat és azóta sem mőködnek rendesen a dolgok. Az igaz, hogy kapunk plusz forrásokat és
ezekrıl be is van számolva a Képviselıtestületnek, de valóban nem merünk felvállalni olyan
dolgokat, amelyek esetleg népszerőtlenek. Pedig csak így lehet elırébb jutni, és talán, ha ezeket
megléptük volna, most kevesebb lenne a kiadás. Mindig szóba kerülnek a személyi juttatások.
Valóban ez a legnagyobb kiadási tétel. Lehet leépíteni, de elıbb azt kellene megnézni, hogy
milyen létszámmal lehet ezeket a feladatokat ellátni. Létrehoztuk a Szociális Szolgáltató
Központot és itt tizenöt vasmegyeri családnak segítettünk azzal, hogy munkahelyet
biztosítottunk. Így is nézni kell ezeket a dolgokat. Szeretném megjegyezni azt is, hogy a
Gazdasági Bizottság nem véleményezte a költségvetés tervezetét.
Matolcsi Béla képviselı: Úgy volt, hogy ma délután fog összeülni a bizottság, de az elnök nem
tudott eljönni. İ ezt állítólag elıre jelezte.
Szabó József képviselı: Beszéltem azokkal a képviselıkkel akik ma hiányoznak. Egyiküknek
sem jó a hétfıi idıpont. Ne legyen hétfın testületi ülés. Tudomásom szerint az SZMSZ elıírja,
hogy a Gazdasági Bizottságnak is véleményt kell nyilvánítania a költségvetésrıl. Egyébként
mindig csak sírunk, de szerencsére a szekér megy tovább. Mi lemondtunk a tiszteletdíjról, bár én
nem szavaztam meg, de a polgármester költségtérítése benne van. Ez így nem mőködik.
Elvárjuk azt, hogy aki kocsival jár a településre dolgozni, ingyen jöjjön. Ez sem helyes.
Egyébként az önkormányzatok mindig kapnak annyi pénzt, hogy ne menjenek csıdbe. Az a baj,
hogy mi nem jutunk elıre. Hiába nézzük a költségvetés sorait, ezeken változtatni nem tudunk.
Feleslegesen ülünk itt. Születnek olyan jogszabályok, amelyek nekünk nem jók. A pesti
emberek el sem tudják képzelni, hogy mi van itt. Nem ismerik a vidék problémáit. Én egyébként
nem szavazom meg a költségvetést, és azt sem fogadom el, hogy a bérleteket ne fizessük ki. Ezt
méltánytalanak tartom.
Szabóné Balázsy Sára igazgatónı: Én azt szeretném, hogy a túlóra és a helyettesítés megvonása
esetén a testület konkrét döntést hozzon. Én elfogadom, ha ez megszavazásra kerül, de
szeretném, ha ezt a testület mondaná ki.
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Matolcsi Béla képviselı: Hogyan történik a délutáni oktatás?
Szabóné Balázsy Sára igazgatónı: Iskolánkban az 1-4 évfolyamnál egész napos oktatás van. Ez
azt jelenti, hogy minden osztállyal két pedagógus van. Egyik délelıtt, a másik pedagógus pedig
délután.
Matolcsi Béla képviselı: Ez akkor nyolc fı, a másik kilenc fı pedig a többi osztályt tanítja.
Szabóné Balázsy Sara igazgatónı: A felsı tagozatosok esetében egy napközis csoport van. Ide
egy nevelı kell. A többi pedagógus a szakos ellátottság biztosításához szükséges. Ez a létszám a
mi iskolánkban indokolt. A pedagógusok nem csak a kötelezı órát dolgozzák le, hanem az
órákra készülni is kell és vannak tanórán kívüli elfoglaltságok is.
Vass Imre polgármester: A költségvetés készítésének van egy menetrendje. A jelenlegi
elıterjesztés a tavalyi teljesítés alapján készült el. Ezeket a számokat el kell fogadni. Én nem
szeretném, ha a Vasmegyeri Önkormányzathoz csıdbiztost kellene kinevezni. Ha valaki úgy
gondolja, hogy törvényi elıírás ellenére elveszünk tıle valamit, akkor azt jelezni kell. Minden
olyan juttatást, ami jogszabályokon alapul azt oda kell adni. Azt is tudom, hogy a tiszteletdíj is
olyan juttatás, ami szintén jár. Az elmaradt tiszteletdíjakat mindenképpen ki fogjuk fizetni.
Mivel a Gazdasági Bizottság elızetesen nem nyilvánított véleményt a költségvetésrıl ezért azt
javaslom, hogy a költségvetés tárgyában halasszuk el a döntéshozatalt.
Matolcsi Béla képviselı: Szabó Gézának úgyis az a véleménye, hogy van itt pénz. De tartsuk be
a szabályokat és tárgyalja meg a Gazdaság Bizottság is.
Vass Imre polgármester: Azt kérném, hogy a bizottság üljön össze a holnapi nap folyamán.
Holnapután pedig a bizottsági vélemény ismeretében újra tárgyalja meg a Képviselıtestület a
költségvetést ugyanebben az idıpontban. Erre az ülésre külön meghívót nem küldünk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselıtestület nyolc igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot.

Vasmegyer Község Képviselıtestületének
8/2010. (II.22.) KT határozata
A Képviselıtestület:
A költségvetésrıl szóló érdemi döntés meghozatalát elhalasztja.

BEJELENTÉSEK:
Vass Imre polgármester: Már beszéltünk az elmaradt tiszteletdíjakról. Lengyel Antal részére két
részletben tudnánk kifizetni. Erre azonban csak akkor vagyok hajlandó, ha a többiek
hozzájárulnak.
Lengyel Antal képviselı: Lehetıségem van arra, hogy elınyugdíjba menjek. Kénytelen vagyok
elfogadni ezt a megoldást, mivel a munkahelyemen átszervezések voltak és én is
részmunkaidıssé váltam napi négy órás foglalkozatással. A nyugdíjalapom nagyon kevés és
számomra fontos ez a tiszteletdíj. Ismeretes, hogy ügyvédhez fordultam emiatt. A Polgármester
Úr nem meri felvállalni, hogy egyedül döntsön. Ezért kerül ez az ügy a testület elé. Én errıl a
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pénzrıl nem tudok lemondani. Ha szükséges fizetési meghagyást fogok kezdeményezni, és
akkor leemelik a pénzt a számláról.
Dr. Márton László alpolgármester: Ezt csak akkor tudod megtenni, ha az önkormányzat nem él
ellentmondással. Ha ezt meglépi, akkor bíróság is tárgyalhatja az ügyedet.
Lengyel Antal képviselı: Engem az ügyvédnı máshogy tájékoztatott. Számomra ez létkérdés.
Ha az önkormányzat húzni fogja az idıt az én nyugdíjalapom csökken.
Szabó József képviselı: Mi nem akarunk kiszúrni veled. Ne mond azt, hogy mi tehetünk róla.
Ezt az összeget már tavaly meg kellett volna kapni. Én megértem a te helyzetedet, de te is nézd
a mi helyzetünket. Mi ugyanúgy jogosultak vagyunk rá, mint te. A szavazásról kimentél.
Teljesen felesleges volt kimenni. Nem látom biztosítottnak azt, hogy a mienk ki lesz fizetve.
Ettıl függetlenül nem bánom, ha te hamarabb megkapod.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Ehhez a tiszteletdíj témához annyi megjegyzést szeretnék főzni,
hogy nem azért nem lett fizetve, mert valaki szándékosan vissza akarta tartani. Arról van szó,
hogy nem volt rá pénz. Ha azt kell mérlegelni, hogy a villanyszámla vagy a gázszámla is ki
legyen fizetve, nem vagyunk könnyő helyzetben.
Márton Lászlóné képviselı: Ezt valóban meg kell értenünk. Még mindig jobb, hogy kilenc
ember nem kapja meg a tiszteletdíját, mint az, hogy az iskolába vagy az óvodába ne legyen főtés
vagy villany. A szülık úgyis bennünket támadnának.
Vass Imre polgármester: Nem jó dolog magyarázkodni és nem is szeretnék. Egy a lényeg, hogy
van e pénzünk. Az tény, hogy régen sokkal jobb anyagi helyzetben volt az önkormányzat, mint
most. Ezt a tiszteletdíj kérdést mindenképpen igyekszünk megnyugtató módon rendezni.

Mivel több napirend, illetve hozzászólás nem volt, Vass Imre polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

Lengyel Antal
Bodó Attila
jegyzıkönyv hitelesítık
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