Szám: 23/2014. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. augusztus 18-án 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Lengyel János
Miklós Péter

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 4
fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Lengyel János
képviselőt. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
375/2014. (VIII. 18.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 18. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Lengyel János képviselőt jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja megtárgyalni a meghívóban feltüntetett
napirendeket. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
376/2014. (VIII. 18.) határozata
A Képviselő-testület 2014. augusztus 18. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
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1. TÁJÉKOZTATÁS
ÉS
HATÁROZAT
MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Előadó: Tömör István polgármester
2.

HOZATAL

AZ

ISKOLABUSZ

A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA
Előadó: Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS HATÁROZAT HOZATAL AZ ISKOLABUSZ MŰKÖDTETÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN
Előadó:

Tömör István polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Szeretném, ha a költséget magunkra vállalnánk annak érdekében, hogy az iskolai létszám
megmaradjon. Az iskolának működni kell, jók a tanárok, jó a tanítás színvonala. Kérem, hogy
támogassuk az előterjesztést és az 5 M Ft-ot bocsássuk rendelkezésre az iskolabusz működtetésére.
Lengyel János képviselő:
Költségkímélésként javaslom, hogy amely településekről idejárnak tanulók, azok járuljanak hozzá,
a bérleteket a fenntartó pedig fizesse meg. Ezzel is lehetne csökkenteni a költségeket, annyival
kevesebbet kellene állnia az Önkormányzatnak. Kérdés még, hogy a választások utánra is szól-e a
szerződés, így van-e jogunk megelőlegezni ezt a pénzt?
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy az egész település érdeke, hogy az iskola működjön, ezért azt gondolom,
hogy van ehhez jogunk és remélem, a következő Képviselő-testületnek sem lesz ellenvetése. A
javaslatról már beszéltem a KLIK-kel, nem kizárt, hogy nem adják oda a pénzt, de testületi
döntésig ez ügyben nem tárgyalhattam érdemben. A már településekről ide járókkal kapcsolatban:
a küngösiek már jelezték, hogy szűkös a költségvetésük, Kajárt pedig ismerjük, onnan sem
várhatunk sok mindent. Ennek ellenére megkeressük őket a hozzájárulás ügyében.
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
377/2014. (VIII. 18.) határozata
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Az iskolabusz működtetéséről
1./

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2015-ös tanévben a
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére
iskolajáratot biztosít a 2012-2013-as tanévvel megegyező feltételekkel.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 1./ pontban foglalt feladat
biztosítására az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon, melyhez a Képviselőtestület a pénzügyi fedezetet rendelkezésre bocsátja.

3./

A Képviselő-testület a 2014-2015-ös tanévre vonatkozóan 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint
keretösszegig hatalmazza fel a polgármestert az 1./ pontban megfogalmazott iskolajárat
biztosításához.
Határidő:
Felelős:

2.

2014. augusztus 25.
Tömör István polgármester

A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET ELFOGADÁSA
Előadó:

Tömör István polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Többször tárgyaltuk a napirendet, az okát mindenki ismeri, hogy miért nem fogadtuk el. A
kérdésre érdemleges válasz sem írásban, sem szóban nem született erre. A Kormányhivatali levél,
ami a kiküldött anyagban is szerepel, júniusban került megküldésre, két hónap alatt egyszer sem
jutott eszébe polgármester úrnak, hogy beterjessze, - persze az utolsó utáni pillanatban mindenki
tisztában van vele, hogy el kell fogadni a zárszámadást. Javaslom, hozzunk egy határozatot arról,
hogy a jegyző úr adjon választ a kérdésre, amire eddig nem kaptunk választ.
Kaptunk egy zárszámadási rendeletet. Számszakilag nem lehet hibát találni benne, de a Magyar
Államkincstár azt nem vizsgálja, hogy a 2013 évben elköltött összegek milyen arányban vannak a
2014 évivel. 2013-ban 5 M Ft-tal többet költöttek el a Polgármesteri Hivatalban, mint a 2014-re
tervezett összeg - erre nem kaptunk választ, hogy miért van ez.
dr. Nánássy Elek jegyző:
2014 évre 5 M Ft-tal kevesebbet irányzott elő a Képviselő-testület. Ez nem rajtam múlik, hanem a
Képviselő-testület az előirányzatot csökkentette, - így valószínűleg alá van tervezve, a módosítási
javaslatok után lett ez az összeg előirányozva.
Miklós Péter képviselő:
Ez teljesen igaz. De mért is volt a módosításunk? Hosszas kérések után kaptunk kimutatást a
bérekről. Ebben szereplő összegre jegyző úr azt mondta, hogy ezt az összeget kell kifizetni a
köztisztviselők részére. Ennél 10 M Ft-tal több volt a tervezet, jegyző úr mutatta ki, hogy ennyi
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pénz kell a bérkeretre, ezért volt a módosítás.
Tömör István polgármester:
A zárszámadásban a 2013-as évet kell elfogadni. Gyakorlatilag nincs összefüggés, - esetleg csak
elméletileg a 2014-es évvel.
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, hogy jogos a kérdés, hogy miért kellett elkölteni + 5 M Ft-ot. Tisztán látszik, hogy
azért van az utolsó pillanatban elénk terjesztve, hogy már ne lehessen mit csinálni. El fogom
fogadni a rendelettervezetet, de kérném, hogy válaszoljon a jegyző úr a kérdésemre, tartsa ennyire
tiszteletben a kérést.
Lengyel János képviselő:
Egyetértek, csak az 5 M Ft miatt nem fogadtuk el a zárszámadást. Meg lehetett volna magyarázni,
le lehetett volna vezetni az indoklást.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Indoklásként elmondom, hogy fluktuáció volt a hivatalban, de a MÁK számfejtése alapján
kerülnek a bérek kifizetésre, ebbe a hivatal nem nyúlhat bele. Az előzőleg betervezett összeg azért
volt magasabb, mert a leválással kapcsolatos kiadások is be lettek tervezve, - persze ha pályázaton
nyerünk, akkor ez kevesebb lesz. 10 milliót levett a Képviselő-testület, az idén 5 millióval
magasabb összegre lenne szükség, így nem biztos, hogy az idei összegből kijövünk.
Tömör István polgármester:
A rendelettervezetet bocsátom szavazásra. A fő számok: 1.189.009 E Ft bevétel, 918.096 E Ft kiadás
és 278.244 E Ft helyesbített maradvány. Aki ezekkel a fő összegekkel jóváhagyja a
rendelettervezetet, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL ÉS 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

10/2014. (VIII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A 2013. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tömör István polgármester 17,40 órakor a
rendkívüli ülést bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Lengyel János
képviselő
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