
Településfejlesztési Bizottság
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Településfejlesztési Bizottság 2010. február 10-án 18.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Sándor bizottság elnöke
ifj. Baráth Sándor képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szalay Csaba bizottsági tag

Távolmaradását bejelentette:
Varga Ferenc bizottsági tag

Tanácskozási joggal meghívottak:
Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné költségvetési előadó
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató
Szalay Csabáné óvodavezető

Balassa Sándor bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5
bizottsági tag közöl 4 az ülésen megjelent. Az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.
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Ismertette a meghívó szerinti javasolt napirendjét

A javasolt napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása

Balassa Sándor bizottság elnöke: A 2010. évi költségvetés tervezetet a bizottság tagjai
kézhez kapták. A bizottság feladata, hogy a költségvetés tervezetet megtárgyalja és
véleményezze. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Páros Gyuláné költségvetési előadó: A város és községgazdálkodás szakfeladaton 2 fő
parkgondozó 7 hónapra lett beírva, ez módosítani kell 9 hónapra, elírás történt.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Hány hónapra számoltak, a költségeket is módosítani kell?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: 9 hónappal számoltak.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Mire alapoztak az iparűzési adó emelkedésénél a plusz 2
milliót?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Tavalyi évben 9 millió forint volt a bevétel.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Ehhez a településőrök aktivitását igénybe fogjuk venni,
hogy növeljék a bevételt. A jövedelemkülönbség mérséklésénél mire gondoltak, vagy ebbe ne
is menjünk bele?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Meg van adva, hogy egy településen mennyi iparűzési
adót lehetne elérni, a költségvetési törvény melléklete meghatározza település típusonként és
a felett kapunk kiegészítést.

Balassa Sándor bizottság elnöke: A személyi juttatásoknál 220 e Ft cafetériával
számoltatok, illetve ez kötelezően elő van írva. A 6 e Ft étkezési utalvány ez felett van, vagy
ebben szerepel?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: A 220 e Ft-ot a köztisztviselőknek, és
közalkalmazottaknak terveztük..

Balassa Sándor bizottság elnöke: De nem jár mindenkinek automatikusan, mert az
előterjesztésben úgy szerepel, hogy mindenkinek jár.

Páros Gyuláné költségvetési előadó: A köztisztviselőknek jár, a közalkalmazottaknak
adható. A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottaknak terveztük a 6 e Ft-os
melegétkezési utalványt. A 220 e Ft tervezett összeg, bruttó összeg, ebben szerepel az adó is.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Maradjunk a személyi juttatásoknál. Fent a 4. oldalon
megfogalmazottakkal kapcsolatban, az elmúlt évben is egyedül én nem támogattam a
jutalmat. Akkor is, most is az a véleményem, lehet, hogy bizonyos mértékben több terhet ró
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rátok, ha magasabb a bevétel az önkormányzatnál, de az nem a ti érdemetek, hogy magasabb
bevétele van a strandnak, vagy a várnak, ezért a jutalommal kapcsolatban én tartom magam a
tavalyi véleményemhez.
Térjünk át az iskola költségvetésére. Megkérdezem, mit takarnak a pótlékok?

Jeszencsák Edvin: A törvényben előírt kötelező pótlékokat tartalmazzák, illetve két pótlék
van, ami adható. Azt tudják, hogy az iskola feltételei miatt nem lehet törvényileg igazgató
helyettesi pozíciót létesíteni, de azt gondolom, hogy ez reális és szükséges az a pótlék, amit
mi adunk az Editnek, mert ő látja el a helyettesítési feladatokat, mivel az adminisztráció
ugyanolyan sok, és ugyanolyan sok a tennivaló is. Nem könnyű feladat a kötelező óraszámok
mellett az igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátni. A másik File Istvánnak a pótléka. Nagyon
sok az elektronikus úton történő kötelezettség, a pályaválasztással kapcsolatos adminisztráció.
Ezért gondoltunk a két pótlék beépítésére.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Ez már emelt? Úgy tudom, 10 e Ft fejenként, és a
járulékai, ez 1.600 e Ft?

Jeszencsák Edvin: Az 1.600 e Ft-ban szerepelnek a törvényben előírt kötelező pótlékok is.

Balassa Sándor bizottság elnöke: A beszámolóban szerepel, hogy 1 fő pedagógus jelezte,
hogy gyedről vissza szeretne jönni, úgy gondolom, ha vissza szeretne jönni, akkor vissza kell
venni. Hogy fog alakulni ezt követően az állomány?

JeszencsákEdvin: A konkrét kép akkor alakul ki, ha összeállítjuk a következő tantárgy
felosztást, akkor hány pedagógusra lesz szükségünk, hogy a feladatokat ellássuk. Szóban
jelezte egyelőre, ezért gondoltuk, hogy betervezzük a tartalék terhére. Ha visszatér, akkor
leszünk 11-en összesen.

Balassa Sándor bizottság elnöke: A szám nem mond nekünk magában semmit se. Úgy
tudom, most folyik egy ellenőrzés, olyan információm van, hogy bizonyos feladatok meg
fognak jelenni, amire most nincs betervezve keret. Miután 31.821 e Ft ismételten a különbség
az állami támogatás és az iskola költségvetése között, úgy gondolom, hogy a tantárgy
felosztást költségtakarékosan oldjátok meg magatok között, annak ellenére, hogy az előző
évhez képest, amúgy is csökkent az iskola költségvetése, de az önkormányzat terhe ezzel
arányban nem csökkent.
Térjünk át az óvoda költségvetésére. Hány gyerek van az óvodában?

Szalay Csabáné vezető óvónő: 18 gyerek.

Balassa Sándor bizottság elnöke: 10.237 e Ft a különbség az állami támogatás és az óvoda
költségvetése között. Az önkormányzatnál a strand és a vár, ami bevételt termel, és nemcsak
visz. Az intézmények költségvetését a holnapi együttes ülésen tárgyalni fogják a képviselő-
testületek. Magam részéről összességében, elfogadásra javaslom a tervezetet a képviselő-
testületnek.

Szabó Tibor képviselő: Az előterjesztésben a bevételi oldalon 6 millió forint plusz bérleti díj
szerepel, remélem, ez valós számításokon alapul.

Balassa Balázs polgármester: Az egy tételt jelent, az „Ivóka” bérleti díját.
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Ifj. Barát Sándor képviselő: Az alkalmazotti létszámot láttam elég magasnak. Biztos, hogy
kell ennyi, összesen tanárokkal együtt 59. Fizikai dolgozókhoz kellene egy olyan ember, aki
irányítja őket, és nem a polgármester úr. Olyan, aki számon kérjen, és kiadja a munkát. Nem
tudom, van-e ilyen ember, de, hogy nem él vele, az biztos.

Balassa Balázs polgármester: Mire gondolsz?

Ifj. Baráth Sándor képviselő: Nem feltétlen a polgármester úrnak kellene reggeltől estig az
emberek után rohangálni, és kiadni a munkát.

Balassa Balázs polgármester: A fizikai állománynál tudomásul kell venni, hogy az
önkormányzat vagy szociális támogatást, vagy munkát ad. Lehetőségeinkhez képest inkább
munkát biztosítunk, hogy termelje meg legalább egy részét annak, amit kap, főleg úgy, hogy 5
%-os önerőt kell a bérükhöz hozzátenni. Két-három olyan fő van, aki minőségi munkát ad,
hozzájuk próbálunk ragaszkodni, azért is, mert éveken keresztül támadásokat kaptunk az
állomány miatt. A strandnál az idei évben már fix emberekkel terveztünk, bízva abban, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan, vagy még jobban végzik a munkájukat.
A többletbevétel terhére történő jutalmat a dolgozóknak én tettem az előterjesztésbe, és nem
értek egyet Sanyival abban, hogy csak az időjárás függvénye, hogy mennyivel több a
strandbevétel, várbevétel.
Fejlesztésekhez kapcsolódik a mozi helyiségre benyújtott pályázat. Ha sikeres lesz a
pályázatuk 50 – 60 milliós beruházásról beszélhetünk. Az előzetes prognózisok alapján az idei
évben kevesebb lesz a vendég, ezért próbáltuk úgy előkészíteni a költségvetést, ha ez valóban
megtörténik, a költségvetésük ne boruljon, és a megállapított belépőkkel a tervezett összeg
befolyjon.

Balassa Sándor bizottság elnöke: Amennyiben a költségvetéssel kapcsolatban nincs több
kérdés, javasolja, hogy a bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet
tervezetét módosítás nélkül javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

1/2010.(II. 10.) TB.sz.
H a t á r o z a t o t

A Településfejlesztési Bizottság megbízza a
bizottság elnökét, hogy az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről készült rendelet-tervezetet
módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Balassa Sándor bizottság elnöke

Több tárgy nem lévén a bizottság elnöke az ülést 18.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Sándor
bizottság elnöke


