VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. szeptember 11-én 18:00
órakor megtartott ülésén
Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
Jelen vannak:
1. Farkas Sándor polgármester
2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester
3. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő
4. Kiss Györgyné képviselő
5. Dancs Tibor
6. Stekkelpak Csilla képviselő

Távolmaradását jelezte:
1. Erdei Ferenc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
Naprendi pontok:
1. Javaslat Verpelét Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodás beszámolójának
elfogadására
Előadó: Farkas Sándor polgármester
2. Javaslat Verpelét Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának
elfogadására
Előadó: Farkas Sándor polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Farkas Sándor polgármester
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Farkas Sándor polgármester: Köszöntök minden kedves megjelentett, megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Javaslom a napirendi pontok elfogadását.
Kérem amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
58./2014.(IX.11.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.
Farkas Sándor polgármester: Napirendi pontok elfogadása után szeretnék beszámolni a két
ülés közti történtekről. A mai napon bíróságon voltam tanúkénti meghallgatáson a Bakos
László volt ügyeletes gépkocsivezető munkaügyi perében. A per tárgya egyfelől Bakos úr
rendkívüli felmentésének körülményei, másfelől három évre visszamenőlegesen túlóra
pénzek, készenléti díjak, egyéb juttatások. Rendkívüli felmentést azért kezdeményeztem vele
szemben, mert amikor Jenei Bélával bejöttek hozzám a rendkívüli testületi ülés délutánján,
tájékoztattam őket arról, hogy az Önkormányzatnál március 1. napjával a törvény erejénél
fogva meg kell szüntetni ezt a kormányzati funkciót. És a továbbiakban a már önálló jogi
személyiségű ügyeleti társulás nem közalkalmazottakkal, hanem vállalkozóval kívánja
elláttatni ezt a gépkocsivezető feladatot. A tájékoztatásomat követően Bakos László a
következőket mondta: „Kakszi Ildikó csinált belőled polgármestert, legszívesebben
leköpnélek a k….. anyád” Ezután az ajtón kiment, és tovább szitkozódva az irodám ajtaját és
a kinti bejárati ajtót becsapva távozott. Ezek után azt gondolom, hogy részemről jogos volt a
rendkívüli felmentéssel történő munkaviszony megszüntetése. Jól néznénk ki, ha az
Önkormányzat közel 60 dolgozója hasonló stílusban beszélne a munkáltatójával. A
bérkövetelésükkel kapcsolatosan azt kifogásolták, hogy miért nem kapnak béremelést, hiszen
ők mentő-gépkocsivezetők, továbbá hét év munkaviszony után rájöttek, hogy ők nem is napi 8
órát dolgoztak, hanem váltott munkarendben. Ez a váltott munkarend egyébként azt jelentette,
hogy az első úgynevezett rövid héten két hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig tehát 16
órát, és a hétvégén szombaton és vasárnap reggel nyolctól este nyolcig. A következő,
úgynevezett hosszú héten 3 hétköznapi napon 16 órától másnap reggel 8 óráig és szombat,
vasárnap este 8-tól reggel 8 óráig végezték el sofőri feladatokat, a harmadik hét szabad volt,
akkor nem dolgoztak. Ezt a munkarendet pontosan ismerte mindegyik sofőr akkor amikor fel
lettek véve. Azt tudja minden képviselő és mindenki más is, hogy mekkora verseny volt
ezekért a munkahelyekért, éppen a sok szabadidő miatt, az élelmesebb sofőröknek
másodállása volt, így nyílván nem kellett nekik TB járulékot fizetniük a vállalkozásuk után.
Most pedig úgy csinálnak, mintha nekik 8 órát kellet volna dolgozniuk.
A másik téma amiről beszélni szeretnék az óvoda férőhelybővítés pályázat. Ezt a pályázat két
lehetőséget kínált fel. Az egyik, új építésű épülettel növeljük a férőhelyet, a másik meglévő
épület belső átalakításával növeljük a férőhelyeket. Hamar kiderült, hogy az első lehetőség
nem megvalósítható, mert a fejenként felkínált fajlagos költség a mai viszonyok között nem
fedezte volna az új építés költségeit. Ezrét a második mellett döntöttünk, mely szerint 15
férőhely bővítésre 6 millió forintot lehetett megpályázni. Ezt meg is nyertük, a támogatási
szerződés megkötésére várunk
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
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59./2014.(IX.11.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti
beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: 2014.09.15.
Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Köszöntöm a megjelenteket. A módosítások azért
váltak szükségessé, mert az állami támogatásokat be kell építeni a gazdálkodásba. A
költségvetés a tervezettek szerint alakult, el kell mondanom, hogy ebben a félévben is jól
gazdálkodtunk, hiszen annak ellenére, hogy nagyszabású pályázati beruházásaink még nem
zárultak le, nem voltak likviditási gondjaink. A kiadások arányosan teljesültek. A Pénzügyi
Bizottság javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetés módosításokat.
Farkas Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra a Verpelét Város Önkormányzat 2014.
évi költségvetés módosítását, aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta.
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8/2014. (IX.12.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló..3./2014. (II.28.) rendelet módosításáról
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A 2014. január 1 és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési
rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

39.039 E Ft-tal
39.039 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét

1.098.467 E Ft-ban
1.098.467 E Ft-ban
0 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
739.556 E Ft
207.759 E Ft
44.519 E Ft
196.529 E Ft
108.100 E Ft
166.267 E Ft
16.382 E Ft
358.911 E Ft
174.131.E Ft
184.780 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalék
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
Felújítások

(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
725.393 E Ft
427.163 E Ft
138.893 E Ft
57.000 E Ft
20.399 E Ft
54.268 E Ft
27.670 E Ft
373.074 E Ft
327.535 E Ft
15.000 E Ft
150 E Ft
30.389 E Ft

Működési költségvetés módosított bevétlei
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Egyéb működési bevételek
Költségvetési maradvány igénybevétele
Felhalmozási költségvetés módosított kiadása
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési maradvány igénybevétele

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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2. §

(1) Az önkormányzat 2014.I. félévi módosított előirányzatainak részletezését az 1számú
melléklet tartalmazza.
(2) Verpelét Város Önkormányzat eredeti és módosítás utáni előirányzatait az 1.1.-5. számú
mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 610.sz mellékletek tartalmazzák.

3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napját követően lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.1

..............................................
jegyző

.........................................
polgármester

Farkas Sándor polgármester: Továbbiakban a költségvetés részét képezi az I. féléves
gazdálkodás beszámolója, melyet az előzőekben megtárgyaltunk így kérem aki egyetért
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom,hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
60./2014.(IX.11.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpelét város I.
féléves gazdálkodásról szóló beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: 2014.09.15.
Farkas Sándor polgármester:Mint mindannyian tudjátok a mai ülésünk a ciklus utolsó
rendes ülése. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselő-testületnek, hogy hasznos
tanácsaival hozzájárult a zökkenőmentes munkához. Szégyenkeznünk nem kell, mert sok
mindent véghez tudtuk vinni annak érdekében, hogy településünk jelentős fejlesztéseket
tudjunk megvalósítani. A megvalósult pályázatok elég látványosak, mint például: a körgát
felújításnak köszönhetően nem kell félnünk, hogy a Lehel, Kölcsey, Kapás, Bezerédi, Rákóczi
utakat elönti a megáradó Tarna, mint például történt ez 2000-ben, és 2010. májusában ez 75
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millió forint volt. A falumegújítás LEADER pályázat keretében valósult meg a Népház külső
felújítása, piac, játszótér, prés elhelyezése, PSKH nyílászáró cseréje 66 millió forintból. 4
tantermes iskola felújítása 3 BM pályázatból, mintegy 40 millió forint, szociális otthon,
nappali ellátás fejlesztés 105 millió forint, bentlakásos férőhely bővítés 90 millió forint,
Egészségügyi Központ bővítése 150 millió forint, Kovácsműhely 1 millió forint. Óvoda
férőhely bővítés, egyszer a kisóvodára 25 millió forint, majd 6 millió forint a nagy óvoda
bővítése, információs táblarendszer 12 millió forint, biztonsági kamera rendszer 7 millió
forint illetve az Összefogás Verpelétért Egyesülettel együttműködve szintén LEADER
pályázatból hangos hírmondó 6,7 millió forint, Népház belső felújítása 14 millió forint és egy
majd 13 millió forintból egy Vokswagen mikrobusz. Jelentős áttörést értünk el a munkahely
teremtésben is, a tésztagyár telepítésével, ahol ma 200 ember dolgozik ebből több mint 150
verpeléti. A kormányzati szervekkel és a kormányzati képviselőkkel ápolt jó kapcsolatnak
köszönhetően, és mellesleg várost csináltunk Verpelétből. Amit akárhogy is nézünk új
fejezetet nyitott Verpelét történetében. Minden jelenlévő képviselő tudja, hogy ezekkel
összességében a 4 év alatt sok munka volt és sok jelenlévő képviselőtől hasznos segítséget
kaptam, hogy ezeket végheztudjuk vinni. Minden képviselőnek még egyszer köszönöm az
elmúlt négy évben nyújtott hasznos munkát.
Fűr Zoltán alpolgármester: Érdeklődnék a település rendezési tervvel kapcsolatban van
előrehaladás?
Farkas Sándor polgármester: Két ajánlat érkezett be Önkormányzatunkhoz, de még várok
másik ajánlatra is. Továbbiakban van még kérdés?
Mivel más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .

k.m.f.
----------------------------------------Farkas Sándor
polgármester

-------------------------------------Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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