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Iktatószám: SZ/190/4/2015

JEGYZŐKÖNYV
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. OKTÓBER 12-ÉN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 12-én megtartott rendkívüli
ülésén.
Az ülés helye: Péceli Polgármesteri Hivatal, Irodaház II. első emeleti tanácsterem
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Podmaniczki József
alpolgármester, Berecz Gábor, Paszterovics János, Sarlós Imre képviselők
Később érkezett: Kővári Imre képviselő (08 óra 41 perckor)
Meghívottak közül jelen vannak: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, dr. Szolnoki Imre aljegyző, Jeney
Erzsébet irodavezető, Kovács Zoltán irodavezető, Pereg László, a Pécel Kft. ügyvezetője, dr. Vida János
igazgató
További jelenlévők: Cseuz László sportreferens, Horváth Anett jegyzői referens
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Anett jegyzői referens
(A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szöllősi Ferenc polgármester az ülést 08 óra 39 perckor megnyitja.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljöttetek erre a rendkívüli testületi ülésre. Megállapítom,
hogy hatan vagyunk jelen. Kővári úr mindjárt érkezik, akkor heten leszünk. A többiek igazoltan vannak
távol. Ma eredetileg egy napirendi pontot kellett volna tárgyalnunk. Még egy rendkívüli napirendi pontot
hozzávettünk, ezt most megkaptátok. Kérném szépen, hogy szavazzunk a sürgősségi előterjesztés
felvételéről, a napirendbe vételéről.
(A szavazáson jelen van 6 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
266/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. október 12-i rendkívüli
ülésén sürgősségi napirendi pontként tárgyalja a ”Javaslat a Kishársasban elhelyezkedő hulladéklerakó
rekultivációjára vonatkozó pályázati felhívás módosítására” tárgyú előterjesztést.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk egyben a két napirendi pont tárgyalásáról!
(A szavazáson jelen van 6 fő képviselő.)
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Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
267/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. október 12-ei rendkívüli ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülés keretében:
1.

Javaslat a Kishársasban elhelyezkedő hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó pályázati
felhívás módosítására
Előterjesztő:

2.

Szöllősi Ferenc polgármester

Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatalban végrehajtandó létszámcsökkentéssel kapcsolatos
255/2015. (IX. 24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester:
Akkor rendesen kezdenénk úgy, hogy kezdem a sürgősségivel, engedelmetekkel.

1. napirendi pont
Javaslat a Kishársasban elhelyezkedő hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó pályázati felhívás
módosítására
(Kővári Imre képviselő 08 óra 41 perckor megérkezett az ülésterembe. Jelen van 7 fő képviselő.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Röviden elmondom, hogy miről van szó. Az eredeti testületi anyagban és a pályázatban is úgy jelent meg,
hogy a rekultiváció vége, az áthalmozásnak a vége, hogy 2016. december 31., ezt tettük azért, mert Nagy
János úr kijelentette, hogy egy év alatt cakkpakk befejezi. Időközben volt több tárgyalás bent a
környezetvédelmi hatóságnál, ahol kiderült az, hogy egészen addig, amíg nem sikerül valamit kezdeni a
feljárattal, mint túlnyúló hulladéktesttel, ennek a sorsa még kétséges. Elbontani a legnagyobb katasztrófa
lenne, hogy ha elbontatnánk, viszont még az állami vagyonkezelőtől nem kaptunk választ arra, hogy
beleegyeznek-e egy területcserébe, mert utólag lett erre a területre rátéve a Natura 2000-es védelem. Amíg ez
nem zajlik, addig még kétséges a sorsa, és a rekultiváció utolsó, befejező fázisára írták elő ennek a bevezető
útnak a bontását, és ennek az alatta lévő szemétnek a visszahalmozását. Az már előre látszik, hogy ez így,
erre az időre nem fog sikerülni, ezért aztán több megbeszélést követően arra jutottunk, és az a hatóságnak a
kérése is, hogy terjesszük ki a befejezési határidőt a rekultiváció befejezésének határidejére. Erről szól a
sürgősségi előterjesztés. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek esetleg kérdése? Ha nincs, akkor kérem szépen,
szavazzunk a sürgősségi előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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268/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 259/2015. (IX.24.) Kt. számú
határozattal elfogadott pályázati dokumentációt az alábbiak szerint módosítja:
A Pécel, Kishársas 0275/6 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő nem veszélyes hulladéklerakó
rekultivációjára készített pályázati dokumentációban a rekultiváció befejezésére vonatkozó végső határidőt
2016. december 31. napjáról 2018. augusztus 31. napjára módosul.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a három ajánlattevőt értesítse döntéséről.
Felelős:
Határidő :

Szöllősi Ferenc polgármester
2015. október 12.

Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen.

2. napirendi pont
Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatalban végrehajtandó létszámcsökkentéssel kapcsolatos 255/2015.
(IX. 24.) Kt. határozat módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Jegyző asszony elmondja, hogy mi ennek a lényege.
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
A Képviselő-testület szeptemberi döntését követően a Magyar Államkincstárnak benyújtottuk a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségeink finanszírozására vonatkozó pályázatot, és hiánypótlást kaptunk
a Magyar Államkincstártól, ami azt tartalmazta, hogy nem elégséges az, hogy polgármesteri hivatali szinten
csökkentsük le az összlétszámot, és ezt küldjük meg a kincstárnak. A Képviselő-testület határozatának ki kell
arra térnie, hogy ez a hét fő létszámcsökkenés össz-önkormányzati szinten is hogyan alakul, ez a kettes része,
amivel kiegészülne a határozati javaslat. Az egyes része pedig, hogy a hat köztisztviselőből egy főnek a
szabadsága miatt később sikerült csak átadni a felmentést tartalmazó iratot, ezért kettő részre bontottuk a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok elvégzését. Az első terminus az 2015. november 26. napjától, a
második pedig 2015. december 9. napjától kezdődik, ahogyan sikerült átadni a felmentési iratot, és elkezdett
a kéthónapos felmentési idő ketyegni.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen. Sarlós képviselő úr, parancsolj!
Sarlós Imre képviselő:
Köszönöm a szót. Én azt gondolom, hogy mint ahogy az előző testületi ülésen is elmondtam, hogy
mennyivel jobb lenne az, hogy ha a Képviselő-testület arról tárgyalhatna, hogy mely az a hét ember, amelyik
esetleg felesleges, és bemutatná mondjuk a Hivatal, hogy miért feleslegesek ezek az emberek. Én azt
gondolom, hogy ez az egész döntés egy meggondolatlan, felelőtlen, minden szakmaiságot mellőző,
polgármester úr megfélemlítő személyzeti politikájának a része. Én azt gondolom, hogy ehhez nem adhatja
normális képviselő a nevét. Én nem is fogom ezt se megszavazni, mint ahogy az előzőt sem, és szégyellem
magamat a város nevében. Köszönöm.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen. A saját nevedben tökéletesen szégyellheted is magad több dolog miatt, úgyhogy ezt
megértjük. Elfogadjuk a bocsánatkérést. Berecz képviselő úr, parancsolj!
Berecz Gábor képviselő:
Köszönöm szépen. Amiért tartózkodtam a múltkori testületi ülésen is az az, hogy ezt el lehetett volna úgy is
kezelni, hogy zárt ülés keretében, és akkor megismerjük azokat a neveket, akik most ki lettek rakva. Még
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most is a fülemben cseng az egyik képviselőtársam sugdosása, hogy nyugodtan megszavazhatom, mert nem
pécelieket fognak kirakni meg nem olyanokat fognak kirakni, akik dolgosak. Hát, én, ahogy így elnéztem,
akit csak így meghallottam, hogy kiket raktak ki, nem ez a tapasztalatom. Olyan embereket kellett kirakni,
nem tudom, hogy miért, akik itt szívvel-lélekkel évek óta dolgoznak. Én mindenféleképpen kérném azt, hogy
ha ilyen személyi dolgokról van döntés, akkor vagy zárt ülés keretében ismerje meg a Képviselő-testület is
azoknak a nevét, akik ilyen helyzetbe fognak kerülni, ellenkező esetben hogyan képzeli a tisztelt Képviselőtestület, hogy bármelyik képviselő úgy szavazzon meg egy személyi változást, hogy azt se tudja, kiről van
szó. Én örülök, hogy akkor tartózkodással szavaztam, talán nemmel kellett volna, most is a tartózkodást
fogom vállalni. Nem arról van szó, én is tudom, hogy vannak esetek, amikor létszámot kell csökkenteni, de
nem ilyen áron, és nem ilyen embereket kellett volna kirúgni, akiket kirúgtak. Köszönöm szépen.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a tisztelt képviselő urak, hogy ha majd abban a pozícióban
lesznek, amiben én vagyok, majd ugyanígy nem fognak magyarázkodni. Nem neked kell együtt dolgozni az
emberekkel, nem te tapasztalod azt naponta, hogy hogyan végzik a munkájukat, egyébként nem is erről van
szó. Menjél be helyettem légy szíves az önkormányzati államtitkár úrhoz, aztán magyarázkodjál ott neki te!
Berecz Gábor képviselő:
Én a személyekről beszélek. Lehet, hogy olyan személyt raktatok ki, aki...
Szöllősi Ferenc polgármester:
Teljesen mindegy, hogy kiket raktunk volna ki, mindenki ellen kifogás lett volna egyébként.
Berecz Gábor képviselő:
Nem biztos, mert volt olyan ember, akire azt mondtam volna, hogy azt meg is szavaztam volna.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Ja, ez viszont már a te személyes szubjektív érzelmed, amit meg, ne haragudj, nem tudok figyelembe venni.
Berecz Gábor képviselő:
Az a tapasztalat, amit itt az elmúlt 4-5 évben tapasztaltam róla. Van 4-5 ember olyan, akit viszont biztos,
hogy nem szavaztam volna meg. Hogy képzelitek azt, hogy úgy szavazzon az ember, hogy azt se tudja miről
van szó, kiről van szó? Te megszavaztad, de te tudtad, hogy kiről van szó, míg vannak olyan 2119-esek, akik
szerintem azt se tudták, hogy kik vannak, csak ugye nyomom, nyomom, és nem tudta, hogy kik azok, mert a
fülembe suttogta, hogy nem olyanok lesznek, akik péceliek. Egymást is átvágjátok most már, nem tudom.
Bocsánat, de ezek szerint akkor a saját képviselőid nem tudják, hogy kire kell szavazni, úgyhogy ne
haragudjatok, de ezt így nem.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm. Mindenesetre annyi a tétje a döntésnek, hogy most kapjuk meg a végkielégítéseknek a pénzét,
vagy áprilisban. Kétségetek ne legyen, ha nem szavazzátok meg, attól még meg lesz szavazva, csak egy
kicsit később. Emiatt nem fogunk tragédiát játszani. Paszterovics képviselő úr szeretne még hozzászólni.
Parancsoljál!
Paszterovics János képviselő:
Köszönöm a szót. Nekem abszolút szubjektív véleményem, és leginkább azt mondom, hogy kívülállóként és
tapasztalt önkormányzati képviselőként az a véleményem, hogy első körben jó lett volna tudni azoknak a
személyeknek a nevét, akikről döntöttünk. Gondolom, ennek is van oka és indoka, hogy miért nem került
először nyilvánosságra ez a dolog. A másik oldala pedig az, hogy valamilyen szinten kényszerpályán van az
önkormányzat. Amikor az idei évi költségvetést tárgyaltuk és annak a tervezetét, akkor is benne volt, hogy ez
egy rendkívül feszített költségvetés, amelyiknek a bérterhei és annak a költségei bizony elég kemény
mértékben kifejezőek, és ezt figyelembe kell venni. A másik, hogy az ÖNHIKI-s pályázatnál, ugye
tudomásunk van róla, hogy több mint 200 millió forintot görgetünk magunk előtt, és erre óriási szükség van,
mert ez be lett tervezve a költségvetésbe. Ennek szerintem az egyik alapfeltétele az én olvasatomban az,
hogy bizonyos létszámleépítést kell végrehajtani az önkormányzatnál. Na, most itt a kérdés csak az, hogy kik

6
azok a személyek, akiktől meg lehet válni, ahol tényleg lehet bért és hozzávaló közterhek csökkentését
elvégezni. Na, most talán a kommunikációval lehetett volna egy picit finomítani ezen az éles helyzeten, de
mindenféleképpen indokolt, hogy ezt a dolgot én megszavazzam. Ez az én véleményem anélkül, hogy
tudnám, hogy kik azok, akik elmennek. Két személyt tudok, de a többi az számomra még most is ismeretlen.
Köszönöm szépen.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen, Képviselő Úr. Azt gondolom, hogy ez volt a mai nap az első felelős hozzáállás. Látod,
hogy mi szerint döntök. A személyek pedig tényleg teljesen szubjektívek. Az itteni gárda, aki nap mint nap
együtt dolgozik, az tudja megítélni. Lehet érzelmileg kötődni emberekhez, de nagyon nem érdemes, másrészt
nyilván itt lehet lázongani, hogy nem ismeritek azokat, akik elmennének. Abban a pillanatban, hogy
megismernétek, már elmennének hosszú-hosszú betegállományba magyar gyakorlat szerint, és nem ez volt a
cél, hogy betegállományban tartsunk embereket. Mindegy, felesleges erről tovább beszélni, egyébként ez
úgyis egy következő testületi ülés anyaga lesz, úgy látom. Kérem szépen, szavazzunk akkor a határozati
javaslatról.
(A szavazáson jelen van 7 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
269/2015. (X. 12.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a „Javaslat a Péceli
Polgármesteri Hivatalban végrehajtandó létszámcsökkentéssel kapcsolatos 255/2015. (IX. 24.) Kt. határozat
módosítására" tárgyban benyújtott határozati javaslatot, miszerint Pécel Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Péceli Polgármesteri Hivatalban végrehajtandó létszámcsökkentéssel kapcsolatos
255/2015. (IX. 24.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Kt. határozat) a következők szerint módosítja:
1. A Kt. határozat első mondatában a „2015. november 26. napjától 42 főről 35 főre csökkenti” szövegrész
helyébe a „2015. november 26. napjától 42 főről 36 főre, 2015. december 9. napjától 36 főről 35 főre
csökkenti” szöveg lép.
2. A Kt. határozat az első mondatát követően kiegészül a következő szöveggel:
„A Képviselő-testület a létszámcsökkentés előtti és a racionalizálási döntést követően kialakult intézményi
szintű és összesített létszámot a következők szerint állapítja meg:
SorKöltségvetési szerv megnevezése
szám:

Létszámcsökkentés
előtti létszám

Racionalizálási döntést követően
kialakult létszám
2015.
november 26-tól

1.

Helyi önkormányzat

2015.
december 9-től

44

44

44

választott
tisztségviselő
(polgármester, alpolgármester)

2

2

2

egészségügyi dolgozók

8

8

8

Közcélú foglalkoztatott

5

5

5

Technikai dolgozók és irányítójuk

29

29

29

2.

Polgármesteri Hivatal

42

36

35

3.

Intézmények

101

101

101

7
Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje

79

79

79

Lázár Ervin Városi Könyvtár és
Szemere Pál Művelődési Ház

5

5

5

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Házi Segítségnyújtás

11

11

11

6

6

6

187

181

180”

Pécel Város Rendészeti Szolgálata
4.

Összesített létszám (1-3)

A Kt. határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül
és postai úton nyújtsa be a hiánypótló dokumentumokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságához.
Felelős:
Határidő :

Szöllősi Ferenc polgármester
2015. október 12.

Szöllősi Ferenc polgármester:
Egy következő testületi ülésen lesz újratárgyalva. Köszönöm szépen, hogy megjelentetek. További szép
napot!
A polgármester 08 óra 52 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

PH.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

