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Helye:

K6sztilt:

Jelen vlannak:

Jinoshalmi Polgirmesteri Hivatal diszterm6ben
kdvetSen
zl22.februar 8. napjan a rendkiviili K6pvisel6testiileti iilest
a Gazdasitgfejlesztdsi 6s varostiremelt"tdti, valamint a P6nztigyi,
Jogi, Ugyrendi Bizotts6g egyiittes nyilt iil6s6n'
B izotts6g
Gazdas 6gfej lesztdsi 6s V aro siizemeltet6si

5f6
Malustyik B6la

bizotts6gi elnok

Csizovszki Ldszl6

bizotts6gi tag

Diosi J6nos

bizotts6gi tag

Szak6l Lajos

bizotts6gi tag

Bodrogi Zsolt

ktils6 bizottsdgi tag

Tdvol maradt:

Farkas Andr6s
Kiss Gydrgy, Nagy Zsolt Zoltdn, Dr' Renner T'am6s'

Jelen vannak:

P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
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Trlvol maradt:

Madar6sz Attila

bizotts6gi elndk

Malustyik B6la

bizotts6gi tag

Nagy Istv6n

bizotts6gi tag

Kiss Gyorgy, Szak6l Lajos

Jelenl 6v6 meghivottak:

Czeller Zoltdn

polg6rrnester

Kov6cs J6zsef

alpolglrmester

Dr. Rennern6 dr' Radv6nszki

Aniko iegyzl

Juh6sz Anik6

osrtitlyvezeto

Kasziba S6ndor

osztitlyvezeto

Ldszl6 M6ria

osztitlyvezeto

Juh6sz Zsolt

tigyvezetS

Pek6r Krisztina

jegyz6kdnYwezet6

Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
Gazdas6gfejlesztdsi 6s v6rosiizemeltetdsi Bizottsag,
egytittes nyilt iildse 2022. februilr 8'

a megjelent bizotts6gi tagokat,legyzf
Madar6sz Attila levezeto eln6k Ur tisztelettel koszdnti
a meghivott vend6geket a Gazdas6gfejlesztesi
asszonyt, a polgarmeiteri Hivatal munkatarsait,
Bizotts6g egyiittes nyilt iil6s6n'
6s v6rostizemeltet6si, valamint a P6nziigyi, Jogi, Ugyiendi
Madar6sz

Attila leYqzet6 elnQk

siizemeltet6siBizotts6g9tagb6t5je1envananyi1ttil6sen,a
jelen.van a nyilt til6sen, meg6llapitom'
P6nztigyi, iogi, ugyrendi Bizotts6g 5 tagb6l 3 tag
javaslatok vannak-e a napirendi pontokhoz?
nogy iairotrJ6gok"hat irozatkhper.l. uo-aosit6si
6s targyal6s6val' k6rem'
Meg6llapitom nincs. Aki egyet6rt a napirendi pontok sorrendjevel
zfeltint6s sal i elezze

k6

.

Nyilt iit6s javasolt napirendi pontjai:

l.

Rendelet-t ervezetJinoshalma Vfrosi Onkorminyzat2022.6vi
Eloado : Czeller Zoltin polg6rmester
El oterj e szt6 st k6 s zit6 : L 6szl6 M ari a o sztilly v ezetb

ktilts6gvet6s6r6l

szavazattal elfugadta a napirendi
Gazdasdgfejlesztdsi ,!s Vdrosiizemeltetdsi Bizottsdg 5 igen
pontokat.
Pdnzilggti,

l.

pontokat'
Jogi, Ugrendi Bizottsag 3 igen szavazattal elfogadta a napirendi

k0lts6gvet6s6rdl
Rendelet-t ervezetJinoshalma Virosi Onkormrinyzat2022,6vi

A napirendi pont tirgyalilsair6sbeli el6terjeszt6s alapjan tort6nt.
Madar6sz

Attila levezeto elnok

A kozel 67 milli6 forintot szeretn6nk min6l kisebb osszegre lecscikkenteni,

v6rom

javaslataikat.

Malustyik B6la
abban,
firrt.Gtt.t koszdntOm a megielenteket' Minden esetre egyiitt kell gondolkodnunk
hogy cs6kkentsiik a kiad6st'

n

tignapi nap folyam6n kaptunk anyagokat

a

Varosgazda Kft.-tol, k6rem ismertesse az

anyagdt.

Juhaszzqdt
pr6b6ltam o-sszeszedni azt,
Tisztelettel k6szont<jm a megjelenteket. Elozo bizotts6gi til6s ut6n
melyek a tdbblet dolgok, amit mi
hogy melyek azok ateriilete[ amelyek szab1lyozva vannak,
K6t csoportra
,e[rti.rt . Mell6kletk6nt csatolt am az err6l sz6l6 onkorm6nyzati rendeletet'
valamint l6thato, hogy ki
szedtem a dolgoz6inkat, a koztertilet fenntart6sra 6s karbantart6sra,
annak
mit ,,regez, milyen feladatokat l6tunk el. A letszttmta tekintettel volt k6rd6s'
feladatot
ennyi
nem tudunk
megalap'o, itsira'kdszrilt a dokumentum, kevesebb l6tsz6mmal
ell6tni.

Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
Gazdas6gfejlesztdsi ds V6rosiizemeltetdsi Bizottsag, Pdnzugyi,
8.
februflr
2022.
iildse
egyiittes nyilt

Csizovszki L6szlo

Csak oda jutok a gondolataimban, hogy a nem
Tisztelettel kriszontom a megielenteket.
-6tt.kint.ni
6s megpr6b6lni a csokkent6st vagy 6tgondol6st
kotelez6 feladatokat kellene
v1gezni,sz6mszakilag nem tudom, hogy mekkora hi6ny csdkkent6s szttrmazhat ebb5l.
Bodrogi.Zsolt
Tisztelettel kosz6ntom a megjelenteket. A gytim0lcsfeldolgoz6 tizemet csak a kiad6sokn6l
l6tom, a bev6teleket nem l6to;, a funkci6i m5r mtikddnek, valamennyi bev6telt termelne.
Cze.ller

Zoltin

Tisztelettel k6sz6nt6m a megjelenteket. V6rtuk a gyiimdlcsfeldolgozo 6s a htit6h6z esetdben
is aziriinyit6 hat6s6gnak az allasfoglalas6t, ami apillydzat szempontj6b6l megvil6gitja, hogy
a v{iasz a
az onkorm inyzatnai milyen lehetoi6gei vannak a miikodtet6sre. Erre megdrkezett
tegnapi nupon. Van es6ly an:a, hogy megkezdhetji.ik a mtikcid6s6t, mivel a
gy1.'o:L.rf.liolgoz6 m6r elkdsziilt 6s a hit6httz 6pitdse folyamatban van. Val6ban idoszerti a
a
mrikodtet6se, mert sor kertilhet arraohogy az 6v m6sodik fel6ben mtikodtethetjtik mind
enged6lyeket
kettot. A gytim6lcsfeldolgoz6 elkdsztilt, az izempr6bdja megvolt, a sztiks6ges
kell hctzz; beszerezniinkl amint azok meg6rkeznek minden akad6ly elh6rul. Az l.itnyit6
a mtik6dtet6st,
hat6s665tol m6g csak a tegnapi napon erkezettmeg, hogy milyen c€gvlgezheti
az 6nkorm inyzat hogyan tup.rbtOOttat bele a mrikddtet6sbe, kit bizhat meg 6s kit nem'
szerint,
L6nyeg6ben Ghet az onkormtnyzat egy c6g6nek mrikodtetni a megfelelo szab6lyok
javaslom,bizzuk
termeliiet bev6telt, de nem biztos, hogy ezlesz a jellemzo azelso 6vben, azt
meg ez:zel a Fej leszt6si Tan6csot.
Kov6crs J6zsef

kell,
Tisztelettel koszcint6m a megjelenteket. Ha lesz a mtikddtet6snek nyeres6ge, azt tudni
hogy azonkorm6ny zat szdmitra kdltsdgvetdshez hozzirakhat6 nyeres6ge nem lehet a cdgnek,
.ru[ u kdlts6gek ftnanszirozitsfuta, ez a ptiydzati kiir6sban is szerepel'
Madar6sz Attila levezet6 elndk
Ugy lehet nyeresdgiink, hogy ha b6rbe adjuk m6snak?

Kov6cs J6zsef
Nem lehet, fejleszt6sre, fenntart6sra, fehijit6sra lehet forditani, csak el kell kdlteni'

Di6si.lanos
Tisztelettel kdszontdm a megjelenteket. Ha nem tudjuk, hogy mikor indul tev6kenys6g a
gyiimtilc sfeldo I go z6ba, akkoi tulajdonk6ppen mi sziiksdg van az ajt6 kiv6g6sra? A
leshncrl6gia miatt musz6j, nem elhalaszthat6?
Kov6cs Jozsef
ujtO U*agason mar tril vagyunk, viszont nyilSst kell 6p{teni, betonozni a.technol6gifuhoz
szfiksdges ahov6 a lepr6selt gytimdlcsdk keriilnek. Az aitf kivdg6s nem ajt6, hanem egy
sziiliti szalagnak .gy i6g*.ntesen z6rhat6 nyil6st kell kiala(itani.

n

Diosi J6nos

fOftregr"tesi rendelet m6dosit6ssal meg lehet oldani a k6so$biekben.

Gazdas6gfejlesztdsi 6s Varosiizemeltetdsi BizottsAg, P6nzUgyi, Jogi, Ug1]rendi Bizotts6g
egytittes-nyilt iillse 2022. februar 8.

Attila levezet6 elr-r0k
iOri-erUrn mennyire val6szimi a gytmdlcsfeldolgoz6 iizemeltetds6nek az elinditttsa? A

Madar5sz

n,

tartal6kok k6z6tt is sierepel egy el6g komoly dsszeg azizemeltet6si k<ilts6gek fedezetdre.
Czel\er Zol\itn

A t.rhr"t6gt" megkiv6nn6, hogy a hitohazzal egyiitt dolgozzon a gytim<llcsfeldolgoz6, ha
meglesz *ind., ,rtikr6g.r .ng.dely akkor c6lszerti lesz haszn6latba adni. Lehet, hogy id6n
.oJn.rn keriil sor, de ne most ddntstink amikor m6g bizonytalanok vagyunk'
Di6si Jdnos
A hivatal udvar6n t6rol6 6pit6sdre is van be6pitve kdltsdg, tulajdonk6ppen a gepkocsiknak
lenne a t6roloja, fontos ez?
Dr. Rermern6 dr. Radvanszki Aqik0
Ez egy 6nero egy pillYazathoz.
Diosi J6nos
Errol nem tudtam, akkor maradjon benne.
Nagy Istvan
Tisztelettel k6sz<int0m a megjelenteket. A 9-es melldkletben szerepel a szdk6krit fehijit6sa, ez
melyik krit, mi6rt kell?
Madarilg: Attila levezet6 elndk

A t"1np6*

mriltkori til6sen alpolg6rmester tr mondta el, hogy bizonyos elemek,

"l6ttt, "
m6rvdnylapok leestek, ez karbantart6st ig6nyel.
Kov6cs J6zsef

A f66r f.t,llit6ssal egyiitt 6piilt, egy 6v alatt rengeteg lap lej0tt, a fagytirb

k6pess6ge nem a

megfelel6.

Nagy Istvan

Gioaggytildsi k6pviselo r6sz6re az orszdggytildsi hivatal iroda b6rl6sre havi 800.000 Ft-ot
biztosit, e" ,igy gordolorn, ha segiteni kiv6n a v6roson, akkor ezzel megtehetn6, ha meg
frzetne az irodab6rl6 st.

Attila levezet6 elndk
naf.Orri ,tcri lak6st umeddig nem fjitjuk fel, ki sem lehet adni, ert nem lehetne k6s6bb

Madar6sz

n

fehijitzuri, vagy kevesebbet kdlteni 16?
Kov6cs J6zsef
F"ty"r""tb* van a felirjit6sa a lak6snak. Voltak ingatlan bev6teleink,ad. javaslom, hogy ne
k6s6bbiekben
efjUf< fel minden tartal6kunkat, hanem Uj ingatlanokat teremtsiink'
ig6ny ene
van
mert
rendezntink kellene a lakbdreket. Azertt<irt6ntek ilyen iranyir tervez6sek,
a lak6sra.

A

Madardsz

Attila leve4eto elndk
Kft .*tt.g bev6tel ndvelo javaslatot tud el6nk tenni, mert

V6r"rgrrd"

a feladatok

l6tsz6mok is, sok dologban nem tudunk l6pni, vagy bevdtel ndvel6s kellene vagy
l6tsz6rncsdkkent6s.

*"gr*ruk,
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N?gy Istv6n
A kciltsdgvetesi egyensuly javitris6ra fordfthat6 p6nzmaradvrinyr6l mikor lehet tudni?
L6szl6 Maria

Tisztelettel ktiszdntdm a megjelenteket. A nem feladattal terhelt p6nzmaradvrlnyokat
be6pitetttik a kdlts6gvet6sbe, amikor a zdrszdmadds elk6sztil akkor feladattal terhelt
p€nzmarudvriny 6piil be m6g a koltsdgvet6sbe, de azok kotottek. Nagys6grendileg, ha
elfogadja a testiilet a besz6mol6t, azpozitiv iranyba nem fogja vinni az idei k6lts6gvet6st.
Bodroei Zsolt
A g6pj6rmti ad6 mennyi voltaz elozo 6vekben, ugye ezt elvettdk az 6,nkormdnyzattol,ezaz
dsszeg hirlnyzik a krilts6gvetdsb6l?

Ldszl6Miria
20-30 milli6 forintos t6tel lehetett nagys6grendileg

6vente.

Madar6sz Attila levezet6 eln6k
Van kalkul6ci6nk, hogy melyik int6zmdnyiink mennyi kdlts6gvetdsi t6mogat6sb6l indul ki
mennyit k6r?

6s

LiszliMitria
Igen, a szriveges magyarinat v6g6n van int6zm6nyenk6nt, ezek kicsit torzitanak m6g, mert
tudjuk, hogy a garant6lt b6rminimum kiad6si oldalon megemeli a b6reket, mi ezt, hogy
egyensrilyba legyen egy kdlts6gvet6s bev6teli oldalon egy kalkul6lt dsszeggel szilmolunk,
egy6b kozponti kdlts6gvetdsi t6mogat6skdnt. 16 milli6 forintos nagys6grendben, egy
dsszegben megtervezztk azt a bevdtelt, ami varhat6an a beintezked6sek miatt az
onkormruryzatot meg fogja illetni az ey kozben.
Kov6cs J6zsef
En jeleztem, hogy hi6nyolom, hogy ezekasz6mok nincsenek ott. A csal6dsegit6nek tavaly 13
milli6 forint plusz t6mogat6st juttatunk, most 33 milli6 forint van betervezve ad6bevdtelbol,
szoci6lis t6mogat6sb6l ed. m6g lehet frnanszirozni, de tudjuk, hogy a csal6dsegftonek
bizonyos feladatai nem csak J6noshalm6ra vonatkoznak.
Juh6sz

Anik6

A csal6d 6s gyermekj6l6ti kcizpont ellit6s6nak a feladatait mivel jar6ssz6khely vagyunk egy
k<itelez6 feladat. Ndmi frnanszirozris 6rkezik 16, az Sllam egyetlen egy kdtelezo felad,atot
frnanszit.oz le 100%-ban, emiatt a kdzponti feladatokat t6rs6gi szinten l6tja el, K6leshalm6n,
Mdlykriton, Borot6n 6s R6men, a szolgiiati feladatokat csak J6noshalma tertiletdn kitja el.
Madar6sz Attila levezeto elnOk
Ehhez nem is k6rhetn6nk a telepiil6sekt6l t6mogatdst?
Juh6sz

Anik6

Nem, en:e finanszirozds 6rkezik, M6lykrit nem tehetn6 meg, hogy a kdzpont feladataira k6rjen
t6mogatrist, hiszen nincs ilyen feladata, csak szolgrilati feladatai vannak, ami a saj6t
teleptil6s6re terjed ki.

Attila levezgto eln<ik
A tavalyi €vhez k6pest a 20 milli6 forintos ki.ildnbcizet nem lehet csak b6r, nem?
Madarrisz

Gazdas6gl'ejleszt6si 6s varosiizemeltetesi Bizotts6g, Pdnztigyi, Jogi, ugyrendi Bizotts6g
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Anik6
janu6r 1-t61, amivel irjabb
Rdsrleteiben nem tudom, tobblet feladatokat kapott a kOzpont
szem6lyt is kell foglalkozratni. A kdzpont feladatait mind diplom6sok l6tjak el.

Juh6sz

Csizovszki L6szl6

A

6-os mell6kletben egy tdtelt nem 6rtek, ndvdnytermeszt6shez, 6llattenydszteshez

kapcsol6do szolgiltatds 11 milli6 forint, ezmittakar?
Kov6cs J6zsef

rr6^t6teriiletei az onkorminyzatnak 6s az ahhoz kapcsol6d6 szolgitltattrsok dijai,
kortilbeltil 30 milli6 forint bevdtel van betervezve 16. Ez nem kertelez6 feladat, de van
teriilettink 6s jellemz6en hozad6ka van. A csal6dsegit6vel kapcsolatosan azt szeretn6m

V"*"k

k6rdezni, hogy a minim6lis tdrv6nyes szinten vagyunk-e?

Juh6szAnik6

6s a szolgillat letsz1m6t, nillunk a szoci6lis
siakemberek nagyon j6k, mindig a legmagasabb szakmai szinvonalon l6tjak el a feladatukat,
ami val6ban nu[yon drdga. Egy szoci6lis szakembert neh6z ellen6riz:ni, olyan szinten, hogy
meg a
milyen merteki[iatj a el ail a szoci6lis feladatot. N6luk a gondozottak szdmahatirrozza
helyzetri
l6tsz6mot, illetve aiorv6nyben el6irt sz6mok. J6noshalma 6s t6rs6ge egy hdttdnyos
teleptil6s, az emberek ellit6sa fontos, igy nehez alacsonyan tartani az ell6tand6 sz6mokat.
Ezeknek ut6na fogok nezni.

Ity", r^-p"ntb6l nem neztem a kozpont

Madar6sz Attila levezeto eln6k
e p.tit un Kft-tol k6t f"l-odutot 6tvettiik, ugyanazzal a l6tsz6mmal, ugl,antigy finanszirozottak.
A gyermek6tkeztet6sn6l van teritdsi dij beszed6ssel foglalkozb 2 f6 tigyint6zo, sziiks6ges a k6t
f6?

L6szlo Maria

A g)"r"r.k6tkeztet6si ugyintezo az iskol6tol jott. el tudunk sz6molni k6t fot ezen a feladaton,
melgkapjuk a ftnansziiozdst. Az egyik f6 foglalkozik konkr6tan a g1'ermek6tkeztetlsi
tigy:ekket, a m6sik f6 szint6n gyermek6tkeztetdsi iigyekkel dolgozik' de o az
tilyfetszotg6laton, napi kapcsolatban van a jelentkezo sztilokkel, valarnint ell6t olyanokat, ami
a gyermek6tkeztet6sen van elsz6molva.
Di6si Janos
Tudhato-e, hogy mekkora tartal6kai vannak a Pelikan Kft-nek?
L6szl6 M6ria
A ZOD2-es 6vben nem kdrt mrik6d6si t6mogat6st, abeszitmol6j6t id6n is be fogja nyrijtani 6s
abban benne lesz, hogy mennyi a tartaldka. Ott m6g lehet forr6sr, de addig nem tudjuk
be6piteni a kolts6gvet6sbe, amig nem sziintetjiik meg a t6rsasSgot.

Malustyik B6la
ez eu iolyam6n segitheti a kdlts6gvet6st, de most nem hiszem, hogy nagyban befoly6soln6 a
67 milliot.
Diosi J6nos

N6zztik el6szrir azokat, ahol nagyobb Osszegek mertilhetnek fel, az 6vod5t, bdlcs6ddt,
V6rosgazd6t.
Gazdas6gfejlesztesi ds VSrosiizemeltetdsi Bizotts6g, P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g

egy[ttes nyilt iil6se 2022. februilr 8.

L6qzl6 Maria
A 2020-as besz6mol6j6ban 5.800.000 Ft volt a pdnzklszlete, 2021-ben eb'b6l folytak ki a
dijt{telek, lesz elsz6mol6si kdtelezetts6ge, nagys6grendileg kOzel nulla marad, feldli a
tartal6k6t. Azt k6rttik az intezmenyekt6l, hogy kizar6lag a 2021-es 6vbol kiindulva tewezzdk
k6lts6gvet6stiket, kiv6ve, ha feladat viitozits tdrt6nt 6s kizir6lag kOzponti
meg
b6rint6zked6sek miatti tdbblet ig6nyt nyirjthatt6k be a testtilet fel6.

a

Malqstyik B6la
Az 6voddn6l l6tsz6m 6tfed6sb6l fakado tdbblet kiad6s nem jelentkezett?
L6szl6 Maria

Nyugdijba men6 kolleg6i vannak, akik a felment6si idejtiket tdltik., azok helyett vett fel
rijakat, ert nevezi parhuzamos foglalkoztat6snak. Emlitette, hogy ju'bileumra jogosult 9 f6,
ami 5 milli6 forint Osszesen.
Az Imre Zoltin Mtivel6d6si Kozpont int6zm6nyvezetoje betervezett a rendezvdnyeire
9.400.000 forintos kiad6si eloirdnyzatot, ehhez m6sf6l milli6 forintot tudtunk betervezni,
azzal amegSegyzdssel, hogy 6 pillyazni fog, mint minden 6vben.
A Polg6rmesteri Hivatal kdlts6gvetdsi el6ir6nyzatai a k0zponti kdlts6gvet6si tSmogat6sb6l 6s
az elozo 6vi maradv6nyb6l 6ptil fel, valamint van egy pillydzati bevdtele. 143 milli6 forint a

kdzpontit6mogat6st,kapunkl'077'000forintoskieg6szit6st,3milli'5forinta'roP-4'3'l-es
p1lyazat bev6tel6b6l tdrtdno kiad6s. B6rfejleszt6sekre is kalkul6lunk kcizponti kdlts6gvet6si
i6mogat6st, mivel 6llomanyunk fele garant6lt b6rminimumon l6v6 do19oz6.Yan k6ltsdgvet6s
igdnye az idei 6vre mdg a Polg6rmesteri I{ivatalnak a saj6t bev6telbol 69.674 Ft.
Finanszirozfs cs<lkken6s kertil eloirinyzat m6dosit6sra, 4.624.000 Ft, ez az d,sszeg, amit
decemberben nem kapott meg a hivatal, mint finanszirozds, eloz6 6vben ez megtakarit6sk6nt
jelentkezett. A kdzponti kcilts6gvet6si t6mogatds25,7 f6re finanszirozza a hivatalt, 23 fo van
foglalkoztatva jelenleg, teh6t kevesebb a foglalkoztatott t6nyleges l6tsz6nl, mint amennyi
frnansziroz6st kapunk, ez egy 6ltal6nos mrikdd6si t6mogat6s, ez a miik<id6sre 6s a b6rek.re is
kapott t6mogat6s. Yezetoi k6r6s volt, hogy a hivatal klpezzen maradv6nyt, ami 2022. 6vi
kiad6srinak forr6sa lehet.
Madar6sz

Altila leve7et6 elntik

Ea bev6telk6nt nem kellett volna bevenni?

Liszl6Mdria
A2021. 6vi kolts6gvet6si rendelet m6dosit6sban meg fog jelenni.
Czeller Zoltfin
Azert terjesztett6k elo a 20 milli6 forintos kiad6st a b6r oldalon, rnert tgy lefj{k, hogy a
hivatal dolgozoi elvannak maradva a kdrnyez6 teleptildsek finanszirozdsi./t6l?

LdszloMitria
A 20 milli6 forintos kdlts6gvet6si el6iranyzat ndvekedds tartalmazza aTOP p6ly6zatok plusz
kiad6s6t, valamint van egy jubileumi jutalmasunk ebben azEvben.

Czeller Zoltdn

66 milli6 forintos hi6nyunkat kezelniink kell, b6r oldalon 20 milli<i forintos plusz emel6st
avasolnak, azert v an ez mert alul vannak fi nanszirozva?

j
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ahhoz kePest
rendeletben foglalkoztak a l<6rd6ssel,
Egy telePiil6sr6l tudok, akik m6r Itlon
telePiil6sen m6g z;tjlanak a kdlts6gvet6si
elvagyunk maradva, a kdrnyez6 valamennyi
t6rgyal6sok.
Czeller Zoltin
amihez kdpest elvagyunk maradva'
Ndzziink ennek ut6na, melyik az a telepi.il6s,
aiamennyi telepiil6s beterj eszti'

va|{. p6tl6kon emelnek'
mihez k6pest 20%o-os emel6s, illetm6nyalapon
gOvLbU informdci6ra vian sziiks6g'
garant6lt b6rminimumorot rut vagy dipllm6sotnak'

ffiffi,

a

Dr. Rennern6 dr. Radvanszki APik0

AhogyelmondtaoWalezerforintosat6mogat6siigi,nytink,eznemfogjaa
hianyunkat csdkkenteni.
Czeller

Zoltin

A b6*k kdrdtt 20 millio forint

a

kiil6nbs6g'

Attila levezet6 elndk
van ahol peclig
Fura, hogy .\rututoiu6urroiroz6sba belef6riink,
embereket kell elktildeni'

Madar6sz

a

finansziroz6s miatt

ffialbannagym6rt6ktib6reme16sthajtouunkv6gre,j6munkatarsainkvannak,de
.gy megalapozott dontdst
r,zzijk meg art, mennyi a ktil6nbsjg- .arit teleptil6set "eL
hozzunk.

Vdrosgazda Kft.

adom meg a sz6t.

@yvezetoj6nek

ffi#l

f6vel

A b6rekben
, az iilati hullagytijt6 telep mtikodtet6s6hez'
volt akinek ZZoh'ot
tdrt6nt. A, itoiai ,eti., ettOt t<eveset'b, de

ndvekedett

dtlagban 20o/o bdre:met6s
v6llal munk6t' A legnagyobb b6remel6s az
emelti.ink, mivel traktoros ennyi penzlrt nem
14 6ve nem volt emelve a b6rem' Ha a
eny6m volt, amit a testi.ilet fogadott el, ezelott
k6t 6vben nem tal6ltunh k6mrivest' l6tjuk a
v6llalkoz6sok elszivo hat6s6t nizziik, az elmirlt
kapunk hasonl6 rnunk6ra' r\z osszes egy6b
kisebb munk6k r"rv"*a, *ily* ,it"i,*r"tor."t
az elmirrt (ivben iis olyan m6rtdkben
kiad6sn6l 2oo/o-os'.-.ter, tervezttink a26rt, mert
nem tudunk emelni sennmiben' Vonatkozik
megemelke dett az energia, emellett 6;"t;..tig
A
u diiukon, mert <ink.rmtnyzati c6g vagyunk'
rfu,k aza jogszab6ly, hogy nem emelh;ii;k
Pr5nziigyi, Jogi, Ugyrendi
Gazdas6gfejlesztdsi es V6rostizemeltet6si Bizotts6g,
8'
egy[ttes nyilt iildse 2022- februfir

Ilizotts6g

g

forintot, amit bev6telk6nt rem6ln6nk az
Sportcsarnoknil nem terveztem be azt a 1,5 millio
az iilatlhullagytijto mrikrridtetese, ami k6rulbel01
idei 6vben. e ttirtsegvei6rii;[b. berekertirt'
is be*e van' ezzel
g milli6 forint, tavaly kiilon soron .r.r.p.t,' az hrtalmattuniiati k61ts6g
leir6sban is berrrutatni, hogy ehhez a
tobb az idei k6lts6gvet6stink. Azt ol[ourtam a
jobban az is k6rdrisess6'u6lik' hogy kivel
mennyis6gu feladathJz aletszhmrrtifseger, egyre
be kozfbglalkoztat6sba az oltis
l6ttatjuk el oket. Ivl6r most tudjuk, no#
rur_i kiz6r6lag gepfejles:zt6sre haszn6ltuk
miatt. A kieso munkaerot nem tudjuk r.i".ipotor:r[.
arril hog1, a szSllSshelyet
fel a marad6kunkat az ermirlt lb 6vben.'Ha ienne lehet6s6g bev6telt eredm6nyezhet'
tdvta, az nagyobb
munk6ssz6ll6sra irogyun tudnank kiadni hosszabb
bevdtel termel6r:iiinkre. A Sportcsamok
mi
Ha lenne erre m6d akkor ez is egy opci6 a
a katolikus iskol6t is megkerestem, ok
teremhasm arat6r6ra KLIKK-kel t6rgyal0k, valamint
A sz6llishely nem sz6ll6shely
fizetni nem tudnak, valamint 6ptil n6luk a tornaterem.
trivri b6rbeadSs a terv'
hivatalosan, kellene iOlteni erre, ha a hosszabb

ilt i.- ititl*k

Czeller Zoltitn
Osszesitett6k-e mennYi az, ami a
novekedtek-e a bev6teleink?

mai i.il6snek a hozad6ka, csdl<kentek-e a kiad6saink'

Attila levezet6 eln6k
de konkr6t sz6mt>k nem hangzottak el' A
Nem sok m6dosit6st hallottunk, voltak felvet6sek,
a Polg6rmesteri Hivatal b6rez6s6vel' a
gyiimolcsfeldolgozoval volt felvet6s, az irodab6rlettel,
Madar6sz

Varosgazd6nak a bev6tel novel6s6vel'
L6szl6 Maria

iil6sen a b61cs6d6ver k.apcsoratban, hogy
72g.oo;Ft a m6dosit6s. Volt egy felvet6s a mriltkori
b6r6t, a szePtembert6l indul6
az int1zmenyvezet6 a kiad6s-i oldalon betervezett 2 fbfelmeriilt'
hogy tegyiik be' emiatt
fedezete,
csoporthoz, bev6teli oldalon egyel6re m6g nincs
legyen a ber'6teli 6s a kiad6si oldal'
16 millio forintot betervezttink, hogy eiyensrilyba
hogy kieg6sidto t6mogat6sk6nt
Kaptunk egy t6j6ko ztato levelet a Magy# Alamkincst6rt6l,
kapunk, ezek bekr:r0lnek a kdlts6gvet6sbe'
kiilrinb<izo feladatokra 4.407.335 foriiiot m6g
V6rosgazda Kft' volt a tavalyi 6vben is az
kiad6si vonzataninrr, U"retefi oldalunkat n6vJi. A
ozitshozk6pest ar6nyta'lanul nugy dnkorm6nyzati
a t6tel, ami a k<izponti k6lts6gvet6si finanszir
Az'elozo 6vi nraradvany be6ptil az idei
bev6telt v6r el, hogy ezt az dsszege, f.Gtritse.
nem tudta biztositani az onkormimyzat.
korts6gvet6 sbe, az Jioroevi kciltsdgvet6sbe-n kdrteket
el a c6g' KrSt t6telb6l 611 6ssze
szakmailag meg kell hatitozni,hogy milyen feladatokat.l6sson
t6telek, a m6sik a mrik6d6si t6mogat6s' a
a finansziroz6si ig6nye , az egyika tovabb szitmlLzo
miili6 forintot bi:ztositott az onkorminyzat
tavalyi evben a y[rosgazd6nak osszegesen 103
szitml6z6 tdtelekre. tttzigyvezet6 irr elmondta'
koltsegvet6si mrikod6sit[mogatirsra 6s tov6bb
forintos ig6ny, ezt az onkorm6nyzat .,em
hogy 6 egy 21Yo-os emel6ssel sz6mol, ez 174 rnilli6
tudj a saj ai kolts6gvet6sb6l fi nans zir

oznl

Juh6sz Zsolt

mi nem olyan gazdasfugi
Ami nektink december 31-6n abanksz6ml6n van, aznemmaradv6ny,
az, amit a tr'rlajdonros kivehetne ' de azt
elven mrikodtink, mint az0nkorm6ny zat. Azeredm6ny
g*dalkod6sa a cd:gnek' t4 milli6 forint volt
mindig ott hagyta fejlesztesre .Ezertrott ,tuuit u
azt javasolta a
a vesztes6g, uur^igv-oo millio forintos t6ke tartal6k, amir,:aztavalLy
onliormdnyzat' Tavaly
cdgbol
krinywizsg6l6, hogy k6r0lbeltil n6gy 6v alatt vonja ki a
j6
vesztes6gesek voltunk' Ezigy nem a
lehetett volna ilyet csin6rni, de azidenm6r nem, mert
megold6s fel6 visz.
Pdnziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
Gazdasagfejlesztdsi 6s varosiizemeltetesi Bizotts6g,
egytittes nyilt iil6se 2022. februilr 8'

Kov6cs J6zsef
Kell kdlts6gvet6s elvon6s, szerintem a V6rosgazd6val val6 egyeztetesen elmondtam, hogy a
Varosgazda onnan indult, hogy tdnkre volt teve az el6zo nevti cdggel. Raktunk bele a
szakmai feladat meghat6roz6snak kell
t6mogat6sokat, ut6na lett p6nze 6s eszkOzei.
megsziiletnie, hogy mi az, amit elv6runk a c6gtol. Hosszri t6von kell kialakitani, nem felt6tlen
l6tsz6m le6pit6ssel, szakmai ddnt6st kell hozni, hogy milyen ir6nyba induljon el a c6g.

A

Di6si Janos
Mindenfelek6ppen egyet6rtek alpolgrlrmester tirral. Egy iinkdlts6g sz6mit6st kellene vdgezni,
hogy t6nylegesen hany emberre van sziiks6g, a16 kellene t6masztani sz6madatokkal.
Kasziba Stindor
Kellene ismerni az intdzmdnyeknek a feltjit6si ig6nyeit, fenntartunh egy 8 fos karbantart6i
egys6get 6s nem tudjuk mekkora ig6ny van a karbantart6sra.

Ldszl6Mdria
A m6dosit6 javaslatokr6l, amik most elhangzottak, dd,nteni kellene, hogy fitvezessiik-e

a

kdlts6gvet6sen. Szavaz6st szeretn6k k6mi.

1.

szimrl m6dosit6 iavaslat

A

szeptemberben indul6 bdlcs6dei csoport k6t dolgoz6 b6rttimogat6sa bev6teli oldalon
betervez6sre keri.il a kdlts6gvet6sbe, amely 2.389.800 Ft dsszegti bev6tel ndveked6st
jelent.
(szavaz6s)
Gazdasdgfejlesztrisi ds Vdrosi)zemeltetdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfugadta aiavaslatot.

Pdnzi)gti, Jogi, (Jgtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal elfogadta aiavaslatot.

2,

szimri m6dosit6 iavaslat

A

Magyar Allamkincst6rt6l erkezo 4.407.335 forint osszegri kieg6szit6 t6mogat6s
bedpit6sre kertil a kdltsdgvetdsbe, ez6ltal n6 a bev6teli oldal.
(szavazds)
Gazdasdgfejlesztdsi

is

Vdrosiizemeltetdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadto

Pdnzi)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal elfogadta

3.

a

a

javaslotot.

javaslatot.

szfmfi m6dosit6 iavaslat

A Biztos Kezdet Gyermekhr2 kiad6si oldala az intlzmenyvezet(\ javaslatara 729.098 Fttal cs6kkent6sre kertil.
(szavazds)

Gazdas6gfejlesztdsi ds Viirosiizemeltetdsi Bizotts6g, P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
egy[ttes nyilt iil6se 2022. februilr 8.
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elfugadta
Gazdasdffilesztdsi ds Ydrosilzemeltetdsi Bizottsdg 5 igen szavazattal

Pdnzilgti, Jogi, (Jgtrendi Bizottsdg 3 igen szavazttttal elfugadta

4.

a

a

javaslatot'

java'slatot'

szdmf m6dosit6 iavaslat
mi11i6
A naperomt ar6'iG-"rt energia6rt6kesit6sb6l varhat6 bev6teli el6irinyzat 3bev6teli
rr"^ben a mezogazdas6gi term6ny6rt6kesit6s
forinttal megemel6sre keriil,
"rril
Osszege 3 milli6 forinttal csOkkent6sre keriil'

(szavaz6s)

igen szavazattal elfugadta aiavaslatot'
Gazdasdgfejlesztdsi ds vdrosilzemeltetdsi Bizottsdg 5

Pdnzilgti, Jogi, Ugtrendi Bizottsdg 3 igen szavazattal elfugadta

5.

m6dosit6 iavaslat
A Varosgazda Kft. 6ltal ig6nyelt t6mogat6si osszeg
dsszeggel kertil Stvezet6sre'

a

javaslatot'

39 milli6 forinttal

csokkentett

Juh6sz Zsolt

hogY ehhez l6tsz6m le6pit6s is keriiljc,n betervezdsre, andlkiil
drtelmetlen elfogadni, bele fogunk bukni, tavaly ugyanez volt.

Ha ezt elfogadj6k, k6rem,

L6szl6 M6ria
M.rt.*k k6lts6gvet6srol kell d6nteni, a szakmai r6szt ki kell dolgozni'

"

Attila levezeto elnok
nniavaslom elobb a szakmai r6szt kidolgozni'

Madar6sz

Czeller Zqltdn

<le e.lfo8adni nem
gond"lom, hogy febru6r l4-6n beterjeszttlsre keriil a kdlts6g'uet6s,
Ugy
ez a szakmai egye*el:6s, elr lartom l6nye;ges sorrendis6gnek'
iuO.;ri, meg kell
munka'
"i6rr"
ami szint6n szakmai
gondolom a gytimOGfeldolgoz6 mUkcidiset is ki kell dolgozni,
L v6gso dont6st halasszuk el ezek miatt februirr vegdre'

C

Attila levezeto elndk
6s a mtiszaki
Tegytink.gy;ururlutoq hogy aY[rosgazda tigyvezetli", u fejleszt6si tan6cs
osililly dolgozza ki ktiztlsen a Varosgazdi 2022. 6vi k6lts6gvet6r;6vel kapcsolatos
fel adatell6t6st, illetve a hos szirt6vti fe ladatell6t6st'
Madar6sz

Kasziba S6ndor

A

F.jl.-t6rt t"r6cs helyett

javaslom'
aGazdasigfejleszt6si 6s Varostizemeltettlsi Bizotts6got

Czeller Zoltbn
mfut kevesebb
A csokkento t6teleket, amiket most a bizotts6g javasolt be tudjuk 6priteni, azzal
a
Ur:-iirr dssze febru6r l4-en tan6cskozni 6s megl6tjuk mekkora a hi5ny,
javaslatr6l ne dontr;iink most'
V6rosgazda t6mogat6s6val kapcsolatos m6dosit6

i;*; il.y.

Jogi, Ugyrendi Bi:rotts6g
Gazdasagfejleszt6si 6s V6rosiizemeltet6si Bizotts6g, Pdnziigyi,
egy[ttes nyilt iildse 2022. febru{r 8.
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Dr. Rennern6 dr. Radv6nszki Anik6
Jelezn6m, hogy elok6szitettiik a Kist6rs6gi Trlrsul6s megsztintet6s6vel kapcsolatos anyagot,
csiitort<ikdn kikiildjtik az el6terjeszt6st, fontosnak tartom, hogy htltfon en6l is tudjunk
t6rgyalni 6s elinduljon ez a folyamat.
Nagy Istv6n
Kdiem a K(pvisel6-tarsak hozzdj6rul6s6t, miszerint visszavonjuk a*. a.hatdrozalot, amelyben
t6ritdsmentesen tort6nik az orszbggytildsi k6pviselo rir rdsz6re az iro<labdd6s, a Varosgazda
tegyen aj 6nlatot az iroda b6rl6s6re.

6.

m6dosit6 iavaslat
Keriilj0n visszavon6sra az a Kdpvisel6-testiileti hatilrozat, mely szerint tdrit6smentesen
tdrt6nik az orczdggyril6si kdpvisel6 rir rdsz6re az irodabdrl6s, r'alamint a V6rosgazda
tegyen aj6nlatot az iroda b6rles6re.

(szavazds)

Gazdasdgfejlesztdsi ds Vdrosilzemeltetisi Bizottsdg 4 igen szavazattal ,is
elfugadta a javaslatot.
Pdnzt)gti, Jogi, Ugtrendi Bizottsag 3 igen szavazttttal elfugadta
Madar6sz Atlila levezeto elnok
Kdrdd s, hozzitsz6lirs, j av asl at? Me g6llapitom ninc

a

I tartLzkodds

mellett

iava,slatot.

s.

A Gazdas6gfejleszt6si 6s V6rostizemeltetdsi, valamint aPenzigyi. Jogi, Ug'yrendi Bizottsdg
i.ilest berekesztette.

LdU

Madardsz Attila
P6nziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizotts6g
elnoke

15 -i)
\ \Malustyik

B6la
Gazdas6gfej leszt6si 6s V6r,cstizemeltetdsi
Bizottsrig elnolke

rPrr>l<Pek6r fuisztina
jegyzokonyvvezeto

Cazdas6gfejlesztesids V6rosiizemeltetdsi Ilizotts6g, P6nzUlgyi, Jogi, UgyrendiBizol.ts6g
egyiittes nyilt iilese 2022. februtr 8.
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