Iktatószám:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 15-én (10.00-10.30) megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Berecz
Gábor, Karsai András, Kónya József, dr. Kuszák Róbert, Podmaniczki József, Sarlós Imre, Tóthné
Szentandrássy Csilla képviselők, Dr. Halász Krisztián aljegyző, Jeney Erzsébet irodavezető, Kovács
Zoltán irodavezető, Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető, Csúzi István irodavezető, Kállai Éva jkv.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 10 fővel jelen van így határozatképes. Zsadányi Zsolt képviselő igazoltan
van távol. Két napirendi pontot kell tárgyalni, kérem szavazzunk az elfogadásáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Pécel Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete
2. Javaslat Pécel Város Önkormányzat és a Péceli Vízmű Kft. között létrejött városüzemeltetési
és intézményüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
----- 1 Napirendi pont ----Pécel Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több plénum előtt, többször lett tárgyalva, megszületett egy előzetes költségvetés, amely jelentős
hiánnyal került a képviselő-testület elé. Az, hogy mit tegyünk a jelenlegi helyzetben, ami kor bizonyos
kormányhatározatok értelmében forráshiányossá tették az önkormányzatokat, nem csak Pécel
vonatkozásában, hanem több ezer önkormányzat vonatkozásában is problémát okozott. Két nappal
ezelőtt Gödöllőn volt egy összejövetel, melyet a gödöllői polgármester hívott össze, 500
önkormányzat képviseltette magát, mindenhol ez volt az alapprobléma, állami támogatások hiánya
következtében kialakult költségvetési hiány. Printz és Társa könyvvizsgáló cégtől kértünk
szakvéleményt a jelenlegi költségvetésünkkel kapcsolatban. Ugyanarra a következtetésre jutott, amire
mi, hogy jelen pillanatban még rendezetlen időszak van, több kötelezően ellátandó feladat
finanszírozása nem megoldott. Nem lenne célszerű mondvacsinált lufikkal teletömködni a
költségvetést. A törvényalkotók kezdik belátni, hogy néhány rossz döntés miatt lehetetlen helyzetbe
kerültek az önkormányzatok. Ígéretet kaptunk arra, hogy március 15-ig a költéségvetés kötelező
elfogadásáig korrekciós tételeket tesznek bele a támogatási rendszerbe, amellyel ezeket a
költségvetési hiányokat megpróbálják pótolni. Akinek észrevétele, hozzászólása van az
előterjesztéssel kapcsolatban, kérem jelezze.
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Tóthné Szentandrássy Csilla
A bizottságok a tegnapi nap folyamán az előterjesztést megtárgyalták, a határozati javaslatot
módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. (Ismerteti a módosító határozati
javaslatot.)
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom a módosító javaslatot, ami összhangban van az előterjesztéssel is.
Fazekas Barna
Kérdésem lenne Sarlós képviselő társamhoz, a tegnapi bizottsági ülésen elmondottak alapján,
szeretném ha elmondaná, hol talált hibákat az anyagban, illetve mire alapozta azt az állítását, hogy ez
még megtárgyalásra sem méltó.
Sarlós Imre
Ezekbe a részletekbe most fölösleges belemenni, nincs jelentősége, majd amikor tárgyaljuk a
költségvetést, elmondom. Azt látom, hogy hitelfelvétel van benne, többletbevételünk van a
Művelődési Ház és Könyvtárnál, nem tudom azok hogyan adódnak. Ezen kívül még sok olyan dolog
van, amit szeretnék majd megkérdezni.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A hitelfelvétel egy esetleges lehetőség, ha nem lesz állami segítsége az önkormányzatnak, mégis túl
kell élnie ezt az időszakot. Az intézményi bevételeket maguk az intézmény vezetői prognosztizálták.
Többször ültünk össze a vezetőkkel, és tárgyaltunk a költségvetésről, ezek nem légből kapott számok.
Annamária úgy gondolja, képes arra, hogy olyan programokat és olyan előadásokat szervez ide,
amelyekkel ezeket a bevételeket realizálni tudja.
Tóthné Szentandrássy Csilla
A Könyvtár és a Művelődési Házzal kapcsolatban, ha a képviselő úr tájékozott lenne az anyagban,
akkor látná, hogy a két intézmény működése majdnem 0-ásra jön ki, annyira jól lett tervezve. Nekem
sem volt mindig időm eljönni a megbeszélésekre, de mivel érdekelt a költségvetés, megkerestem a
pénzügyi vezetőt, aki szívesen tájékoztatott és válaszolt az általam feltett kérdésekre.
Sarlós Imre
Köszönöm szépen Csillának a kiigazítást, egyébként a bizottsági ülés és a testületi ülés azért van, hogy
ezeket a kérdéseket feltegyük, nem kell nekem ezért külön bejárkálnom.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A számok nagyságrendjéből jól látszik, hogy egyharmad pénzből kellene megélnünk, mint a 20092010-es esztendőben kellett. Koránt sincsenek olyan lehetőségeink a költségvetés hiányainak a
pótlására, mint az elmúlt időszakban bármikor is volt. Kicsit nagyobb állami támogatást várnánk el
ahhoz, hogy a felelős városvezetői munkát el tudjunk látni. Olyan helyzetet kell teremteni, amikor már
legalább a reális kiadásokat bevételi oldalon meg tudjuk közelíteni.
dr. Kuszák Róbert
Ez egy áttekinthetőbb költségvetés, mint amit eddig tapasztaltam Pécelen. Az adósságszolgálatnál a
115 millió Ft, az első félévre szól, a teljes kötelezettség állomány 1.484.000.000,-Ft?
Rab Tímea
Üdvözlök mindenkit! Ez csak akkor, ha a 60%-os adósságkonszolidáció után vagyunk. Február 28-án
zárul le a tárgyalás, a tényleges adatot akkor tudjuk meg.
dr. Kuszák Róbert
Mennyit várhatunk, hogy elvisz az állam?
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Rab Tímea
60% mellett 1,6 milliárd Ft, most jelen állapot szerint.
Berecz Gábor
Mire számíthatunk a Kormánnyal való tárgyalásoknál? Arra vár a kormány, hogy nekünk kell majd
különböző adókat felemelni és ebből fogjuk finanszírozni a költségeket?
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A mostani ismeretem szerint, jelen pillanatban a konszolidáció terén 70% körül járunk, ez még nem
biztos, hogy a vége, ez még mehet 70% fölé is, figyelembe véve a város gazdasági helyzetét. Amit én
pozitívumnak ítélek, hogy a Kormány kifejezetten ellenzi a költségvetési lyukak újabb kivetett
adókkal történő betömködését. Alakult egy bizottság több minisztérium között, normatív
támogatásként azért nem tudnak bevételt növelni, mert nem egyforma gazdasági helyzetben vannak
az önkormányzatok. Egyedi megállapodásokat fognak kötni az önkormányzatokkal, a további
támogatás mértékéről. Nem az adókivetésre van ez az egész kihegyezve. (Ismerteti a határozati
javaslatot.)Kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
52/2013. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésre benyújtott
rendelettervezetet megismerte és úgy dönt, hogy a tervezet kerüljön átdolgozásra a hiány mértékének
csökkentése és finanszírozásának módjának pontos meghatározása végett.
Határidő: március 7.
Felelős: polgármester
----- 2 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzat és a Péceli Vízmű Kft. között létrejött városüzemeltetési és
intézményüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosítására
-Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, hozzászólása van, kérem jelezze.
dr. Kuszák Róbert
Utána érdeklődtem a Kft-s lehetőségnek. Abban az esetben ha kifelé egyáltalán nem szolgáltat a Kft.
és nem valósul meg az önkormányzat feladatellátása és a Kft. közötti viszony az úgynevezett transzfer
ár kérdése, akkor nincs áfa kötelezettség. Talán ennél a témakörnél biztonságos lenne a GESZ, de a
NAV állásfoglalás kérésének az ideje el fogja tolni az erről történő döntés határidejét.
Sarlós Imre
A másik kérdés volt, hogy a munkaviszonyt be lehet-e számítani az új Kft-nél, ez törvényileg le van
írva, de én utána érdeklődtem, mindenképp a munkaszerződés részét kell, hogy képezze ez a mondat,
vagy a megjegyzés rovatba bele kell írni, mert különben vitás pont lesz. Nem automatikusan működik
a dolog, csak ha a munkaszerződés ki van egészítve ezzel a ponttal.
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Szöllősi Ferenc - Polgármester
Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak is jelen körülmények között célja kellene, hogy legyen,
hogy ezt a közalkalmazotti végkielégítést valamilyen módon próbáljuk meg korlátozni. Ma ott tartunk,
hogy azok az emberek akik nem alkalmasak a munkavégzésre, igen komoly kifizetések árán küldhetők
el. Javaslom, hogy a 3 határozati javaslatot fogadjuk el, majd a NAV állásfoglalása után tovább
gondoljuk ezt az egészet.
Sarlós Imre
A helyettesítési pénzzel kapcsolatban van egy törvényi előírás arra, hogy egy takarító hány m2-t
takaríthat. A létszám már annak idején is törvényi minimum alatt volt, azóta csak csökkent. Nem
ártana megvizsgálni, hogy a törvényi minimumnak mennyire felelünk meg.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ebben teljesen egyetértek, de azért jobb a Kft. mert teljesen más irányelvek alapján dolgoznak. Annyit
kell dolgozni, amennyi ki van adva. Nem vagyok abban biztos, hogy a közalkalmazotti törvényi
maximum, amit dolgozhat, a jelenlegi piaci határértékekkel köszönő viszonyban van. Ami a Petőfi
Iskolában van, hogy 4 karbantartó, 4 takarító van, ez az igazi pazarlás.
dr. Kuszák Róbert
Ha a szüneteket összeadjuk, van 3 hónap szabadság, ami az oktatásban dolgozó pedagógusoknak jár,
de a technikai személyzet ez idő alatt nem tudja kivenni 3 hónapig a szabadságát, mert annyi nincs
neki. Oktatási időszak alatt pedig nem tud dolgozni a takarítónő. Vagy előtte, vagy utána dolgoznak.
Mi is most kértük be az intézményvezetőtől a technikai személyzetre vonatkozóan, hogy ki mikor mit
csinál. Mi is mindenkit átvilágítunk. Nem tudta leírni, de azt mondta, hogy a megszokott éves
gyakorlatnak megfelelően végzik a munkájukat. A szabadságokat is akkor kell kivenni, amikor az
oktatás szünetel.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk az 1. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
53/2013. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Péceli Vízmű Kft. és Pécel Város
Önkormányzat között létrejött városüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatok ellátására
vonatkozó szerződés módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletében
szereplő módosított szerződés aláírására.
Felelős:polgármester
Határidő: 2013. február 28.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Kérem szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
54/2013. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a PIOK és a Városi Zeneiskola technikai személyzetének tovább-foglalkoztatásával
kapcsolatosan a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 3.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Kérem szavazzunk a 3. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete felkéri a polgármestert, hogy a NAV Pest Megyei
Adóigazgatósága ÁFA fizetési kötelezettségével kapcsolatos állásfoglalásának beérkezése után
tájékoztassa a Képviselő – testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: A NAV állásfoglalásának beérkezése utáni KT ülés.
Szöllősi Ferenc – Polgármester

A napirendi pontok végére értünk, megköszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést bezárom.
k. m. f.

A jegyzőkönyv hiteléül:
Kállai Éva
Jkv.
PH.

dr. Deák Erzsébet
jegyző

Szöllősi Ferenc
polgármester

