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Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 25én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Laduver Ferenc polgármester, Ádám János Ottó, Frank Lajos, Kintner János,
Kotroczó Norbert, Sódarné Varga Gyöngyi, Dr. Szikszai József, Szikszai László, Tamás
József, Tóth Gyöngyi képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné Humán Szolgáltató Központ
vezetője
Jelen volt még: Fajó Jánosné élelmezésvezető, Béres Ildikó Alkotóművészek Egyesületének
vezetője
Laduver Ferenc Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a
megválasztott 10 képviselőből 10 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai
Programjának elfogadása, alapító okiratának módosítása és belső átszervezése
Előterjesztő: Evanics Jánosné intézményvezető
2. Jelentés a két ülés között lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
3. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 10/2009. (VI.30.) KT rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
4. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
5. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
6. Bejelentések (2010. évi költségvetés egyes kérdéseinek megtárgyalása)
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Laduver Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
NAPIREND ELŐTT:
Laduver Ferenc polgármester:
Béres Ildikó, az Alkotóművészek Egyesületének vezetője kért szót, ezért megadja a szót
Béres Ildikónak.
Béres Ildikó Alkotóművészek Egyesületének vezetője:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szervezetük lehetőséget kapott a Békés Megyei
Hírlaptól arra, hogy tudósítsanak a településről. Örömmel vették a feladatot, mert a tagok és a
külső munkatársak eddig is sokat tettek a településért. Kéri a Képviselő-testülete, ha olyan
esemény van Magyarbánhegyesen, amelyről hírt adhatnának, értesítsék a szervezetet. Kéri a
Képviselő-testületet arra is, hogy lehetőségükhöz mérten az idei alkotótábort is támogassák. A
Tábor költségvetését már a Polgármester Úrhoz benyújtotta.
1. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy a működési engedélyt a szakhatóság már
megküldte, de az SZMSZ és a szakmai program módosítására decemberben az idő rövidsége
miatt már nem volt lehetőség, ezért kell pótolni.
Dr. Szikszai József képviselő:
Mit takar a társadalmi segítő?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Mentális segítséget nyújt. Hetente 8 órában 6 főt lát el, 15 ezer forint díjazást kap ezért, ami
költségkímélő megoldás.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
A Humán Szolgáltató központ megalakításkor az volt a cél, hogy önfenntartó legyen. Az
önkormányzatnak mennyit kell hozzátenni 2010-ben, hogy működhessen?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Tudomás szerint 9 millió forintot.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Lehetőség van rá, hogy egy főt közcélú foglalkoztatottal pótoljunk, ami természetesen nem
fedi a hiányt, de csökken a költség.
Laduver Ferenc polgármester:
Előzetes tervezés azt mutatja, hogy 16 millióval csökken a normatív támogatás. Főleg a
humán, szociális, oktatási normatívákat csökkentik.
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Ádám János Ottó képviselő:
Mennyit kell hozzátenni a Humán Szolgáltató Központ költségvetéséhez?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Jelen helyzetben 9,5 millió forintot, de ha 1 főt leépítünk és egyéb költségcsökkentéséket
hajtunk végre, akkor lehetőség van a hiány mérséklésére.
Evanics Jánosné intézményvezető:
A Humánt költségvetését nem lehet 0-ra kihozni, mert a plusz bevételt a foglalkoztatás
jelentette, ami megszűnt. A béreket és járulékaikat sem fedezi a normatív támogatás a
feladatinknak.
Ádám János Ottó képviselő:
A tavalyi évben is hozzá kellett tenni a Humán költségvetéséhez, de lényegesen kisebb
összeget. Ha az 1 fő költségcsökkentést meglépjük, akkor szinten tartható-e a Humán
Szolgáltató Központ költségvetése?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Egy fő leépítésével körülbelül másfél millió forinttal csökkenthetjük a költségeket.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az SZMSZ és szakmai program elfogadásával kapcsolatos határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
1/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza Városi
Önkormányzat jegyzője által kiadott II/5584-17/2009. számú működési engedélynek
megfelelő alapító okiratot, szakmai programot és szervezeti és működési szabályzatot
elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Evanics Jánosné intézményvezető
Határidő: 2010. február 28.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a belső átszervezéssel és alapító okirat módosítással kapcsolatos
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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2/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat és mellékletei megismerte. Felhatalmazza Evanics Jánosnét, hogy belső
átszervezés keretében 1 fő szociális gondozót a fogyatékosok nappali ellátásának
elvégzésére soroljon át, valamint 1 fő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését
hajtsa végre.
2. Az intézmény alapító okiratát az előterjesztésben leírtaknak megfelelően módosítsa.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 28.
2. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Az előterjesztést a következőkkel egészíti ki. Kistérségi rendkívüli ülésen járt, ahol döntöttek
egy roma kisebbségi iroda felállításáról. Ennek kidolgozásával, szervezésével Cs. Seres
Franciskát bízták meg. A belső ellenőrzésre közbeszerzési eljárást fognak kiírni, de február
végéig még változatlanul a Kolimár Könyvvizsgáló iroda végzi ezt a feladatot. DAREH
gyűlésen is részt vett, ahol a 2009-es és 2010-es költségvetés volt a téma. Magyarbánhegyes
lakosságszáma csökkent, és mivel ezzel arányosan fizetjük a hozzájárulást, kezdeményezzük
a társulási megállapodás módosítását. A hulladéktelep rekultivációjára kiírt pályázat 2. köre a
nyár végére várható.
Tamás József képviselő:
Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen az iskolával kapcsolatban másban állapodtak meg.
Laduver Ferenc polgármester:
A három település polgármestere egyeztetett az iskolatársulással kapcsolatban. Ha a végleges
tanulmány elkészül, azután fognak dönteni a képviselő-testületek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha a tanulmány elkészül és nem fogadja el a Képviselő-testület, akkor nem lesz társulás.
Költséggel nem jár, mert Végegyháza fizeti a tanulmány elkészítésének költségét.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A honlap elkészítéséért járó megbízási díjat évente vagy havonta kell fizetni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Éves díj. Előre láthatóan egy hét múlva elkészül a honlap.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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3/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
2/2010. (I.25.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.25.) KT
rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 10/2009. (VI.30.) KT
rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Frank Lajos képviselő:
A Bán-napokra vonatkozó pályázaton mekkora összeget lehet elnyerni?
Laduver Ferenc polgármester:
1,5 millió forintos pályázat.
Kintner János képviselő:
A DAOP iskolapályázattal kapcsolatban a tavalyi évben úgy döntöttek, hogy az 50 millió
forintos saját erő fele 2009-ben kerül kiegyenlítésre. Ez megtörtént?
Laduver Ferenc polgármester:
Az önerőre pályázatot nyújtottunk be, aminek a felét megnyertük így csak 25 millió forint
önerőt kell kiegyenlíteni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A számlákat folyamatosan egyenlítjük ki. Mikor ezek kifizetések történnek, nem nézzük,
hogy az önerő-e vagy sem.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
4/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő
pályázatokról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
5. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Ilyen helyzetben nem javasolja tiszteletdíj felvételét. Kéri a
Képviselő tisztelet tagjait, hogy mondják el véleményüket a tiszteletdíjakkal kapcsolatban.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy 1,3 szorzó esetén 8,5 milliós forráshiánnyal
számolhatnak, kisebb szorzó esetén pedig természetesen kisebb ez az összeg.
Dr. Szikszai József képviselő:
A helyzetre való tekintettel nem javasolja a tiszteletdíj felvételét, de ha a többség szeretné,
akkor 0,6-os szorzót javasol.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Azért javasolja, mert az elmúlt években nem tett meg eleget a polgármester, volt jegyzők,
dolgozók azért, hogy most ne legyen ilyen helyzetben az önkormányzat. 1,3-as szorzót
javasol.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Mindenki önállóan dönti el, hogy kéri-e a tiszteletdíját. 1,3-as szorzót javasol. A tavalyi évben
nem kapott választ arra, hogy hová ment a tiszteletdíjuk. Minden önkormányzat meg tudja
oldani a tiszteletdíj költségvetésbe való betervezését.
Szikszai László képviselő:
A tiszteletdíj felvételét támogatja. 1,3-as szorzót javasol.
Ádám János Ottó képviselő:
Konfliktusokat okozott az elmúlt években a tiszteltdíj kérdése. A céltartalékra átvezették?
Laduver Ferenc polgármester:
Igen, átvezetésre került. Kb. 5 millió forint van a céltartalékon jelenleg.
Ádám János Ottó képviselő:
Ha havonta átvezetésre került és jelenleg is a céltartalékon van a tiszteletdíj, akkor nem jelent
kiadási többletet. Javasolja 1,3-as szorzóval.
Kotroczó Norbert képviselő:
Javasolja 0,6-os szorzóval.

6

Tamás József képviselő:
Dr. Szikszai Józseffel együtt javasolták 2006-ban, hogy ne vegyék fel a tiszteletdíjat, hanem
fejlesztésekre fordítsák. Eredménye is volt, orvosi rendelő, játszótér felújítása. Az utóbbi két
évben nem látta az eredményét. Mivel megosztja a Képviselő-testületet és minden képviselő
szervezetek támogatására fogja fordítani, ezért javasolja 1,3-as szorzóval.
Frank Lajos képviselő:
Nem javasolja, mivel nem biztos, hogy a civil szervezeteket támogatni tudják a
költségvetésből. Ha a többség viszont úgy dönt, hogy legyen, akkor 0,6-os szorzót javasol.
Kintner János képviselő:
Tartja magát a ciklus elején tett ígéretéhez, nem javasolja tiszteletdíj felvételét.
Tamás József képviselő:
Aki nem kéri a tiszteletdíjat, bármikor lemondhat róla. Nem helyénvaló, hogy más döntsön
arról, hogy adott képviselő felvegye-e a tiszteletdíját.
Dr. Szikszai József képviselő:
Figyelembe kell venni azt is, hogy nem marad meg a bruttó összeg, hanem kb. 30 % levonásra
kerül.
Tamás József képviselő:
Figyelembe veszik, de tavaly is figyelembe vették és nem vették fel a tiszteletdíjat, ennek
ellenére nem valósult meg belőle fejlesztés.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Tavaly sokat foglalkozott a dologgal, az államigazgatási hivatalban is volt ezzel kapcsolatban.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Csak abban az esetben nem kérné a tiszteletdíjat, ha a Képviselő-testület létrehozna egy
alapítványt és ott lenne a tiszteletdíjnak megfelelő összeg.
Frank Lajos képviselő:
Azért volt annyi vita ezzel kapcsolatban, mert nem volt egyértelmű, hogy mire fordították a
tiszteletdíj összegét.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Nem gondolkodna rajta, ha minden jól menne.
Dr. Szikszai József képviselő:
Azt javasolja, hogy a céltartalékon lévő 5,6 millió forintot vigyék át a 2010. évre és akkor
nem károsodna a költségvetés.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Véleménye szerint a gazdálkodással szembeni bizalomvesztésről van szó.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Pénzmaradvány nincs, így ha a Képviselő-testület át szeretné vinni 2010-re az 5,6 millió
forintot, akkor -5,6 millióról indulna a költségvetés.
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Tamás József képviselő:
Meggyőzhető lenne ebben az ügyben, de az utóbbi években sem történt semmi a kérésére pl.:
iskola SZMSZ-e, nyilvántartások vezetése. Úgy gondolja, hogy 3 éve a tiszteletdíjból ömik be
a réseket a költségvetésben.
Dr. Szikszai József képviselő:
Az a probléma, hogy nem tudták követni a tiszteletdíjak útját és ebből eredt a bizalmatlanság.
Laduver Ferenc polgármester:
A képviselők többsége szeretné a tiszteletdíjat, de a szorzószám tekintetében nem egységesek
a vélemények, ezért azt javasolja, hogy találják meg a középutat, amit az egyszeres szorzó
jelentene. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet az illetményalap
egyszeres szorzatával.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazattal
és 1 tartózkodással az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és
megalkotta 1/2010. (I.25.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (I.25.) KT
rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szikszai László képviselő 14:45-kor távozott.
5. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Kéri a Képviselő-testület véleményét a 2010. költségvetéssel, a civil szervezetek
támogatásával, a kiadások csökkentésével kapcsolatban.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Az a probléma, hogy nem látja a különböző bevételeket pl.: iparűzési adónak,
gépjárműadónak mennyi volt a teljesítése, így nem tud javaslatot mondani a civil szervetek
támogatásával kapcsolatban.
Dr. Szikszai József képviselő:
Úgy gondolja, hogy meg kell találni a helyes arányt, nehogy olyan gond adódjon, hogy az
egyik szervezet kap, egy másik pedig nem.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy racionálisabban kellene tervezni a bevételek, kiadásokat, mert az elmúlt
években nem mindig sikerült ezt megvalósítani. Sok kérdésre kellene választ kapni, hogy
dönteni tudjon ezekben a kérdésekben.
Tamás József képviselő:
Véleménye szerint a 16 milliós hiányt nem a civil szervezetek számára nyújtott támogatások
okozzák.

8

Laduver Ferenc polgármester:
Az előzetes tárgyalások alapján költségcsökkentést a civil szervezetek számára nyújtott
támogatások csökkentésével, az Opel Vivaro kisbusz eladásával, a művelődési házban
létszám vagy munkaidő csökkentéssel, a fűtési költség csökkentésével lehetne elérni, ezekről
kellene dönteni.
Dr. Szikszai József képviselő:
Költségcsökkentés miatt az általános iskolai gyermekek nem kapnak HPV védőoltást. Ezt a
jövő évben is megkaphatják, mert még akkor is ide fognak járni. Az iskolaorvosi ellátásért
járó díjazást sem veszi fel 2010. évben.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nincs idő a költségvetés elfogadásáig olyan kiadások megfontolására, mint pl.: szalmakazán
vásárlása. A kisbusz eladása viszont biztosan költségcsökkentést eredményez.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy az iskolánál a túlóra hogyan alakul?
Tamás József képviselő:
Nem érti, hogy miért nem vizsgálják meg az iskolában pl.: a túlórákat, minőségi bérpótlékot,
helyettesítést. Véleménye szerint 30 % kiadáscsökkentést el lehetne érni az iskolában is. Egy
tantárgyfelosztást össze lehet hozni úgy, hogy mindenki a saját tárgyát oktassa. Minden rossz
szándék nélkül lehet benne plusz kiadás. Ha több helyen megtalálnák ezeket, akkor több
millió forinttal csökkenthetnék a kiadásokat az iskolában.
Laduver Ferenc polgármester:
Felveszi a kapcsolatot Kalmár Mihály igazgató úrral és Kovács Ferencné tagintézményvezetővel.
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy Tamás József képviselő is legyen jelen az iskolával kapcsolatos
tárgyalásokon.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a Polgármesteri Hivatalban intenzív-e a munkaidő kihasználás,
létszámcsökkentést nem lehetne-e végrehajtani a Polgármesteri Hivatalban? Köztisztviselői
jogviszonyt lehetne-e közalkalmazottira változtatni egyes köztisztviselők esetében?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Polgármesteri Hivatal ügyintézője csak köztisztviselő lehet. Létszámcsökkentés a
Polgármesteri Hivatalban a feladatellátás minőségének csökkenése nélkül nem hajtható végre.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy az iskolában a fűtésköltség hogyan alakul? Van-e lehetőség arra, hogy
átálljanak a gázfűtésről fatüzelésre?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem tudni előre, hogyan alakul a fűtésköltség. Az iskola felépítése után lehetne változtatni.
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Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a bérleti díjak hogyan alakulnak? Javasolja, hogy vizsgálják felül.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A bérleti díjak rendkívül alacsonyak, így indokolt a felülvizsgálat. Az önkormányzati
ingatlanok esetében is indokolt lenne, mert tudomására jutott, hogy van olyan külterületi
szántó, amiről azt sem tudni, hogy ki és miért műveli.
Laduver Ferenc polgármester:
Napközi konyhán dolgozók étkezési költségtérítésével kapcsolatban, méltányosnak tarja a
javasolt 200 forint/nap költségtérítést.
Dr. Szikszai József képviselő:
Egy adag ebéd önköltsége mennyi?
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
A nyersanyagnorma 270-ft, rezsivel együtt 469-ft. Eddig nem kaptak étkezési utalványt. A
dolgozók is egyetértenek abban, hogy fizetni kell költségtérítést, amit az utalványon felül
fizetnének. Ez fedezné is az ebédköltséget. A közmunkások a konyhán eddig nem fizettek
térítési díjat, velük mi legyen? A konyhai dolgozók kapnak-e védőruhát?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Véleménye szerint nem lehet különbséget tenni a közmunkások között. Aki nem a konyhán
dolgozik, az sem kap ingyen ebédet.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Minden munkahelyen fizetni kell az ebédért.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A köztisztviselők cafetéria juttatásával kapcsolatban a köztisztviselői illetményalap 6-szorosát
javasolja elfogadni. A köztisztviselői törvény 5-25-szörös szorzót enged. A tavalyi évben a
köztisztviselői illetményalap 5,8-szorosát kapták étkezési és munkaruha költségtérítésként a
köztisztviselők.
Tamás József képviselő:
Probléma, hogy normatívát vonnak el, a köztisztviselők pedig plusz juttatást kapnak.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ez kötelezően adandó juttatás, mindenki azt választ, amit szeretne.
Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy az Önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2010.
január 1-től havonta nettó 5.000 forint melegétkezési utalványban részesüljenek, míg a
köztisztviselők saját választásuk szerint évente az illetményalap 6-szorosának megfelelő
cafetéria juttatásban részesüljenek.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta.
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5/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Községi
Polgármesteri Hivatalban, a Humán Szolgáltató Központban és a Magyarbánhegyes –
Nagykamarás Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Tagintézményben
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2010. január 1-től havonta nettó 5.000 forint
melegétkezési utalványban részesüljenek. A Községi Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői
jogviszonyban állók saját választásuk szerinti, évente az illetményalap 6-szorosának
megfelelő bruttó 231.900 forint cafetéria juttatásban részesüljenek.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2010. január 25.
Frank Lajos képviselő:
Véleménye szerint az ebédhordásnál gondok vannak, mert a lakosság szemében visszatetszést
kelt, hogy egyes dolgozók csak gépjárművel tudják kivinni az ebédet, míg mások a kerékpárra
is rengeteget felpakolnak és kivisznek.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy feltétlenül kell-e 3 fő az ebéd gépjárművel való kihordásához?
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy fontolja meg a Képviselő-testület az Opel Vivaro kisbusz eladását és néhány
százezer forintért vásároljanak egy furgont az ebédhordásra.
Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy adják el az Opel Vivaro kisbuszt és egy furgon kerüljön megvásárlásra.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta.
6/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi
határozata:

Önkormányzat Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő JVL-902 forgalmi rendszámú, Opel Vivaro típusú kisbuszt
értékesíti és egy furgon típusú gépjárművet vásárol.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a Művelődési Házzal és a könyvtárral kapcsolatos feladatokat elláthatná egy
ember?
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Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha a Művelődési Házban és s könyvtárban dolgozó két fő munkaidejét 4 órára csökkentené a
Képviselő-testület, 3 millióval csökkenne a kiadás.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Humán Szolgáltató Központnál sok pénz megy el. A nyugdíjasokat
kellene meggyőzni, hogy bejárjanak, mert akkor jobb lenne a kihasználtság.
Tamás József képviselő:
Már az iskolatársulás megalakításkor figyelmeztetett, hogy szakfeladaton a könyvtár nem
működtethető.
Béres Ildikó Alkotóművészek Egyesületének vezetője:
Nem látja kihasználtnak a Művelődési Házat. Úgy gondolja, hogy több programot kellene
szervezni.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Művelődési Ház vezetőjének pályázatokat kellene beadni, amiből több
ingyenes programot lehetne szervezni.
Ádám János Ottó képviselő:
Nem javasolja a 4 órás foglalkoztatást.
Tamás József képviselő:
Úgy gondolja, ha egy ember látná el a Művelődési Ház és könyvtár feladatokat, az képzettségi
problémákat is felvetne.
Dr. Szikszai József képviselő:
Egyetért Ádám János Ottó képviselővel. Véleménye szerint a 6 órás foglalkoztatást kellene
megnézni.
Laduver Ferenc polgármester:
Véleménye szerint a Művelődési Ház és könyvtár kérdését függőben kellene hagyni. Felveszi
a kapcsolatot Szabó Ferencnével, aki könyvtáros szakfelügyelő, és kikéri a véleményét a
könyvtárral kapcsolatban, mivel felmerült már a mozgókönyvtár lehetősége is.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy az iskolaigazgató bérét még mindig mi fizetjük-e, mert ha igen, akkor ezt is
rendezni kellene.
Tamás József képviselő:
Továbbra is az a véleménye, hogy a Humán Szolgáltató Központnál meg kellene nézni, hogy
ténylegesen mennyi az ellátás.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A költségvetés készítésénél a maximális ellátotti létszámra kell tervezni. Ha kevesebb ellátott
lesz, akkor nemcsak a bevétel, hanem a kiadás is kevesebb lett. Negyedévnél kell
megvizsgálni és módosítani az előirányzatot.
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Béres Ildikó Alkotóművészek Egyesületének vezetője:
Véleménye szerint a Humán Szolgáltató Központ tevékenységével kapcsolatban rossz a
tájékoztatás, az emberek nem tudják, miért van.
Dr. Szikszai József 16:00-kor távozott.
Laduver Ferenc polgármester:
Várja a képviselők véleményét a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Javasolja a támogatásukat, de a szervezeteknek is mindent meg kell tenni ezért.
Tamás József képviselő:
Egyetért.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Javasolja, hogy hozzon létre Képviselő-testület egy 1 millió forintos elkülönített alapot,
amiből a krízishelyzetbe került családokat támogatnák. Kérdése, hogy történt-e már előrelépés
azzal kapcsolatban, hogy az olajfúrók rongálják az utat?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Levelet írt, melyben kérte, hogy újítsák fel a Jókai utca úttestét a rongálás kompenzálásaként.
Frank Lajos képviselő:
Véleménye szerint minden civil szervezet vezetőjével le kell ülni egy beszélgetésre. Javasolja,
hogy a képviselők ajánlják fel úgy a tiszteletdíjukat, hogy ne maradjon ki egyik szervezet
sem. Kompromisszumos megoldást kell kialakítani, hogy minden szervezetnek jusson
támogatás.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy egyaránt fontos az összes civil szervezet, de a legfontosabb a
polgárőrség.
Béres Ildikó Alkotóművészek Egyesületének vezetője:
Jelzi a Képviselő-testület felé, hogy a civil szervezetek működési költségeik támogatására
pályázatot nyújthatnak be. A Művészeti Egyesület is nyert. Egy 1,5 hónapos tavaszi
rendezvénysorozatot finanszíroznak belőle.
Tamás József képviselő:
Minden civil szervezet más jellegű. A Taek-Woon-Do Klubnál például védőfelszerelésre,
nevezési díjak finanszírozására van szükség, nem rendezvényre. Nem tudnak pályázni.
Béres Ildikó Művészeti Egyesület vezetője:
Nem rendezvényre, hanem működési kiadásra lehet pályázni.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy hasonló településeken miből támogatják a civil szervezeteket?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem támogatják.
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Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy ezt a vitát a következő Képviselő-testületei ülésen folytassák.
Ismerteti az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos előterjesztést.
Szavazásra tesz fel az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta.
7/2010. (I.25.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dél-Békési Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás” társulási megállapodásának tartalmát megismerte, azt
elfogadja. Felhatalmazza Laduver Ferenc polgármestert és Dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt a
társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. január 31.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a kút próbafúrása be lesz-e tervezve a költségvetésbe?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem, mert a próbafúrások költségét a Vízmű magára vállalta.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Szeretné tudni, hogy a Pinceklub kinek az engedélyével és felügyeletével működik, mert ha
például ott tűz ütne ki, akkor nem lehet eloltani, kijönni.
Laduver Ferenc polgármester:
A Művelődési Ház vezetőjét megkérdezi erről.
Több hozzászólás nem volt. A polgármester az ülést 16:30-kor bezárta.

Laduver Ferenc
polgármester

Dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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