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Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31én 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 képviselők
Késését előre jelezte: Tóth Gyöngyi képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Kolimár Márta könyvvizsgáló, Fajó Jánosné
élelmezésvezető, Evanics Jánosné intézményvezető, Duma Konstantin Szent Lázár
Alapítvány képviselője
Laduver Ferenc Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi pontot.
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzatnál végzett belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
2. Szociális foglalkoztatásról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Evanics Jánosné intézményvezető
3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Evanics Jánosné intézményvezető, Asztalosné Ondrik Valéria
4. Beszámoló a helyi adók teljesítéséről, a behajtás eredményességéről
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester, Kiss Ildikó előadó
5. A céltartalék számla átvezetése
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
6. Bejelentések
Laduver Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot a meghívótól eltérően,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
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1. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Kéri, a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban
tegyék meg észrevételeiket.
Tóth Gyöngyi képviselő 13:10-kor megérkezett.
Dr. Szikszai József képviselő:
Meglepte ez az anyag. Először úgy gondolta, hogy ez egy jóindulatú előterjesztés. Kérdése,
hogy mi lenne, ha egy hatóság vagy felettes szerv végezte volna az ellenőrzést? Olyan
összegek szerepelnek ebben az előterjesztésben, ahol számla- vagy más probléma jelent meg.
Már évtizedek óta Magyarbánhegyesen a pénzügy egy nagyon problémás kérdés volt. Meg
kellene vizsgálni, hogy miért nem történt ebben változás. Az előterjesztés felsorol
beosztásokat, hogy kik a felelősek, de véleménye szerint kezdhetnénk a polgármesterrel a
felelősségre vonást. Az anyag hivatkozik több dologra. Az előző jegyző megbízatását is azért
szüntették meg, mert nem tudott ebben az ügyben intézkedni. Azért döntött a jegyző úr
mellett, mert pénzügyekben jártas, ami ebből az anyagból nem tűnik ki. Mennyi idő kell
ahhoz, hogy ezt a dolgot rendezzék.
Laduver Ferenc polgármester:
Volt pozitív és negatív dolog is az ellenőrzés megállapításai között. Sajnos probléma a
jogosulatlanul igénybe vett étkezések nagy aránya stb. A jelentésben közepes kockázatúnak
van minősítve ez a terület. Intézkedési terv készülni fog.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Nem lepte meg a jelentés. Sejtette, hogy vannak gondok, ami a jelentésben is tükröződtek.
Külön tetszett, hogy megjegyezte a jelentés a kollektív felelősséget és az is, hogy szereplejen
a munkaköri leírásokban. Egy hivatalban egymásra épülő munkafolyamatok kellene, hogy
történjenek. Nem gondolja, hogy egyik napról a másikra megváltoznának a dolgok, de bízik
benne, hogy a jegyző úr egy komoly intézkedési tervet fog készíteni.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Csatlakozik Sódarné Varga Gyöngyi hozzászólásához. Egyáltalán örül annak, hogy beszélnek
erről, mert erre nem nagyon volt példa. Úgy gondolja, hogy ebben az időszakban a jegyző
úrnak volt elég gondja. Nem biztos, hogy rossz úton haladnak. Biztos benne, hogy tanulnak
ezekből a hibákból. Nem biztos, hogy ezek kis hibák. Helyesnek találja, hogy a kollektív
felelősséget említik. Kérdése, hogy ilyen hiányosságok mellett egyáltalán hogyan tud az
önkormányzat működni? Mindenképpen beszélni kell róla és meg kell vizsgálni. Eddig soha
nem tudtak róla, hogy mi az eredménye a belső ellenőrzésnek.
Tamás József képviselő:
Nagyon vegyes érzelmekkel olvasta az anyagot, mert azt támasztja alá, amit több alkalommal
elmondott, hogy végre rendet kell tenni az önkormányzat intézményeiben és a hivatalban. A
különféle normatíva lehívásoknál, például a napközis jogosulatlanul igénybe vett napok
számánál a 307 igen tekintélyes. Úgy gondolja, hogy ez normatíva visszafizetésével is fog
járni. Az is problémát okoz, hogy nincs szakértői véleménnyel alátámasztva, hogy SNI-s
gyermek, mert ez a normatíva visszafizetésre kell, hogy kerüljön, ha nincs szakérői
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véleménnyel alátámasztva. Feltűnő volt, hogy Nagykamaráson minden rendben van, míg
Magyarbánhegyesen sok a probléma. Ez megint azt a véleményét támasztja alá, hogy az
iskolában vezetői szinten nincs rendben a dolog. Véleménye szerint ezeket a kérdéseket egy
egyszerű vezetői ellenőrzéssel is ki lehetette volna szúrni. Nagyon komoly a helyzet, mert a
MÁK komolyan lép fel a normatíva igénylések esetében. Az önkormányzat hivatalában
meglévő számla, könyvelési problémákat már tárgyalták, nem lepődött meg. Ami meglepetést
okozott, hogy már sokszor módosításra kerültek a szabályzatok, és számára az ellenőrzésből
az derült ki, hogy ezek nem kerültek beépítésre.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Először Dr. Szikszai József hozzászólására reagál. Véleménye szerint nem lehet figyelmen
kívül hogy a hibák nagy része a kinevezése előtt keletkezett. Az ugyanilyen jelentésre
egyedüliként a megyében tette meg az intézkedési tervet. Ebből nem minden teljesült, amit
szeretett volna. Nyilvánvaló, hogy az első pár hónapban nem tudta megtenni a problémák
kijavításához szükséges lépéseket, mert először a hivatali dolgozókat kellett megismernie.
Minden elkövet a problémák megszűnéséért. Véleménye szerint annyira nem súlyosak ezek a
problémák. Az előző jelentéshez képest csökkent a hibák száma.
Dr. Szikszai József képviselő:
Például arra a problémára gondolt, hogy a dolgozók olyan tájékoztatást adtak, hogy az
intézkedési tervet nem látták, annak tartalmát nem ismerik. Ez jelen pillanatban aktuális
dolog.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Szóban elmondta a dolgozóknak, hogy milyen intézkedéseket vár el a hibákkal kapcsolatban.
Lehet, hogy a dolgozók nem gondolták, hogy az intézkedési terv.
Dr. Szikszai József képviselő:
Úgy gondolja, hogy írásban kell átadni a dolgozóknak, mert így nem haladnak a dolgok.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
A jegyző úr bizonyára abban bízott, hogy a hivatalban mindenki tudja a dolgát.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
A belső ellenőrzés a napközi konyhát is érintette, a 2009-es évet vizsgálták. Nem tudja, hogy
mi van a jelentésben, mik a hibák, de van, amit már megbeszéltek. A gyermekeknél van
probléma, hogy a 307 adag normatívája jogtalanul lett lekérve. Már beszélték
gyermekvédelmi ügyekért felelős előadóval a problémát. Van olyan gyermek, akinél egy adag
van feltüntetve. Ez abból adódik, hogy egy napra meg van szakítva a gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultság. Ezeket az adminisztrációban nagyon nehéz figyelemmel
követni. Sokszor ő figyelmezteti a szülőket, hogy lejár a gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságuk, meg kellene újítani. Nagykamarásnál azért folyik rugalmasabban, mert van egy
hónap, mikor felülvizsgálják.
Dr. Szikszai József képviselő:
Nem sokat vitatkozik az egy-két napos kiesésekkel, de van akinél ez jelentős, 18 nap, 112
nap. Kérdése, hogy ez nem szúr szemet?
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Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Annak a gyermeknek van határozata a gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról, csak
nem találták meg. A 307 másfél gyermeket jelentene egy évben.
Tamás József képviselő:
Azt hangsúlyozta, hogy egy mélyebb elemzés és felelőst kellene kijelölni.
Kolimár Márta belső ellenőr:
Köszönti a megjelenteket. A pénzügyek minden önkormányzatnál fontos, mert egy olyan
terület, hogy ha nem megy minden flottul, máshol is vonzatai vannak. A mostani ellenőrzés
során csak egy szeletét vizsgálták. Ha ezek a hibák ki vannak javítva, nem lehet
megnyugodni, mert a többit nem látták. Véleménye szerint jó gyakorlat, hogy a tanév vége
után, júliusban készítik el a határozatok többségét, így csak az év közben érkezőket kell
figyelemmel kísérni. A határozatokat elkészítő dolgozó nyugodtan adhat az
élelmezésvezetőnek egy példányt a határozatokból. Az étkezés vizsgálata segítő szándékú
volt. Igaz, hogy írásban egyedül a jegyző úrtól kapta meg, de más településen is készítettek
intézkedési tervet. Az intézkedési tervvel kapcsolatban javasolja, hogy írásban kapja meg a
dolgozó. Az nem az ők dolguk, hogy minden dolgozónak adjanak jegyzőkönyvet.
Szándékosan nem említ neveket a felelősséggel kapcsolatban, de a dolgozókkal már beszélt
erről. Ha a pénztárban vagy bankban bizonylathiány van vagy valamivel nem ért egyet a
dolgozó, akkor rá kell vezetni az észrevételt a bizonylatra minden dolgozónak, aki aláírta. A
munkakörök egymásba mennek, mindenki felel mindenért. A kollektív felelősséggel
kapcsolatban a Képviselő-testületi tagok is felelősek. A normatíva igénylést megalapozó
nyilvántartások vezetése az iskolában és óvodában példaszerű. A pénzügyi munkával
kapcsolatban a rendszert kell vizsgálni. A munkakörök szétosztását újra kellene gondolni. A
megfelelő iskolai végzettség fontos. Ha nincs, más végezze a feladatot vagy iskolázza be az
önkormányzat.
Tamás József képviselő:
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a felkéri szót utasítani szóra javasolja
kijavítani.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, azzal a kikötéssel, hogy a felkéri szót utasítani
szóra cseréli.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
80/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolimár Könyvvizsgáló Kft.
által végzett belső ellenőrzési jelentéseket megismerte. Utasítja dr. Zelenyánszki Miklós
jegyzőt, hogy az ellenőrzésről szóló jelentésben szereplő hiányosságok pótlása érdekében az
intézkedési tervet készítse el és a további szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2010. június 30.

4

2. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Felkéri Evanics Jánosné intézményvezetőt, hogy a szociális foglalkoztatásról néhány
mondatban számoljon be.
Evanics Jánosné intézményvezető:
A szociális foglalkoztatás beindult. Kezdetben saját termékeket állítottunk elő. A Szent Lázár
Alapítvánnyal felvette a kapcsolatot, ők fogják a munkát hozni a szociális foglalkoztatásban
dolgozók részére. Megkéri Duma Konstantint, hogy tartson egy tájékoztatót ezzel
kapcsolatban.
Duma Konstantin Szent Lázár Alapítvány képviselője:
Köszönti a megjelenteket. A szociális foglalkoztatás 2005-ben indult. Jó volt az alapgondolat,
de sokan próbáltak belőle meggazdagodni, ezért felülvizsgálták a rendszert. Már kezdetben
azt képviselték, hogyha elvonják a támogatást, akkor is fenn tudjanak maradni. Sok
foglalkozatónál jártak, azt tapasztalták, hogy sokan egyforma munkát végeznek. A
minisztérium kikötötte, hogy olyan munkát végezzenek a szervezetek, melyeknek van
jövedelmezősége. Érdeklődtek sok helyen, kerestek vállalkozókat. Sokszor ingyen kellett
munkát végezni azért, hogy bebizonyítsák, hogy tudnak teljes értékű munkát végezni a
szociális foglalkoztatásban lévő emberek. A terv az, hogy a szociális foglalkoztatást
megszüntetik, ezért az FSZH összefogásra buzdít. Arra törekszenek, hogy a régióban lévő
szervezeteket összefogják és munkát szerezzenek nekik. A jelenlegi megrendelő minőséget,
precíz munkát vár el. Egy előzetes felmérést készítettek, mely reményt keltő. Szükség van egy
betanulási időre. A termékek nem állandó termékek. Mindig másra van megrendelés, például
lopás gátlók, villany elektronika.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy ember alkalmas arra, hogy ezt a munkát végezze és mi lesz azokkal az
emberekkel, akik nem tudják csinálni?
Duma Konstantin Szent Lázár Alapítvány képviselője:
A keretszerződésben arra tettek ígéretet, hogy mindenkinek megpróbálnak képességeihez
megfelelő munkát biztosítani. Több munkafolyamat van, amit el kell végezni. Most úgy néz
ki, hogy mindenkinek sikerül munkát biztosítani.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy van-e arra norma, hogy mennyit kell elkészíteni a termékekből?
Duma Konstantin Szent Lázár Alapítvány képviselője:
A jogszabály kimondja, hogy ezeknek az embereknek nem lehet normát és időkeretet
felállítani, de találtak rá megoldást. Az, aki nem megfelelően dolgozik, azzal nem kötnek
legközelebb szerződést. Ezzel tudják legjobban motiválni az embereket. Hosszú távon az
intézményvezetők megismerik, hogy mit várhatnak el az emberektől.
Evanics Jánosné intézményvezető:
Mindenkitől a képességeihez mérten várják el a munkát. A kieső időkben is tudják majd
foglalkoztatni az embereket, mert saját termékeket állítanak elő.
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3. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Tamás József képviselő:
A problémát az jelenti, hogy a fogyatékkal élők a gyermekvédelmi szakellátásból kerülnek ki
a gyerekek, nem a szakiskolából és ott maradnak jövedelem nélkül.
Evanics Jánosné intézményvezető:
4-5 olyan személyről van szó. Kiderült, hogy jelentős pénzösszeggel kerülnek ki, ezt elköltik.
Nem alkalmasak önálló életvitelre. A papírjaik eltűnnek, így nehéz nekik segíteni. 3-4
hónapról lenne szó, addig térítésmentes étkezést és 5.000,-Ft átmeneti segély kellene nekik
biztosítani.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Úgy gondolja, hogy nem támogatható a határozati javaslat 2. pontja. Biztos benne, hogy
rászorulnak, de egy lavinát indítana el.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy nem támogatható. Sok drogfüggő stb. van Magyarbánhegyesen, ők is
jöhetnének támogatásért.
Ádám János Ottó képviselő:
Kérdése, hogy jelenleg hol laknak? Attól fél, hogy egy lavina indul el, mert a rezsit nem
tudják majd fizetni, felhalmozzák.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
81/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat
2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Evanics Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem szavazattal és 3
tartózkodással a következő határozatot hozta.
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82/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a
településen a Szakiskolából kikerülő és letelepedő fogyatékkal élő személyek évente több
alkalommal történő támogatásához.
Felelős: Evanics Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy történt-e intézkedés azzal kapcsolatban, hogy egy pszichológus rendszeresen
kijárjon a településre?
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy ki állná ennek az összegét? Van erre tervezve előirányzat? Ki állná a
továbbképzés 120 ezer forint/féléves költségét?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Nem jó a képesítése Asztalosnénak, ezt előírták és kötelezően teljesíteni kell. A szakhatóság
úgy adta ki az engedélyt, hogy ezt vállalták. A költségvetésben van rá előirányzat.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy ennek ellenére ki lehetett nevezni?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Mikor intézményvezetőnek kinevezték, akkor a Gyermekvédelmi Szolgálatnak érvényes
működési engedélye volt. Akkor még megfelelő volt, azóta jogszabályi változások voltak.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Úgy gondolja, hogy nem köteles teljes egészében állni az önkormányzatnak a költségeket.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az 3. határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
83/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fajó Jánosné
intézményvezetőt, hogy a Napközi Konyha szünetelésének ideje alatt a szociális étkezéshez
az ebéd beszerzéséről gondoskodjon.
Felelős: Fajó Jánosné intézményvezető
Határidő: azonnal
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4. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy a vállalkozók kommunális adóját a költségvetésben 2.000 vagy 3.000 Ft-os
mértékkel tervezték be?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A költségvetésben 2.000 Ft-os mértékkel került betervezésre.
Dr. Szikszai József képviselő:
Problémásnak tartja az alacsony teljesítést. Kérdése, hogy a jegyző úr hogy látja, ez ki fog
egyenlítődni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Igen. Az a probléma, hogy sokan már csak a legutolsó felszólítás után fizetik be tartozásaikat.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
84/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi adóbevételeiről
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a Kommunális adókról alkotott 25/2008. (XII.16.) KT rendelet
módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és
megalkotta 8/2010. (V.31.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (V.31.) KT
rendelete a Kommunális adókról szóló 25/2008. (XII.16.) KT rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5. NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Laduver Ferenc polgármester:
Jelenleg nem a legjobb az anyagi helyzetünk. Az iskolapályázattal kapcsolatban még
folyamatban van a bankgarancia lehívása. A BÁÉV Zrt. felszámolásával kapcsolatban még
több mint 1 millió forintos számlát érvényesítünk.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A bankgaranciát, ha megérkezik, az ÁFA befizetésére kell fordítani. Valószínű minden jel
arra mutat, hogy nem kell kifizetünk ami elkészült az iskolából. A felszámoló azt a
tájékoztatást adta, hogy azon felül nem fognak tudni semmit érvényesíteni, mert nem fog
jutni.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy az iskolapályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindult?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Még nem, mert az árazatlan költségvetés még nem készült el.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő összeg az összes képviselői tiszteletdíj, mert 9
képviselő 12 havi tiszteletdíja nem ennyi.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ennyi került át a céltartalék számlára.
Tamás József képviselő:
Úgy emlékszik, hogy innen támogatták a civil szervezeteket.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodással a következő határozatot hozta.
85/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
céltartalék számlán található 4.187.665,-Ft az önkormányzat elszámolási számlájára
átvezetésre kerüljön azzal, hogy negyedévente felülvizsgálatra kerüljön a tartalék képzésének
a lehetősége.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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7. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Kintner János képviselő beadványa a Magyarbánhegyes FC fenntartásával kapcsolatban.
Ismerteti a beadványt (jegyzőkönyvhöz csatolva).
Ha a pozitív megoldás felé hajlik a Képviselő-testület, akkor a költségvetésben keresnek rá
fedezetet.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Megkereste az Alkotó Művészek Egyesületének egyik tagja, akitől azt a tájékoztatást kapta,
hogy feloszlik az egyesület, így a nekik szánt 150 ezer forint szabaddá vált.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Tudomására jutott, hogy a Polgárőrség is megkeresi majd a Képviselő-testületet ilyen ügyben.
Kintner János képviselő:
Feltételes módban írta a levelet, ha sikerül támogatást szerezni, akkor nem mond le. Mindig
az őszi szezon jár a nagyobb kiadással. Mindenki várja a választ arra, hogy megmarad-e a
csapat.
Laduver Ferenc polgármester:
Egy forrást tudnának találni a költségvetésben. A műhely, garázs építésére be van tervezve
800 ezer forint. Onnan át lehetne csoportosítani.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Javasolja, hogy tiszteletdíj felajánlásokból fedezzék az összeg egy részét?
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy mennyi a jegyekből a bevétel?
Kintner János képviselő:
10-12 ezer forint alkalmanként.
Dr. Szikszai József képviselő:
Ha mi továbbra is alkalmazzuk a közmunkásokat, akkor ide szorulnak be a hivatal épületébe.
Nagyon meg kell gondolni, mert ez az egy sportolási lehetőség van a faluban.
Kintner János képviselő:
Folyamatosan, nem egy összegben kellene ezt a pénzt folyósítani. Augusztusban körülbelül
300 ezer forintra lenne szükség.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Véleménye szerint sok minden meg fog szűnni az elkövetkező időkben. Azért képviselők,
hogy ezeket a dolgokat felvállalják.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Javasolja, hogy a garázs építése előirányzatból csoportosítsák át a footbal club támogatására
ezt az összeget, és ha lesz plusz forrás, akkor megépítik a garázst.
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Dr. Szikszai József képviselő:
2010. június havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, melyet a Magyarbánhegyesi
Footbal Club támogatására fordít.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Dr. Szikszai József képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
86/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2010. június havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kotroczó Norbert képviselő:
2010. július havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, melyet a Magyarbánhegyesi
Footbal Club támogatására fordít.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Kotroczó Norbert képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
87/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kotroczó Norbert képviselő
2010. július havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Tamás József képviselő:
2010. szeptember havi tiszteletdíjáról lemond
Magyarbánhegyesi Footbal Club támogatására fordít.
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Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Tamás József képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
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88/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tamás József képviselő 2010.
szeptember havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Frank Lajos képviselő:
2010. július havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, melyet a Magyarbánhegyesi
Footbal Club támogatására fordít.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Frank Lajos képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
89/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Frank Lajos képviselő 2010.
július havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kintner János képviselő:
2010. június havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, melyet a Magyarbánhegyesi
Footbal Club támogatására fordít.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Kintner János képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
90/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kintner János képviselő 2010.
június havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Ádám János Ottó képviselő:
2010. szeptember havi tiszteletdíjáról lemond
Magyarbánhegyesi Footbal Club támogatására fordít.
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Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Ádám János Ottó képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
91/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám János Ottó képviselő
2010. szeptember havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy a Civil Alap javára csoportosítsanak át a garázs építése előirányzatból 400
ezer forintot, plusz a képviselői tiszteletdíjak felajánlásából a Civil Alapba került 7 fő
tiszteletdíja és az Alkotó Művészek Egyesületének tervezett támogatásból megmaradt 150
ezer forint, ami összesen 860 ezer forint, melyet a Magyarbánhegyesi Footbal Club
támogatására fordítanak. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta.
92/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
műhely, garázs építése előirányzatból 400 ezer forintot a Civil Alap javára átcsoportosít.
2. A Képviselő-testület a Civil Alapból 860 ezer vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Magyarbánhegyesi Footbal Club javára.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kintner János képviselő:
A Magyarbánhegyesi Footbal Club nevében köszöni a támogatást.
Dr. Szikszai József képviselő:
2010. január, február, március, április és május havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap
javára, ebből 4 havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget a Vadásztársaság és 1 havi
tiszteletdíjnak megfelelő összeget az általános iskola 4. osztályának támogatására fordít.
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Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel Dr. Szikszai József képviselő tiszteletdíj lemondásáról szóló javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
93/2010. (V.31.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2010. január, február, március, április és május havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil
Alap javára elfogadja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Laduver Ferenc polgármester az ülést 15:30-kor bezárta.

Laduver Ferenc
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

14

