Szám: 4/2012. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet (14,09 órától)
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Szabó Károlyné
Hollósiné Kovács Ildikó
Kelemen Zoltán
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
iskolaigazgató
Tátorján Kft. ügyvezető
Városgondnokság vezetője

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi
ülésen a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester:
Javaslom a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Lengyel János
képviselőket. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
47/2012. (II. 08.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 8. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi
Györgyné és Lengyel János képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester:
Napirendnek javaslom a meghívó szerinti ügy megtárgyalását.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

RENDKÍVÜLI

IDŐJÁRÁS

MIATTI

GYORSSEGÉLYEK

SZOCIÁLIS

KERETÉNEK

MEGHATÁROZÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Kérdezném Kelemen Zoltánt, hogy mennyi fa lett kiszállítva a bizottsági határozatok alapján a
rászorulók részére és mennyi van még?
Kelemen Zoltán városgondnok:
Az első húsz fő részére hétfőn és kedden szállítottunk, a második 20 főből még hátravan 10 fő
holnapra, de ők is megkapják. Ezzel a fakészlet kimerült, ami a telephelyen volt. Gallyazás és
erdészettől szállított fa adta ki ezt a készletet, de ha plusz tűzifát kell kiszállítanunk, akkor azt meg
kell venni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok az ülésre megérkezett 14,09 órakor.
A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes.
Fodor Krisztina jegyző:
Felhívnám a figyelmet, hogy rászorulóknak átmeneti segélyként, természetbeni juttatásként tűzifát
adhat a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság, a helyi rendeletben szabályozottaknak
megfelelően.
Kurucz Henrietta képviselő:
Akik kérelmezők voltak, mind rászoruló volt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Folyamatosan jönnek az emberek, a polgármester úrnak kell keretet megállapítanunk az átmeneti
segélyre és el fogja osztani.
Fodor Krisztina jegyző:
A hatáskör átruházásához szociális rendelet és SZMSZ módosítás szükséges, ami kétfordulós, mert
társadalmi részvételre is szükség van a rendelet előkészítésében.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Arra most itt nincs idő, hogy rendeleteket módosítgassunk. Ezt meg kell oldani, a polgármesteri
keretbe bele kell tenni a pénzt, erre nem érünk rá, hogy rendeletet módosítsunk.
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Tömör István polgármester:
Pont ezt a hatáskört ruháztátok át a polgármesterről a bizottságra.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Ha a hatáskör rendeletben van szabályozva, akkor, ha azon módosítunk, azt rendelettel kell
megtenni és nem egy-két hétre vonatkozóan.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Folyamatosan keresik a képviselőket a rászorulók - gondolom, polgármester urat is -, ő a
katasztrófavédelem vezetője, igenis neki kell adni a pénzt és ő tudni fogja, kinek adja, úgyhogy
nem érünk rá rendeletek módosítására.
Kurucz Henrietta képviselő:
A krízishelyzet van, akkor a krízishelyzet kezelési módjait – gondolom, leszabályozza valamilyen
jogszabály.
Fodor Krisztina jegyző:
A Szociális Bizottságot akár naponta összehívhatod, krízishelyzetben dönthettek a segélyekről, ha
a te hatásköröd.
Tömör István polgármester: Az SZMSZ-t módosítottátok, nem az én hatásköröm.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ha jogszabályok szerint akarunk eljárni, csak a törvény mentén haladjunk, csak azt tudom
mondani, de tényleg cudar világ van. De amikor kivettétek a polgármester hatásköréből, én akkor
érveltem mellette, hogy miért kellene meghagyni nála a hatáskört. Nem „cukrozás” céljából kell
meghagyni, de rendkívüli élethelyzetek nem csak ilyen időben adódhatnak. Ha csak úgy lehet
megoldani, - ha a szociális bizottság most összeül, itt vagyunk hárman, - ha nem tudjuk most a
rendeletet módosítani.
Tömör István polgármester:
Keretről beszélünk a krízishelyzet kezelésére, de a rendeletben foglaltaknak meg kell felelni, ami
meghatározza, kinek adhatunk. Alapvetően a rendelethez, a törvényhez kell ragaszkodnunk. A fa
elfogyott, most pénz kell, hogy fát tudjunk venni. Pillanatnyilag a Szociális Bizottság határozhatja
meg a támogatásokat, és pillanatnyilag tűzifát kell venni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem biztos, hogy csak fára van szükségük, hanem van, akinek ennivalója nincs.
Kurucz Henrietta képviselő:
Hogy minél egyszerűbb legyen, ennek kell megoldást találni. Más helyen létrehoztak egy krízis
alapot, aminek a szétosztására a polgármester jogosult. Máshol is van ilyen helyzet, ahol a
Képviselő-testület úgy határozott, hogy van egy keret és abból lehet adni a helyi szociális
rendeletnek megfelelően tűzifát, vagy élelmet. Nem átmeneti segély, hanem krízis segély.
Fodor Krisztina jegyző:
És megmondanád, hol van ez a hely, esetleg felvennénk vele a kapcsolatot, hogy segítsenek az
előkészítésben.
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Kurucz Henrietta képviselő: Nem, nézzetek ti is utána.
Tömör István polgármester: Kérdezném, hogy a mostani időjárás télen extrémnek tekinthető?
Kurucz Henrietta képviselő:
Nem tekintjük annak, mert 30 éve is így volt, de van, aki nem tudja megoldani a mai helyzetben.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Mindet sajnálom, de ezt a helyzetet nem most kellene megoldani, szólhatott volna előbb, mert
minden télen van mínusz tíz fok.
Tömör István polgármester:
Nem azt mondjuk, hogy ne adjunk, de adjunk – és törvényesen. A Zolinál ott van a lista, vannak
egyéb listák, látjuk őket, higgyétek el, ezekből kettő volt olyan, aki azt kérte, hogy mutassak olyan
helyet, ahol összeszedheti a gallyat. És azok nincsenek benne ezekben a listákban.
Fodor Krisztina jegyző:
Idéznék a Képviselő-testület 14/2010. (IV. 30.) számú, a helyi szociális ellátásokról szóló
rendeletéből, amelynek 9 § (8) bekezdése a tüzelőtámogatást szabályozza: „Az átmeneti segély
tüzelőtámogatás formájában is nyújtható – a (3)-(5) bekezdést figyelembe véve – családonként egy
jogosult részére. A tüzelőtámogatás Balatonkenese Városgondnoksága által ingyenesen kiszállított
legfeljebb 5 q tüzifa átvételére jogosít, erről a megállapító határozatban rendelkezni kell.”
Lengyel János képviselő:
Azt szeretnénk, ha odatennénk 1-2 M Ft-ot, és azzal a polgármester gazdálkodhat.
Sörédi Györgyné képviselő: Csak amikor erről beszéltünk, nem ez volt a véleményetek.
Fodor Krisztina jegyző:
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés első fordulós tárgyalásakor 2 M Ft átcsoportosítását
határozta el az államháztartáson kívüli támogatásokról a szociális ellátások keretén belül az
átmeneti segély keretösszegére. Úgy gondolom, hogy a szociális rendeletet előkészítést követően
lehet módosítani a jövő héten, meghatározza a Képviselő-testület a kríziskeretet, valószínűnek
tartom, hogy a 8 paragrafusát szeretné módosítani a rendeletnek, azt szeretnétek polgármesteri
hatáskörbe tenni és akkor jogilag is rendezve lenne a dolog.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy látom, hogy Krisztina mindenáron meg akarod akadályozni ezt a dolgot, megkérlek, hogy ne
szabályozd be a polgármestert és a Képviselő-testületet sem. Számtalanszor elmondtam, hogy nem
a te feladatod bármiben dönteni, az a feladatod, hogy ha törvénysértés van, akkor megszólaljál.
Fodor Krisztina jegyző:
Azért szólok most, hogy hogyan kerülhető el a törvénysértés.
Tömör István polgármester:
Azért veszélyes rám ruházni bármiféle döntésjogot, mert nem minden esetben tudok mindenkinek
adni, aki igényel, és ott van a veszélye, hogy feljelentenek és semmi nem véd meg tőle, hogy nem
önös érdek alapján „az én barátaimnak adom”. Ez magában hordozza ennek a lehetőségét.
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Szeretném, ha ez megmaradna a szociális bizottságnak, mert már fel vagyok jelentve, járok
ügyészségre, stb., és éppen ezért elejét venném ezeknek a dolgoknak.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Semmi nem véd meg tőle, ezt fel kell vállalni. És aki ezt tanácsolta neked, azt kívánom neki, hogy
száradjon ki a nyelve, mert most a falu lakosságáról van szó. És ne mosolyogjál Krisztina és légy
szíves a pofavágásokat a testületi ülésen szüntessed be.
Tömör István polgármester:
Erzsi, ne fegyelmezd a jegyzőasszonyt, megkérlek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
De fegyelmezem, mert nekünk lehet fegyelmezni a jegyzőt és a jegyzőnek nem lehet fegyelmeznie
a Képviselő-testületet, úgyhogy maradjunk a realitásoknál, azt javaslom.
Tömör István polgármester:
Nem akar benneteket fegyelmezni, de a törvényességre fel kell hívnia a figyelmet, és ha felhívja a
figyelmet, akkor őt már nem húzkodják meg, és mi úgy döntünk, ahogy akarunk, de ha nem hívja
fel a figyelmet, akkor őt elkapják, és igencsak elkaszálják.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Igen, meg van rá minden esély, hogy így járjon.
Tömör István polgármester:
Tehát nem azt mondom, hogy nem kell ezeken az embereken segíteni, igenis kell segíteni és
megtaláljuk a módját, biztos vagyok benne.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Még két hétig lesz mínusz húsz fok, úgyhogy találjuk meg a módját.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Felhívom a figyelmét a Képviselő-testületnek, hogy készítettünk egy 17 gyermekről szóló névsort,
akikről úgy gondoljuk, hogy veszélyben vannak - elsősorban a szülők miatt. Gyűjtjük a ruhát és a
menzán kapnak meleg ételt, de lehet, hogy fűtés nincs otthon. Azért hoztam, hogy egyeztessétek le
a másik listákkal. Van egy konkrét család, - ez már évek óta probléma - akihez javasolnék kimenni
megnézni a körülményeket, mert nagyon füstszagú a gyerekek ruhája minden nap.
Fodor Krisztina jegyző:
A gyermek-jóléti szolgálatnak kellene jelezni és ők a családgondozót ki fogják küldeni a családhoz.
Ha évek óta probléma, már rég jelezni kellett volna az iskola részéről a családgondozónak. Oda
kell adni a listát a Monikának holnap.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, jelöljünk ki heti egy vagy két napot, amíg ilyen idő van, amikor a Kulturális- és
Szociálpolitikai Bizottság ülésezik a benyújtott átmeneti segély kérelmek ügyében. Javaslom a
keddi napot délelőtt 10 – 11 óra között és a csütörtöki napot délután 14 órakor.
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Fodor Krisztina jegyző:
Az átmeneti segély összegre átcsoportosított kétmilliós összeg a tűzifa beszerzésre elég lesz.
Tömör István polgármester:
Javasoljuk, hogy a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság keddi napokon délelőtt és csütörtöki
napokon délután üljön össze és a kérelmek alapján a Kelemen Zoltán városgondnok úr által
szerzett fát kiossza, amíg a krízishelyzet fennáll. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
48/2012. (II. 08.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli
időjárás miatti gyorssegélyek szociális keretének meghatározásával kapcsolatos szóbeli
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület javasolja a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnökének, hogy
a rendkívüli időjárás fennállása alatt a bizottságot rendkívüli ülésre hívja össze a
beérkezett átmeneti segélyek elbírálása céljából.
2. A Képviselő-testület megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetőjét a
Kulturális- és Szociális Bizottság határozatai alapján szükséges tűzifa beszerzésével és a
gyorssegélyezettek részére történő kiszállításával.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

folyamatos, a rendkívüli időjárás fennállásának idejére
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 14,45 órakor a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.
A Képviselő-testület 14,45 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő
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