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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 28án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Laduver Ferenc polgármester, Ádám János Ottó, Frank Lajos, Sódarné Varga
Gyöngyi, Szikszai László, Tamás József képviselők
Késését előre jelezte:
Tóth Gyöngyi képviselő
Távollétét előre jelezte: Kintner János és Kotroczó Norbert képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező,
Béres Ildikó az Alkotó Művészek Egyesületének volt elnöke, Kalmár Mihály a
Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács Ferencné a
Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetője
Laduver Ferenc Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a
megválasztott 10 képviselőből 7 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi pontot.
Napirend:
1. Tájékoztató a IV. Bán Napok előkészületeiről
Előterjesztő: Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező
2. Művelődési Ház bérleti díjainak meghatározása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
3. Pályázat benyújtása az EU Önerő alaphoz az Óvoda felújítás önerejének csökkentésére
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
4. A környezetvédelemről szóló 5/2009. (III.30.) KT rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Mikós jegyző
5. Az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés – és
munkahelyi étkezés nyersanyag normájáról és térítési díjáról egyes szociális
ellátásokról szóló 3/2010. (II.08.) KT rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
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6. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Laduver Ferenc polgármester
7. Bejelentések
Laduver Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot a meghívótól eltérően,
melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1. NAPIREND
Tóth Gyöngyi képviselő 13:10-kor megérkezett.
Laduver Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van egy 1,5 milliós LEADER pályázat a falunappal
kapcsolatban. Kedvezően ítélték meg, magas pontszámot kapott, de húzódik az ügy. Felkéri
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervezőt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a falunap
előkészületeivel kapcsolatban.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázattal kapcsolatban az utolsó információ egy
hiánypótlásra való felhívás, öt árajánlatot kértek újra, mert 3 fórumon keresztül mennek át a
pályázatok és ez a 3 fórum nem egyeztetett. Nem várható értékelése a pályázatnak addig,
amíg az egész LEADER rendszert felül nem vizsgálják. A költségvetésben a falunapra
vonatkozóan csak a pályázatban tervezett 1,5 millió forint szerepel. Egyezetett Ádám János
Ottó képviselővel, elkészített egy 500 ezer forint költségvetésű falunapot, melynek a
programja a Képviselő-testület tagjainak az ülésen kiosztásra került. Kéri, hogy mondják el
véleményüket.
Laduver Ferenc polgármester:
Ma beszélt Szél Adriánnal, a LEADER munkaszervezet vezetőjével, akitől azt az információt
kapta, hogy az MVH körülbelül 30 napon belül fog dönteni. Azt javasolja, hogy a Képviselőtestület ne hozzon most döntést ezzel kapcsolatban, hanem várja meg az MVH döntését.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Véleménye szerint egy veszély van ennek, mert azok az előadók, akik a pályázatban
betervezésre kerültek, nem biztos, hogy megvárják ezt a 30 napot. Ha már nem lesznek
szabadok, akkor módosítani kell a pályázatot.
Dr. Szikszai József képviselő:
Az a véleménye, hogy ezzel a módosított programmal nem szabad falunapot tartani. Egy
falunapnak olyan programokat kell bemutatni, ami vonzza az embereket. Azt a hozadékot,
ami egy falunappal jár, ez a program nem hozza.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha a Képviselő-testület mindenképpen akar falunapot tartani, akkor kockázatot kell vállalni.
Ha nem nyer a pályázat, akkor az önkormányzat finanszírozza a teljes összeget.
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Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Az eredeti program költségvetése 3 millió forint.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy mekkora összeg jönne össze a tiszteletdíjak felajánlásából?
Ádám János Ottó képviselő:
Ha minden képviselő felajánlana egy havi tiszteletdíjat, akkor 500 forint körüli összegre
számíthat.
Tamás József képviselő:
Úgy gondolja, hogy ezt a falunapot nem kellene megrendezni. Egy olyan gazdasági
helyzetben keresgetik a forrásokat a falunapra, amikor a költségvetés ki van centizve.
Ádám János Ottó képviselő:
Úgy gondolja, ha más célokra is sikerül forrásokat szerezni, akkor a falunapra.
Frank Lajos képviselő:
Az a véleménye, hogy meg kell tartani a falunapot, mert sok embernek ez jelenti egész évben
az egyetlen programot, kikapcsolódást.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Az a véleménye, hogy a sportnak adott 800 forint nagy összeg. Ha arra volt pénz, akkor a
falunapot is meg kell tartani.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Egyetért Tamás József képviselővel. Az a véleménye, ha a 1,5 millió forint összejön, csak
akkor legyen falunap.
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy az eredeti tervnél maradjanak, és még egyszer nézzék át a költségeket, hogy
hol lehetne belőlük lefaragni.
Laduver Ferenc polgármester:
Szóba került a Mezőhegyesi Fúvószenekar program és a tűzijáték elmaradása. Ezekkel a
költségekkel esetleg csökkenthető lenne falunap költségvetése.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Megköszöni mindenkinek a segítségét a hétvégi Ifjúsági Nappal kapcsolatban. Az a
véleménye, hogy egy jó kezdeményezés és egy jól sikerült program.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Megköszöni a szervezést. Örül, hogy van egy ilyen kezdeményezés, reméli, hogy ez
folytatódni fog.
Szikszai László képviselő 13:20-kor megérkezett.
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2. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
99/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti díjait
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. Megbízza Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervezőt, hogy a bérleti díjak változásáról a lakosságot tájékoztassa.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. június 30.
3. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
100/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Hivatalát, hogy
pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alaphoz a DAPO-2009.4.2.1/B Oktatásfejlesztés a
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben pályázat saját forrásának elnyerésére.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 15.
4. NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést. Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy néhány jogszabályi
hivatkozás és néhány pont elavult volt, ezért vált szükségessé a módosítás. Kikerültek azon
ingatlanok is a rendeletből, melyek már nem az önkormányzat tulajdonát képezik.
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Dr. Szikszai József képviselő:
A rendelettervezetben szerepel a szelektív hulladékgyűjtési rendszer újjáélesztése. Ez
korábban már volt a településen, voltak hozzá a konténerek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A konténerek még megvannak, minden feltétel adott, a probléma az, hogy állítólag
mindenféle szemetet beleraktak, mellé is elhelyezték a szemetet, így több kárt csináltak, mint
hasznot.
Dr. Szikszai József képviselő:
Úgy gondolja, hogy még egyszer próbálkozni kellene a szelektív hulladékgyűjtéssel és a
lakosságot megfelelően tájékoztatni kellene ennek fontosságáról. Javasolja ennek beindítását,
az országban minden településen jelen van. A kukákat forgalmas helyekre kellene telepíteni,
megelőzendő, hogy mindenféle szeméttel telepakolják. Másik kérdése, hogy miért csak a
Kossuth utcán vágják le a füvet az önkormányzat dolgozói az ingatlanok előtt, mert a lakosság
többször is kifejezte ezzel kapcsolatos problémáját, rosszallását? A levegő védelmével
kapcsolatban a szerves trágya, istállótrágya tárolása. Az egész faluban panaszkodnak a
lakosok, hogy a Kossuth utca végén található libatelepről folyamatosan bűz érződik. Ez
egyrészt az orrnyálkahártya védelmét, másrészt a levegő védelmét veszélyezteti. Fel kellene
szólítani a telepet, hogy intézkedjenek ezzel kapcsolatban, mert ennek a tárolása a rendelet
szerint sem megfelelő.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Tudnak a problémáról, és azt az információt kapta, hogy már elszállították a trágyát.
Dr. Szikszai József képviselő:
Zajkeltő munkákkal kapcsolatban a rendeletben szerepel, hogy fűnyíró géppel munkát
végezni 22:00 és 7:00 között nem lehet. Kéri, hogy ezt az önkormányzat dolgozói is tartsák
be, mert sok esetben a lakosság ezzel kapcsolatban is kifejezte problémáját. Ha hoznak egy
ilyen rendeletet, akkor az önkormányzatnak is be kell tartani.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy mennyi bevételre lehet számítani a Környezetvédelmi Alapban?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Pontos számot nem tud mondani, de komoly pénzbírságokat lehet kiszabni. Az Alapot
kötelező létrehozni, egy számlát kellett nyitni.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kifejezi aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a fólia elszállításáról nem történt intézkedés,
így azt a lakosság télen el fogja égetni. Nem valósul meg a levegő védelme.
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy az 1. számú mellékletben szereplő 7) pontot vegyék ki a rendeletből, mert ha
a lakosság között elterjed, hogy az árkok az önkormányzat tulajdonát képezik, senki nem
fogja rendben tartani. Javasolja továbbá, hogy fokozattan figyelni kellene arra is, hogy ősszel
a lakosok ne gyújtsák meg a nedves falevelet, mert az asztmásokra nagyon rossz hatással van.
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Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító
javaslatot, miszerint a rendelet 1. számú mellékletének 7) pontját töröljék.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelemről
szóló 5/2009. (III.30.) KT rendelet módosításával kapcsolatos módosító javaslatot 8 igen
szavazattal – egyhangúan – elfogadta.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a környezetvédelemről szóló 5/2009. (III.30.) KT rendelet módosításával
kapcsolatos rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
8/2010. (VI.29.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.) KT
rendelete a környezetvédelemről szóló 5/2009. (III.30.) KT rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés –
és munkahelyi étkezés nyersanyag normájáról és térítési díjáról egyes szociális ellátásokról
szóló 3/2010. (II.08.) KT rendelet módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
9/2010. (VI.29.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (VI.29.) KT
rendelete az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés – és
munkahelyi étkezés nyersanyag normájáról és térítési díjáról egyes szociális ellátásokról
szóló 3/2010. (II.08.) KT rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
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Béres Ildikó az Alkotó Művészek Egyesületének volt tagja:
Köszöni a Képviselő-testületnek az Alkotó Művészek Egyesületének támogatását. Bejelenti,
hogy már nem ő az Alkotó Művészek Egyesületének elnöke, a székhely is Békéscsabára
került át. Egyesületet újra nem kíván létrehozni, de az eltervezett napközi konyha dekorálását
megvalósítaná, ha a Képviselő-testület a költségeket fedezné. Ha ez támogatásra találna,
akkor elkészítene egy költségvetést a napközi konyha dekorálásáról. Ha a Képviselő-testület
támogatná, akkor egy Szűz Mária szobor elkészítését is elvállalná, ami a templom udvarát
díszíthetné.
Laduver Ferenc polgármester:
Sajnálja, hogy így alakult az Alkotó Művészek Egyesületének helyzete. Megköszöni az eddigi
tevékenységet. A Civil Alapból már nem lehet megoldani a napközi konyha dekorálását.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az elterjesztést kiegészíti annyival, hogy a Vadásztársaság is pályázatot nyújtott be. Dr.
Szikszai József képviselő a Civil Alap számára felajánlotta 4 havi tiszteletdíját, ami a
Vadásztársaság számára nyújtott támogatás fedezetét biztosítja.
Tamás József képviselő:
Nagyon örül a Vöröskereszt pályázatának. Már többször elhangzott, hogy támogatni kellene
őket.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kéri, hogy a Magyarbánhegyesi Gyermekekért Tassy János Alapítvány nyújtson be egy
beszámolót a Képviselő-testület felé, mert nem sokat tudnak a működéséről.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot 200.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatás megítélésével.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
101/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarbánhegyesi
Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület pályázatát elbírálta, részére
200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás fedezete az önkormányzat
2010. évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek támogatása előirányzat.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatot 100.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatás megítélésével.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
102/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezete pályázatát elbírálta, részére 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A
támogatás fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek támogatása előirányzat.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel az Kunágota-Magyarbánhegyes Vadásztársaság támogatásának javaslatát
154.600,-Ft vissza nem térítendő támogatás megítélésével.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
103/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunágota-Magyarbánhegyes
pályázatát elbírálta, részére 154.600,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás
fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek
támogatása előirányzat.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
8.NAPIREND

Laduver Ferenc polgármester:
A Dél-Békési Kistérségi Társulása társulási megállapodás I/4. pontjának változtatása vált
szükségessé, mert a székhely Battonyáról Mezőkovácsháza, Árpád u. 176-ra kerül át.
Ádám János Ottó képviselő:
Ezen a kistérségi ülésen ő vett részt. Simonka Györgyöt javasolták, hogy ő legyen a kistérség
elnöke. Erről még nem történt szavazás. A következő ülések valamelyikén fog döntés
születni.
Laduver Ferenc polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
104/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:

Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő:
Laduver Ferenc polgármester:
Szintén a kistérséghez kapcsolódik egy pályázat a közösségi felzárkóztatás
mélyszegénységben élők integrációjáért. Ez az életminőség javítására stb. vonatkozik.
Csatlakozási szándékunkat kell egy határozattal kifejezni. Szavazásra tesz fel a határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
105/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:

Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testülete, hogy a katolikus egyháztól kaptak egy levelet, hogy
amennyiben lehetőség van rá fűtési támogatást nyújtson az önkormányzat az egyháznak. Erről
nem kell most dönteni, mert a fűtési szezon még nincs, csak tájékoztatásul közölte a
Képviselő-testülettel.
Bejelenti a Képviselő-testületnek, hogy 2010. július 31-vel kéri közszolgálati jogviszonyának
megszüntetését. Konzultált ezzel kapcsolatban az Államigazgatási Hivatallal és a jegyzővel,
javasolták, hogy válasszon a Képviselő-testület egy harmadik helyettest. Dr. Szikszai Józsefet
javasolja.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta
106/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselőt
alpolgármesternek választja.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

9

Laduver Ferenc polgármester:
Kapott egy levelet egy alapítványtól, hogy amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak,
támogassa az árvízkárosultakat. Javasolja, hogy az elkobzott pólókat küldjék el. Kérdése,
hogy 50.000,-Ft összeg körüli anyagi segítséget nyújtsanak-e?
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy anyagi támogatást miből tudnának adni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha az alapítvány benyújt egy pályázatot, akkor a Civil Alapból tudnának támogatást nyújtani,
mert előirányzat erre nincs.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy gyűjtést nem lehet szervezni olyan módon, hogy gyűjtőládákat raknának ki
boltokba, gyógyszertárba?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem tartja jó ötletnek a gyűjtést. Ha valaki anyagi támogatást akar nyújtani, akkor utalhat
különböző számlákra.
Laduver Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy küldjék el a pólókat és az esetleges anyagi támogatással kapcsolatban
érdeklődjenek egy alapítványnál. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta
107/2010. (VI.28.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árvízkárosultak részére
természetbeni juttatásként ruhaneműket juttat el. Felhatalmazza Laduver Ferenc
polgármestert, hogy az ehhez szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Laduver Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Laduver Ferenc polgármester:
Tájékozatja a Képviselő-testületet, hogy van egy festmény Kossuth Lajosról, ami
restaurálásra szorul. Jelenleg Farkas Lászlónál van a kép. A restaurálás költségét a BÁÉV Zrt.
fizette volna, de csődjük miatt ez már nem lehetséges. Farkas László ezt a munkát elkezdte és
80 ezer forintos anyagköltsége keletkezett eddig. Kéri a Képviselő-testületet, hogy mondja el
véleményét ezzel kapcsolatban.
Dr. Szikszai József képviselő:
Az a véleménye, hogy nem egy amatőrre kellett volna bízni egy ilyen értékű festményt.
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Laduver Ferenc polgármester az ülést 15:30-kor bezárta.

Laduver Ferenc
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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