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Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 8án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Laduver Ferenc polgármester, Ádám János Ottó, Frank Lajos, Kotroczó
Norbert, Sódarné Varga Gyöngyi, Dr. Szikszai József, Tamás József, Tóth Gyöngyi
képviselők
Távollétét előre jelezte: Kintner János képviselő
Késését előre jelezte: Szikszai László képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Bencze Istvánné gazdálkodási vezetőfőtanácsos, Evanics Jánosné Humán Szolgáltató Központ vezetője, Fajó Jánosné
élelmezésvezető, Kalmár Mihály Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda
igazgatója Kittlinger János Pénzügyi Bizottság tagja, Kovács Ferencné MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetője, Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező, Szász Károlyné óvodavezető, Várnainé Imre Gizella szociális vezetőfőtanácsos
Jelen volt még: 3 fő állampolgár
Laduver Ferenc Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a
megválasztott 10 képviselőből 8 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
2. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által
nyújtott gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és munkahelyi vendéglátás nyersanyag
normájáról és térítési díjáról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
3. Önkormányzati lakások bérleti díjainak megállapítása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
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4. 2010. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
5. Bejelentések (szociális rendelet módosítása)
Laduver Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Az előterjesztése a következőkkel egészíti ki. A szociális kerekasztal megtárgyalta és azzal a
módosítással fogadta el a közfoglalkozatási tervet, hogy a faluőrség keretében foglalkoztatott
személyek ne 3, hanem 6 hónap időtartamra legyen foglalkoztatva.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Ő is ezt javasolta a faluőrséggel kapcsolatban. Kérdése, hogy lehetne-e ugyanazokat a
személyeket foglalkoztatni, mivel nagyobb rálátásuk van a dolgokra. Őrül, hogy a dajkák
esetében változás van a tavalyi évhez képest.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2010. évi közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
9/2010. (II.8.)
határozata:

Magyarbánhegyes

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkozatási
tervet elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a 40 %-os rezsiköltség figyelembe vétele a térítési díj meghatározásánál
megfelelő-e és a rendelet-tervezetben szereplő két táblázat miben különbözik?
Szikszai László képviselő 13:30-kor megérkezett.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
A rendelet-tervezet 1.§-a a nyersanyagnormát tartalmazza, míg a 2.§. a térítési díjat. Az
önkormányzatnak módjában állna több rezsit áthárítani az étkezőkre, de ebben az esetben
veszélyben érezi a konyha kihasználtságát, mivel túlzottan emelkedne a térítési díj.
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Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, ha a konyha 0-ra jön ki a térítési díjak esetén 40 %-os rezsiköltség figyelembe
vételével, akkor fogadják el a rendelettervezetet.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
A napközi konyha szakfeladaton szereplő kiadásokhoz 9.130 ezer forintot kell hozzátenni,
hogy 0-ra jöjjön ki, de a szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés után jár az állami normatíva,
amit a bevételeknél figyelembe kell venni. Véleménye szerint a költségeket a bérköltség,
szippantás költségeinek csökkentésével lehetne mérsékelni, de nem javasolja, mert félő, hogy
elveszítjük a felnőtt- és külsős étkezőket.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
A gyermekek étkezése esetén a gyermekvédelmi támogatásban részesülők közül 7. osztályig
ingyenes az étkezés, a nagycsaládosok, a tartósan betegek a térítési díjak felét fizetik. 90
gyermekből 60 nem fizet, a szociális étkeztettek is kedvezményes térítési díjban részesülnek.
Ez mind csökkenti a bevételt, bár normatíva jár utánuk.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a szociális étkeztetés mit foglal magában?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
2010-től nincs jövedelmi határ. A jogosultak jövedelemtől függetlenül kedvezményes
szociális étkeztetésben részesülnek.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a kert műveléséből adódóan költségcsökkentés lett-e betervezve a konyhánál?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Az áremelkedések miatt nem csökkentették a tavalyi élelemköltséget a konyhánál.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra tesz fel a rendeletben szereplő rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal
és 2 tartózkodással az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és
megalkotta 3/2010. (II.08.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.08.) KT
rendelete az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés – és
munkahelyi étkezés nyersanyag normájáról és térítési díjáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy melyik a Kossuth utca 30. szám alatti ingatlan?
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Laduver Ferenc polgármester:
A lakossági felajánlás alapján az önkormányzat tulajdonába került ingatlan.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy kauciót tettek le a bérlők a fenti ingatlan esetében?
Laduver Ferenc polgármester:
Nem, de határozott idejű szerződést kötöttünk velük, és ha probléma adódik, felbontjuk.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy konzultáltak-e a bérlőkkel, hogy emelkedés lesz a bérleti díjakban?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Előzetes értekezleten volt erről szó, de a bérlőkkel véleménye szerint nem kell erről
konzultálni előre.
Dr. Szikszai József képviselő:
Úgy gondolja, hogy a bérbeadáskor feltételeket kellene szabni. Kérdése, hogy ki
engedélyezte, hogy a Kossuth utca 30. szám alatti ingatlan esetében az udvaron álló fát
kivágják:
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A bérleti szerződés elkészült, igyekezett beleírni minden feltételt. A fa kivágásáról nem tud,
de tájékozódni fog ezzel kapcsolatban.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a Kossuth utca 30. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
10/2010. (II.08.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Kossuth u. 31. szám alatt található ingatlan bérleti díját 2010. március 1. napjától
8.000 forint/hó, a hozzá tartozó garázs bérleti díját 1.500 forint/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a Jókai utca 40. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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11/2010. (II.08.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Jókai u. 40. szám alatt található ingatlan bérleti díját 2010. március 1. napjától 4.000
forint/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a Kossuth utca 36. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
12/2010. (II.08.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Kossuth u. 36. szám alatt található ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírásának
napjától 6.000 forint/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. február 28.
4.NAPIREND
Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Felkéri Kittlinger Jánost, a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy
ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját a napirenddel kapcsolatban.
Kittlinger János Pénzügyi Bizottsági tag:
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a költségvetés egyensúlyi
helyzetének megtartása céljából az előterjesztést az alábbi változtatásokkal javasolja
módosítani:
-

-

a helyi adótartozások behajtásából származó 1,5 millió forintot javasol betervezni,
Bán Napok rendezvényre 625 ezer forint költségcsökkentést javasol betervezni,
2.200 forint érdekeltségi hozzájárulás megfizetését a Víziközmű Társulat számára
javasolja 2011. évre elhalasztani, továbbá szintén a Víziközmű Társulat számára a
helységek után fizetendő bérleti díjat, telefonköltséget rendezni, kiszámlázni javasolja,
a köztéri bútorok beszerzésére tervezett összeget a költségvetésből javasolja törölni,
az első lakáshoz jutók támogatását 1 millió forinttal javasolja csökkenteni, mivel 2009.
évben sem használták ki,
kis értékű tárgyi eszközök vásárlására tervezett összegből 85 ezer forintos csökkentést
javasol.

Úgy gondolja, ha ezek a javaslatok a költségvetésbe beépítésre kerülnének, akkor hitelfelvétel
nélkül lehetne végrehajtani a 2010. éves költségvetést.
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Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
A 2010. évi költségvetés tervezésénél az új szakfeladat rendszert és a csökkentett állami
támogatásokat figyelembe vették. Az előbbi változtatásokat figyelembe véve javasolja
elfogadni a költségvetést.
Laduver Ferenc polgármester:
Az előterjesztést a következőkkel egészíti ki. Nehéz év következik. Egyetért a Pénzügyi
Bizottság véleményével, hogy a javasolt változtatásokkal 0-ra lehet hozni a költségvetést.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Humán Szolgáltató Központ a foglalkoztatással
kapcsolatban tárgyal a Fővárosi Kézműipari Kht-vel. Szerencsére nem kellett meglépni a
Humán Szolgáltató Központ megszüntetést és a Művelődési Ház esetén a létszámcsökkentést.
Kéri a Képviselő-testület további javaslatait, kérdéseit a napirendi ponttal kapcsolatban.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A használt anyag értékesítésével kapcsolatban a kérdése, hogy az iskola felújításának
kezdetekor a bontott anyagot leltározták-e?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Tudomása szerint nem.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Véleménye szerint ezt a leltárt fontos lenne elkészíteni.
Ádám János Ottó képviselő:
Invitel Zrt. ügyével kapcsolatban történt-e lépés, megkeresés?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem történt, mert a viszonyok egyenlőre tisztázatlanok.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy létszámcsökkentés tervezése történt-e?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Az előző képviselő-testületi ülésen hozott döntés értelmében a házigondozás szakfeladaton
egy fő létszámcsökkentés betervezésre került.
Ádám János Ottó képviselő:
Felhívja a figyelmet egy pályázatra, ami falunapra biztosítana plusz bevételt.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Tud róla, de úgy tudja, hogy a már beadott pályázattal ütik egymást.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a telefonköltség miért került több helyen betervezésre?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Szakfeladatonként meg van osztva.
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Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy hányan tanulnak a polgármesteri hivatalban és a helyettesítésnél szereplő
tanulmányi szabadság mit takar?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
4 fő tanul. Helyettesítést még soha nem fizettünk.
Laduver Ferenc polgármester:
Úgy gondolja, hogy az iskolánál az új kazánok beépítése miatt mindenképpen csökkenni fog a
fűtési költség, de azt nem lehet tudni előre, hogy mennyivel.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a DAREH számára fizetendő hozzájárulás már az új létszám alapján lett
tervezve?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Érdeklődött a DAREH-nél. A létszámot csak akkor lehet aktualizálni, ha mind a 70 település
egyidejűleg módosítja az alapító okiratot. Fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot erre a következő ülésen.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a gyepmesteri szolgáltatást változatlan összegért végzik?
Laduver Ferenc polgármester:
A gyepmester még nem jelezte, hogy emelné a szolgáltatása árait.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a gréder bérleti díja miért van betervezve?
Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy a gréder bérleti díjára tervezett összeget húzzák ki a költségvetésből, nem
szükséges.
Ádám János Ottó képviselő:
Úgy gondolja, hogy mérlegelni kellene, hogy mennyi átmeneti segélyt folyósít az
önkormányzat, mert 600 ezer forint van tervezve egész évben, eddig viszont már 85 ezer
forintot folyósítottak. Nem lesz elég év végéig.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Tapasztalata szerint év elején mindig nagyobb az igény az átmeneti segélyre. Az átmeneti
rendelkezések szerint 1/12-ed részét lehet felhasználni. A 2009-ben tervezett 1 millió forint
sem lett felhasználva.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy a sportlétesítmények működtetése szakfeladatra tervezett összeg egész évre
van tervezve, mert ha nem, akkor félő, hogy megszűnik a focicsapat?
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Ádám János Ottó képviselő:
Úgy gondolja, hogy a Humán Szolgáltató Központnál irodaszer vásárlására tervezett 160 ezer
forint a többihez viszonyítva sok. Kérdése, hogy a családsegítő szolgálat szakfeladaton
tervezett 40 ezer forint karbantartásra mit takar?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
A számítógépek, fénymásoló karbantartását. A Humán Szolgáltató Központnál cd jogtár,
közlöny nincs, a jogszabályokat nyomtatott formában használják, ami emeli az irodaszer
költségét.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy szükség van-e az intézménynél ekkora telefonköltség betervezésére, mivel
csökkentek a tarifák? Úgy gondolja a családsegítőnél nem indokolt ekkora összeget tervezni.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Véleménye szerint a családsegítő szolgálatnál indokolt.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy a Ford kisbusz üzemeltetésénél fedi a valóságot a 300 ezer forint benzinköltség
tervezése?
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy határozzák meg, hogy kik és mennyit használhatják a
kisbuszt. Véleménye szerint akkor lenne költségkímélő a kisbusz üzemeltetése, ha
meghatároznának egy km-keretet.
Dr. Szikszai József képviselő:
Volt javaslat arra, hogy csak a polgármester vagy távolléte esetén a jegyző engedélyezhetné a
kisbusz használatát. Támogatja, hogy határozat szülessen a km-keretről.
Laduver Ferenc polgármester:
A pályázat szerint meg van határozva, hogy kik használhatják a kisbuszt. Az Opel Vivaro
kisbusz eladásával kapcsolatban tájékozatja a Képviselő-testületet, hogy kaptak egy jó
ajánlatot. 1.900 ezer forint készpénzért és egy 500 ezer forint értékű furgonért el tudnák adni
az Opel kisbuszt.
Tamás József képviselő:
A bevételek nagy eltérést mutatnak a kiadásokkal szemben például a szociális étkeztetés,
idősek nappali ellátása esetében. Ezzel szemben a fiatalokra, esélyegyenlőségre, a civil
szervezetek támogatására nincs tervezve semmi. Ezzel a lépéssel az összes civil szervezet
meghal.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Az esélyegyenlőséget azért szerepelteti a költségvetésben, hogy a Képviselő-testület lássa,
hogy mennyi plusz feladat van. A központi költségvetés sok feladatot nem támogat, ezért
mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb.
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Tamás József képviselő:
Tisztában van vele, hogy mi okozza, de úgy gondolja, hogy minden intézménynek
önmérsékletet kellene tanúsítani. A megszorítások mindig azt sújtják, ahonnan a legkönnyebb
elvenni.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Az iskola költségvetése csökken az erdei tábornál 2009. évben tervezett 417 ezer forint plusz
áfa összeggel.
Laduver Ferenc polgármester:
Egyetért Tamás József képviselővel. A megszorítások mindig a nem kötelező feladatokat
sújtják. A civil szervezetek a képviselők tiszteletdíj felajánlásaiból is juthatnak támogatáshoz.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek közül a polgárőrség tevékenysége a legfontosabb,
ezért módot kell találni a támogatásukra.
Laduver Ferenc polgármester:
Ez a Pénzügyi Bizottság ülésén is szóba került. Át fognak csoportosítani erre a célra.
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy félévkor a betervezett és fel nem használt kiadási előirányzatokat arányosan
csökkeneti kellene és ezt a civil szervezetek támogatására kellene fordítani. Úgy látja, hogy az
önkormányzatokat sújtó elvonások miatt nem szerencsés, hogy ilyen sok pályázatot vállaltak,
de ezt előre nem lehetett tudni.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a művelődési ház esetében tett egy
költségcsökkentő javaslatot, nevezetesen az ún. presszó rész bérbe adását. Ha egy vállalkozó
bérbe venné a termet, akkor az így befolyt összeget a civil szervezetek támogatására
fordíthatnák. Bevételt növelhetnének azzal is, ha a nyugdíjasok a varrószakkört, klubbot a
Humán Szolgáltató Központba helyeznék át, mert akkor normatív járna ezek után is.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Véleménye szerint a költségvetés mindenképpen borulni fog. Nem tartja jó ötletnek a
művelődési ház presszó részének bérbeadását. Kivitelezhetetlennek tartja. Nem tudja, hogy
miért idegenkedik az önkormányzat fejlesztési hitel felvételétől. Jelenleg a működési
költségből áldoznak fejlesztésre. A fejlesztési hitel felvétellel könnyebb lenne finanszírozni a
működést.
Tamás József képviselő:
A jogszabályok megengedik akár az egész művelődési ház bérbeadását, de úgy gondolja,
hogy a művelődési ház működtetését így sem lehetne gazdaságosan ellátni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha lenne igény és fizetőképes kereslet, akkor meg lehetne próbálkozni a művelődési ház
bérbeadásával.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Kéri, hogy a Képviselő-testület foglaljon állást a Pénzügyi Bizottság javaslatairól.

9

Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az a véleménye a Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulásával kapcsolatban, hogy nem
lenne szerencsés, ha semmit nem fizetne az önkormányzat 2010. évben. A bérleti díjjal, egyéb
költségek elszámolásával kapcsolatban pedig tárgyalni fog a Víziközmű társulat vezetőjével.
Bencze Istvánné gazdálkodási vezető-főtanácsos:
Egyetért a Jegyző Úrral abban a tekintetben, hogy a kivetett érdekeltségi hozzájárulást
kivetették. Ebből 750 ezer forintot az önkormányzat már átutalt a Víziközmű Társulat
számára, 5.220 ezer forint a fennálló tartozás. Ebből 2011. évre 3 millió forintot
átcsúsztatunk, a bérleti díjat, telefonköltséget pedig kiszámlázzuk.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A költségvetés egy terv, ezért azt javasolja, hogy maradjon benne a 2.220 ezer forint
érdekeltségi hozzájárulás.

Kalmár Mihály iskolaigazgató:
Felhívja a figyelmet egy TÁMOP pályázatra, amit civil szervezetek támogatására lehet
benyújtani 5-30 millió forint összegben. A fenntartó pályázik, érdemes benyújtani, mert nagy
segítséget jelent a művelődési háznak.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése a porta haszonbérrel és tanya eladásával kapcsolatban, hogy reálisak-e a tervezett
bevételek? Javasolja, hogy a porták kerüljenek eladásra, mert úgy nagyobb bevételt lehet
elérni.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy az első lakáshoz jutóknak adott támogatások tekintetében milyen a fizetési
hajlandóság? Bírság miért nincs tervezve?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A fizetési hajlandóság jó, de lassan forog vissza. A bírsággal kapcsolatban, nagy része nem az
önkormányzatot illeti, azért nincs tervezve.
Ádám János Ottó 15:40-kor távozott a teremből.
Laduver Ferenc polgármester:
A költségvetési rendelet-tervezethez a Pénzügyi Bizottság a következő módosító javaslatokat
tette.
- a helyi adótartozások behajtásából származó 1,5 millió forintot javasol betervezni
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás),
-

Bán Napok rendezvényre 625 ezer forint költségcsökkentést javasol betervezni
(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás),
Ádám János Ottó képviselő 15:44-kor visszajött a terembe.

-

2.200 forint érdekeltségi hozzájárulás megfizetését a Víziközmű Társulat számára
javasolja 2011. évre elhalasztani, továbbá szintén a Víziközmű Társulat számára a
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helységek után fizetendő bérleti díjat, telefonköltséget rendezni, kiszámlázni javasolja
(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás),
-

az első lakáshoz jutók támogatását 1 millió forinttal javasolja csökkenteni, mivel a
keretet
2009.
évben
sem
használták
ki
(8
igen,
1
nem,
0
tartózkodás),

-

kis értékű tárgyi eszközök vásárlására tervezett összegből 85 ezer forintos csökkentést
javasol
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A költségvetési rendelet-tervezethez Laduver Ferenc polgármester a következő módosító
javaslatokat tette.
-

a Humán Szolgáltató Központ nyomtatványvásárlására fordítható előirányzat 100 ezer
forinttal
való
csökkentését
javasolja
(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás),

-

Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda költségvetési rendelettervezetében szereplő tanulmányi kirándulás előirányzatot 500 ezer forinttal javasolja
csökkenteni
(8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás),

-

az előbbi két előirányzat csökkentéséből nyert összeget a civil szervezetek támogatása
előirányzatra
javasolja
átcsoportosítani
(8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás),

Kotroczó Norbert képviselő 15:58-kor távozott a teremből.
-

javasolja, hogy mérjék fel az igényeket a művelődési ház presszó részének
bérbeadásáról
(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás).

Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
13/2010. (II.08.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi
költségvetés tervezetét megtárgyalta. Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy a
módosításokkal kiegészített végleges 2010. évi költségvetési rendelet tervezetet készítse el.
Felkéri Laduver Ferenc polgármestert, hogy a végleges rendelet tervezetet legkésőbb 2010.
február 28-ig a Képviselő-testületnek elfogadásra terjessze elő.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2010. február 28.
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5.NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra tesz fel a rendeletben szereplő rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal
és 2 tartózkodással az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és
megalkotta 4/2010. (II.08.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (II.08.) KT
rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2010. (I.25.) KT
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Laduver Ferenc polgármester a nyilvános ülést 16:10 órakor bezárta.

Laduver Ferenc
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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