JEGYZİKÖNYV
Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 1700 órai
kezdettel megtartott ülésérıl
Jelen vannak: Vass Imre polgármester
Dr. Márton László alpolgármester, Bodó Attila, Horváth József, Ladányiné
Abinéri Krisztina, Szabó Géza, Lengyel Antal, Márton Lászlóné, Matolcsi Béla,
Szabó József képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Hostyisovszki István jegyzı

NAPIREND ELİTT:
Vass Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy mai ülésünkön a az idei évi költségvetésrıl
tárgyaljunk. Jegyzıkönyv hitelesítınek Ladányiné Abinéri Krisztinát és Matolcsi Bélát
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: Két nappal ezelıtt a képviselıtestület azért nem hozott érdemi döntést
az idei költségvetésrıl, mert azt még nem véleményezte a Gazdasági Bizottság. Azóta ez
megtörtént, melyrıl a Gazdasági Bizottság elnöke fog szólni. A költségvetés tervezetét
egyeztettük az intézményvezetıkkel, valamint a kisebbségi önkormányzattal is.
Szabó Géza képviselı: A Gazdasági Bizottság valóban megtárgyalta a költségvetést, annak
elıterjesztés szerinti elfogadását javasolja.
Vass Imre polgármester: A költségvetés szöveges elıterjesztésében szerepel, hogy milyen
megtakarításokat vezetnénk be. Ide soroljuk a túlórák megvonását, valamint az iskolai dolgozók
utazási költségtérítését. A konyhai dolgozók túlórája viszont nem lenne elvonva. A korábbi
elıterjesztéshez képest annyi változás van még, hogy az iparőzési adóból származó bevétel
egymillió forinttal meg lett növelve és ugyanennyivel csökkent a hiány mértéke.
Horváth József képviselı: Nekem két kérdésem lenne. Polgármester Úr azt kéri, hogy ezekkel az
irányelvekkel fogadjuk el a költségvetést. Mi lemondtunk a tiszteletdíjunkról, ez hova lesz
beépítve? Mennyi lett volna a 2010-es tiszteletdíj, ha nem mondunk le errıl?
Vass Imre polgármester: 2010-ben már nincs tiszteletdíj, viszont a 2010 elıtt ki nem fizetett
tiszteletdíj kifizetésére az idén kerül sor, ezért szerepel ilyen elıirányzat.
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Dr. Hostyisovszki István jegyzı: Ha a Képviselıtestület azt a javaslatot fogadja el, melyet
elıterjesztettünk, akkor az éves szinten 3,5 millió forint lett volna. Mivel úgy döntöttek, hogy az
idén már nem lesz tiszteletdíj így csak az elmaradt összeg került betervezésre. Egyébként
anyagilag az önkormányzat azzal járt volna jobban, ha az elmaradt tiszteletdíjról mondanak le.
Szabó József képviselı: A tiszteletdíj dolgában még lehet változtatni. Úgy tudom, hogy ez az
ÖNHIKI-s pályázatnál is kedvezı.
Vass Imre polgármester: Ez azért nem így van. Én is lemondhatok a költségtérítésemrıl a
javadra, de ha nincs pénz, te úgysem kapsz semmit. Akkor mit érsz el vele? Az ÖNHIKI-nél
pedig a minimum összeget veszik figyelembe.
Horváth József képviselı: Mi van akkor, ha újra megszavazzuk magunknak a tiszteletdíjat? Mi
lemondunk mindenrıl, az intézmények meg semmirıl sem. Ez így nem jó.
Szabó Géza képviselı: Említettem, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetés tervezetét. Ettıl függetlenül nekem lenne néhány észrevételem. Ez a költségvetés
úgy néz ki, mintha egyes intézmények sárosak lennének. Az iskolától elveszünk mindent, a
Polgármesteri Hivatalnál pedig van cafetéria juttatás. Ez így nem tisztességes. Én azért
mondtam le a tiszteletdíjamról, hogy ebbıl az összegbıl legyen biztosítva a pedagógusok
munkába járása. Ha mindent megvonunk tılük, akkor a pedagógiai programot is módosítani
kell. Meg kell szüntetni a kötelezıen elıírt dolgokat. Egyébként ez a költségvetés nem lenne
rossz. 27.480.000 forintos megtakarítás érhetı el a megszorításokkal. De ez csak akkor jó így,
ha mindenkire egyformán vonatkoznak a szigorítások. Ha ezzel a megtakarítási összeggel
tovább csökkentjük a hiány mértékét, akkor csak 18 millió forint lenne a hiány.
Vass Imre polgármester: Nem igazán értem ezt a fajta számítási módot. Kérlek, hogy vezesd
már le nekem. Szerintem a mőködési és a fejlesztési célú hitelek összege 64 millió forint.
Szabó Géza képviselı: A megtakarításokkal a hiány akkor is ennyivel csökken.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A cafetéria juttatás rendszere 2010-tıl került bevezetésre. Ezt
törvény szabályozza, nem mi találtuk ki. A közszolgálati szabályzatban kell rögzíteni, hogy mire
lesz fordítva. Az egy köztisztviselıre jutó összeg éves szinten az illetményalap ötszörösénél nem
lehet kevesebb, a maximuma pedig az illetményalap huszonötszöröse lehet. Mi a minimum
összeggel számoltunk. Közalkalmazottak esetében nincs ilyen szabályozás.
Szabó Géza képviselı: Az általános iskola kiadási oldalánál szerepel rehabilitációs járulék
kifizetése. Ez nagyon magas összeg.
Dr. Hostyisovszki István jegyzı: A rehabilitációs járulékra vonatkozó szabályokat szintén
törvényben határozták meg. Ennek az összege az idei évtıl drasztikusan megemelkedett. Ha
olyan személyt foglalkoztat a munkáltató, akinek csökkent munkaképessége meg van állapítva,
akkor ezt az összeget nem kell fizetni. Esetünkben az óvodában dolgozó Végsı Sándornénak
talán van orvosi papírja arról, hogy csökkent munkaképességő, de ma hallottam, hogy a
felülvizsgálat során talán ezt megvonták tıle. Mindenképpen utána fogunk járni.
Lengyel Antal képviselı: Érdemes lenne ilyen személyeket foglalkoztatni, mivel a járulék
összege nagyon magas. Két embert részmunkaidıben nyugodtan lehetne alkalmazni. Inkább egy
vagy két dolgozónak fizessünk bért, mint a járulékot.

2/5

Dr. Márton László alpolgármester: Nekem az a véleményem, hogy akit leszázalékolnak nem
biztos, hogy dolgozhat bárhol. Egy pszichiátriai beteget nem lehet gyerekek közzé rakni.
Lengyel Antal képviselı: Lehet neki más feladatot is adni.
Szabó József képviselı: Ha valamilyen munkakört közmunkásokkal is be lehet tölteni, akkor
nem kell bıvíteni a létszámot. Én egyébként nem fogom megszavazni ezeket a megvonásokat.
Szégyellem magam azért, hogy elveszünk a dolgozóktól olyasmit, amiért megdolgoztak.
Törvény ide vagy oda, az akkor sem tisztességes, hogy egyik helyen elveszünk, a másik helyen
pedig adunk.
Vass Imre polgármester: Én ezt nem így látom. Az elmúlt nyolc év legnehezebb költségvetése
lesz az idei. Ha valamit beterveztünk, akkor arra mindenki hivatkozhat. Ha viszont nem szerepel
a költségvetésben, akkor már nem lehet hivatkozási alap. Senki nem örül az ilyen
megszorításoknak. Azt azonban tudni kell, hogy nálunk még soha senkitıl, semmit nem vettünk
el. Van nagyon sok olyan település a környezetünkben, ahol nincs se túlóra, se helyettesítés, se
pedig utazási költségtérítés. Ezeket egyébként nem véglegesen vonnánk meg, hanem ha a
költségvetés helyzete úgy alakul, akkor természetesen kifizetjük. Azt azonban látni kell, hogy az
önkormányzat nehéz helyzetben van. A költségvetési hiányt csak akkor tudjuk kezelni, ha ilyen
lépéseket is meghozunk. Ezeket a számokat nem én találtam ki. Nincs itt megalázva senki.
Annak örülnék én is, ha mindenkinek megadhatnánk mindent. Soha nem kapunk annyi
normatívát, ami fedezné a fizetéseket. És ez nem sírás a részemrıl, hanem tényeket közlök.
Egyszerően nagyon rossz a helyzet. Vajon mi lenne akkor, ha nem tudnánk fizetést adni. Sajnos
nincs mozgásterünk. Mindent elfogunk követni annak érdekében, hogy plusz forrásokhoz
jussunk. Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy az iskolánál személyi juttatásra fordítható az
integrációs pályázat útján nyert összeg egy része.
Szabó József képviselı: Én akkor is fenntartom a véleményem. Ha valaki megdolgozik
valamiért, az legyen kifizetve. El kell rendelni az ingyen munkavégzést, ha nem akarunk fizetni.
Az utazási költségtérítést pedig úgy lehetne kiküszöbölni, ha minden dolgozó Vasmegyeren
lakna.
Vass Imre polgármester: Az integrációs pénz miatt a pedagógusok nem fognak kevesebb pénzt
hazavinni.
Horváth József képviselı: Azt is figyelembe kell venni, hogy mit szólnak mindehhez az
emberek.
Dr. Márton László alpolgármester: Én már húsz költségvetés tárgyalásánál vettem részt.
Nyugodtan mondhatom, hogy ezek a költségvetések a fióknak készülnek. Úgyis csak az van
kifizetve, amire jut pénz. Eddig még minden évben sikerült megoldani a gazdálkodást.
Szerencsére mindig elkerültük a csıdöt. Szerintem így lesz ez ebben az évben is. Egyedül a
képviselık tiszteletdíja nem lesz benne, mivel errıl lemondtunk. Nem is olyan régen
foglalkoztunk a Szolgáltató Központ költségvetésével. Akkor azt mondtuk, hogy nem adunk
támogatást a mőködéshez. Most szerepel 2,5 millió forint erre a célra. Azt is tudjuk, hogy
milyen okból szerepel ez a tétel, de úgy kell csinálni, hogy ez az összeg ne legyen kifizetve.
Matolcsi Béla képviselı: Érdemes lenne összehasonlítani az iskolai béreket a szomszédos
települések béreivel. Akkor tudnánk mihez viszonyítani.
Dr. Márton László alpolgármester: Ha valaki munkát végez, azt ki kell fizetni. Ingyen nem
lehet dolgozni. A jelenlegi helyzetben azonban sok olyan dologra is rákényszerülhetünk, amit
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nem szeretnénk. Ki lehetne adni az óvoda konyháját üzemeltetésre, de az orvosi rendelıért is
lehetne bérleti díjat kérni, és még sorolhatnám. Más településeken másképp mőködnek ezek a
dolgok. Én egyébként a tiszteletdíjak betervezése miatt tartózkodni fogok.
Márton Lászlóné képviselı: A Szolgáltató Központ vezetıjének sincs költségtérítés tervezve és
akkor mégsem szólt senki emiatt. Én, mint a központ dolgozója egy kicsit sérelmezem, hogy mi
másként vagyunk kezelve, mint például az iskola.
Vass Imre polgármester: Nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy ezekre a plusz juttatásokra,
mint a tiszteletdíj és az utazási költségtérítés, ne legyen elıirányzat tervezve, de ha az
intézménynek van megtakarítása akkor ilyen célra fordíthassa. Az integrációs pályázati pénzbıl
pedig mindenki fog kapni annyit, hogy a jövedelme nem fog csökkenni a tavalyihoz képest.
Javaslom továbbá, hogy ez elıterjesztésben szereplı azon tételek, amelyekkel a hiány mértéke
tovább csökkenthetı, elıirányzatként szerepeljenek a költségvetésben. Azt is javaslom még,
hogy a konyhai dolgozók túlóra pénze ne legyen megvonva. Ez éves szinten 480.000 forintot
jelent.
Több kérdés hozzászólás nem volt.
A Képviselıtestület hat igen szavazattal, ellenszavazat nélkül négy tartózkodás mellett, az alábbi
rendeletet alkotta meg:
A 4/2010. (III.11.) számú rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

BEJELENTÉSEK:
Vass Imre polgármester: Lengyel Antal helyzetére szeretnék még visszatérni. Mi legyen az
elmaradt tiszteletdíjjal. Részére kifizethetı-e egy összegben, vagy csak akkor, amikor a többiek
is megkapják.
Lengyel Antal képviselı: Én már több alkalommal is elmondtam, hogy nyugdíjba szeretnék
menni. Ehhez lenne szükségem erre a pénzre. A Polgármester Úrral és a Jegyzı Úrral is
többször tárgyaltam ebben az ügyben. Szeretném, hogy az én részemet egyszerre és
leghamarabb fizessék ki.
Dr. Márton László alpolgármester: Mindenki elismeri, hogy ez a pénz jár Neked, de ugyanúgy
jár Nekünk is. Itt azon kell gondolkodni, hogy kivárjuk e a sorunkat.
Szabó József képviselı: Abban sem lehetünk biztosak, hogy meg fogjuk kapni az elmaradt
összeget. Ha Lengyel Anti elıre megkapja, az neki jó, de számunkra nincs semmi garancia arra,
hogy a mienk is ki lesz fizetve. Arról nem mi tehetünk, hogy ez így alakult. Én az idei évi
tiszteletdíjat is visszahoznám.
Vass Imre polgármester: Az elıbb azt mondtad, hogy Te nem vonnál meg senkitıl semmit.
Neked kell tudni a legjobban, hogy mit jelent ez. Ilyen hiány mellett nem tudunk ennyi
tiszteletdíjat kifizetni, ha a dolgozók egyéb járandóságát is rendezni akarjuk.
Szabó József képviselı: Régen én azt szerettem volna polgármesterként, hogy úgy fogadjuk el a
költségvetést, ami az ÖNKIHI miatt a legjobb. Abban az idıben nagyon sok helyen két
költségvetést készítettek. Ezt mi is megtehettük volna, de Te soha nem járultál hozzá. mindig azt
mondtad, hogy a jogszabályok szerint kell eljárni. Ez egyébként így is van, de meg kell nézni
4/5

mit értek el azok a települések, akik nem így csinálták. Az, hogy a tiszteletdíj ilyen magas azt
pedig te akartad. Ha visszaemlékszel arra a testületi ülésre, amelyik az Idısek Klubjában volt
megtartva, ott az hangzott el, hogy Neked ez jár. Most pedig én mondom, hogy nekem ez jár.
Azért vagy, hogy teremtsd elı rá a szükséges pénzt.
Vass Imre polgármester: Ez valóban így történt és már régen vártam, hogy mikor fogod ezt
felhozni. Az akkori körülmények és a mostaniak azonban nagyon különböznek egymástól. Az
önkormányzat anyagi helyzete sokkal jobb volt akkor, mint most.
Lengyel Antal képviselı: Szabó József részére is elég jelentıs összeget fizetett ki a testület,
miután nem ı lett a polgármester. İ is igényelte magának ezt a pénzt.
Szabó József képviselı: Te akkor nem voltál testületi tag és nem tudod, hogy mirıl van szó. Az
egy szabadságmegváltás volt és azért kértem, mert lejárt volna a határidı. Egyébként felılem
megkaphatod elıre a tiszteletdíjat.
Horváth József képviselı: Én szeretnék garanciát kapni arra, hogy Mi is meg fogjuk kapni a
pénzünket.
Matolcsi Béla képviselı: Ez nem évül el. Akár három év múlva is élni fog.
Szabó József képviselı: De nem mindegy, hogy mennyi a kamat.
Márton Lászlóné képviselı: Én hozzájárulok ahhoz, hogy az elmaradt tiszteletdíjat Lengyel
Antal egy összegben és elsınek kapja meg.
Vass Imre polgármester: Én úgy látom, hogy mindenki pozitívan áll ehhez a kérdéshez és
gesztust gyakorolnak Lengyel Antallal szemben. Ezt a kérdést nem teszem fel szavazásra, errıl
csak a képviselık véleményére voltam kíváncsi.

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

Kmf.

Vass Imre
polgármester

Dr. Hostyisovszki István
jegyzı

Ladányiné Abinéri Krisztina
Matolcsi Béla
jegyzıkönyv hitelesítık
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