Magyarbánhegyes Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 68/480-000
Fax: 68/480-104
E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu
21/2010

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember
20-án 13:00 órakor tartott ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Ádám János Ottó alpolgármester, Frank Lajos, Kintner János, Sódarné Varga
Gyöngyi, Dr. Szikszai József, Szikszai László, Tamás József, Tóth Gyöngyi képviselők
Távollétét előre jelezte:
Kotroczó Norbert képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné intézményvezető, Pozsárné
Nagy Ilona művelődésszervező, Kalmár Mihály igazgató, Kovács Ferencné intézményvezető,
Tassyné Fülöp Éva ifjúságvédelmi felelős, Béres Ildikó
Ádám János Ottó Magyarbánhegyes alpolgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 9 képviselőből 8 képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi
pontot.
Napirend:
1. Beszámoló a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda Közoktatási
Társulás 2009/2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Kalmár Mihály igazgató
2. Pedagógiai Program módosításának elfogadása
Előterjesztő: Kalmár Mihály igazgató
3. Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Ádám János Ottó alpolgármester
4. Iskola projekt kiegészítése a régi épületben új világítás kiépítésével
Előterjesztő: Ádám János Ottó alpolgármester
5. Általános Iskola tornatermének fűtéskorszerűsítése
Előterjesztő: Ádám János Ottó alpolgármester
6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozás
Előterjesztő: Ádám János Ottó alpolgármester
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7. Közművelődésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
8. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba tagok választása
Előterjesztő: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Ádám János Ottó alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.

1. NAPIREND

Ádám János Ottó alpolgármester:
Felkéri Kalmár Mihály igazgatót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Kalmár Mihály igazgató:
Az előterjesztést megkapta a Képviselő-testület. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésük, akkor
kéri, hogy tegyék fel.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy a távozó pedagógust tudták-e pótolni?
Kalmár Mihály igazgató:
A távozó pedagógus Battonyán kapott teljes állást, hiányát tudták pótolni.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Örül, hogy a pedagógusok jól együtt tudnak dolgozni. Sajnálatosnak tartja, hogy több
gyógypedagógiai és logopédiai óra kellene. Örül, hogy a kompetenciamérésben a 6. osztály
országos átlagon felül teljesített. Örül, hogy a gyermekek a tanulmányi versenyeken jól
teljesítettek.
Kalmár Mihály igazgató:
Sajnos anyagi vonzata is van ezeknek a versenyeknek, és ezt a szülők nem mindig tudják
fizetni, így sok gyermek nem tud a versenyeken részt venni.
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Sajnálatosnak tartja, hogy leszázalékoltak egy pedagógust 30 év közalkalmazotti jogviszony
után, de az évzárón nyilvánosan nem köszönték meg a munkáját.
Ádám János Ottó alpolgármester:
Több hozzászólás nincs, ezért szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta.
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132/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda Közoktatási Társulás 2009/2010. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND

Ádám János Ottó alpolgármester:
Felkéri Kalmár Mihály igazgatót, hogy ismertesse az előterjesztést.
Kalmár Mihály igazgató:
Az írásbeli előterjesztést a következőkkel egészíti ki. Az oktatási törvény módosítása
kimondja, hogy a tantestület hatáskörébe tartozik az alsó tagozatos tanulók szöveges
értékelése, amit a Képviselő-testület előtt is ismertetni kell. A tantestület úgy döntött, hogy 3.
és 4. osztályban nem kívánja alkalmazni a szöveges értékelést, amit a Képviselő-testületnek el
kellene fogadni.
A felső tagozatban 5. és 6. osztályban a tantestület meghatározta, amit nem szakrendszerű
formában tanítanak. Szeretné, ha bizonyos tárgyak visszakerülnének a szakrendszerű oktatás
keretei belülre. Ezt előzetes tájékoztatásként mondta el a Képviselő-testületnek.
Dr. Szikszai József képviselő:
Az a véleménye, hogy a tantestület meg tudja ítélni, hogy milyen értékelést alkalmazzon, és a
Képviselő-testület megadja majd a beleegyezését.
Ádám János Ottó alpolgármester:
Több hozzászólás nincs, ezért szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
133/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Pedagógiai
Program előterjesztés szerinti módosításához.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester, Kalmár Mihály igazgató
Határidő: 2010. szeptember 30.
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3.NAPIREND

Ádám János Ottó alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Felkéri Kintner Jánost, a Pénzügyi Bizottság tagját, hogy
ismertesse a bizottság döntését a 2010. évi I. félévi beszámolóval kapcsolatban.
Kintner János Pénzügyi Bizottság tagja:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a felmerülő kérdésekre kielégítő
válaszokat kaptak. Kérdéseik a következő dolgokra vonatkoztak. Iparűzési adóból 2010.
június 30. óta 4 millió forint folyt be, így év végére teljesülni látszik az előirányzat. A
tornaterem fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban tettek fel kérdést, amit a 6. napirendnél
tárgyalnak majd meg. Kérdése, hogy a Humán Szolgáltató Központ egyik kiadási
előirányzatának teljesülése kiugróan magas, ennek mi az oka?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Azért magas a teljesülé, mert a költségvetés tervezésekor még nem tudták, hogy beindul-e
szociális foglalkoztatás.
Dr. Szikszai József képviselő:
A féléves és év végi teljesülések között nagy különbségek vannak. A 2010. év I. félévi
zárásakor a teljesülés összességében 50% körüli. Olyan dolgoknál nem arányos, ahol a
teljesülés a II. félévre esik.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy az ingatlan bérbeadásánál miért kiugró a kiadási előirányzat teljesülése?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Azért alakult így, mert olyan költségeink keletkeztek, amivel nem számoltunk.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Örömmel látja, hogy a teljesítések az 50%-hoz közelítenek, nincsenek kiugró értékek.
Kérdése, hogy a Humán Szolgáltató Központ dolgozóinak munkaruha költségtérítése ki lett-e
fizetve?
Evanics Jánosné intézményvezető:
A dolgozók egy része már számla ellenében megkapta a munkaruha költségtérítést, másik
része később kapja meg.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az előterjesztést a következőkkel egészíti ki. Az iskolapályázat miatt 60 millió forint plusz
forráshoz jutott az önkormányzat. Javasolja, hogy ezt fordítsák fejlesztésre. További 88 millió
forint követelésünk is van, de nem lát esélyt ennek teljesítésére.
Kintner János képviselő:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
önkormányzatnak.

hogy
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Béres Ildikó:
Megköszöni, hogy a Képviselő-testület 120.000 forinttal támogatta a napközi konyha
dekorálását. Egy sokkal szebb, komfortosabb helyen étkezhetnek ezentúl a gyerekek.
Szeretné, ha a Képviselő-testület támogatná, hogy a Jókai utcán található egyik Start ház falán
lévő napórát felújíthassák.
Ádám János Ottó alpolgármester:
Több hozzászólás nincs, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
134/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés I.
féléves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
Ádám János Ottó alpolgármester:
Több hozzászólás nincs, ezért szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
135/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
készített tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
Tóth Gyöngyi képviselő:
Örömmel tapasztalta, hogy látszik a fejlődés az óvodán is. Örül az óvodabál
kezdeményezésének. Kéri, hogy aki tudja, támogassa a rendezvényt.
Dr. Szikszai József képviselő:
Örül, hogy az óvodai és iskolai tanulói létszám nem csökkent a tavalyi évhez képest.
Ádám János Ottó alpolgármester:
Igazgató Úr tájékoztatása szerint, mint az elmúlt évben végzett, ugyanazzal a létszámmal
indult ebben az évben is. Van megtartó ereje a településnek.
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Kalmár Mihály igazgató:
Örülne, ha sikeres lenne az óvodabál rendezvény. A bevételből a gyerekeknek játékokat
vásárolnak majd. Nagykamaráson már évek óta egy sikeres, bevált program.
4.NAPIREND
Ádám János Ottó képviselő:
Ismerteti az előterjesztést. Azért kell így kialakítani a világítást, mert a tervezett nem tudja a
megfelelő fényerőt biztosítani, és a műszaki átadás e nélkül nem jöhet létre. Szavazásra teszi
fel az előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
136/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola régi épületének
világítás korszerűsítéséhez 1.543.025,- Ft összeggel az önkormányzat költségvetésének
terhére hozzájárul.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
5.NAPIREND
Ádám János Ottó képviselő:
Ismerteti az előterjesztést.
Kintner János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja az előterjesztést. Évente 500-700 ezer forint
megtakarítást jelentene a fűtéskorszerűsítés.
Dr. Szikszai József képviselő:
Támogatja az előterjesztést.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a tornaterem felújítása mit takar?
Ádám János Ottó alpolgármester:
Ajtócsere, tetőcsere, alsó burkolat cseréje, minimális festés. Sajnálatos, hogy az ablakcserét az
önkormányzat saját finanszírozásában tudná megoldani. Több hozzászólás nincs. Szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
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137/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola tornatermének
fűtéskorszerűsítését támogatja, a szükséges forrást az önkormányzat költségvetésének
terhére biztosítja, felhatalmazza Kalmár Mihály igazgatót a vállalkozási szerződés
megkötésére.
2. Magyarbánhegyes
Község
Képviselő-testülete
az
iskola
tornatermének
fűtéskorszerűsítését csak a pályázatban szereplő mértékben támogatja, a további
munkák elvégzéséhez nem járul hozzá.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
6.NAPIREND

Ádám János Ottó alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztést.
Tamás József képviselő:
Javaslatot tesz az önerő 5.000 forintra történő felemelésére, mert évek óta nem növekedett az
összeg.
Ádám János Ottó alpolgármester:
A mai testületi ülésen csak a csatlakozásról kell dönteni. Javasolja, hogy az önerő
felemeléséről egy későbbi ülésen tárgyaljanak. Több hozzászólás nincs. Szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
138/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben is részese kíván
lenni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszernek.
Megbízza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. A Bursa Hungarica ösztöndíj
támogatási összegének fedezet a 2011. évi költségvetésben előirányzatként megjelölésre
kerül.
Felelős: Ádám János Ottó alpolgármester
Határidő: azonnal
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7.NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést. Az 1999. évi rendeletünk elavult. Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező és Török József szakértő segített az előterjesztés elkészítésében.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a könyvtárról nem szól a rendelet?
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Nem, mert a könyvtár közgyűjtemény.
Ádám János Ottó alpolgármester:
Szavazásra teszi fel a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2010. (IX.21.) KT
rendelettel kapcsolatos rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
10/2010. (IX.21.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (IX.21.) KT
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
139/2010. (IX.20.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Önkormányzati
Választásokra Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba a következő tagokat választja meg:
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság új tagjai

Tag
Tag
Póttag

Név
Finta Csilla
Czene Mária
Papp Krisztina

Felelős: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: azonnal
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Lakcím
Hunyadi u. 51/A
Alkotmány u. 95/A
Széchenyi u. 19.

9.NAPIREND

Ádám János Ottó alpolgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. szeptember 21-től a Jókai utca felújítása
megkezdődik. A vasúti átjáró felújításáról is tárgyalnak.
Béres Ildikó:
Kérdése, hogy az Aradi utcával szembeni dűlőúttal tervez-e valamit tenni az önkormányzat?
A probléma az, hogy eső idején az udvarára folyik be a víz, ezért tönkremegy a ház fala.
Dr. Szikszai József képviselő:
Javasolja, hogy az iskola felújításából származó törmeléket hordják ki az Aradi utcával
szembeni dűlőútra, hogy megelőzzék az előbb említett problémát.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A Bán nappal kapcsolatban köszöni a Humán Szolgáltató Központ dolgozóinak és Pozsárné
Nagy Ilona művelődésszervező munkáját.
Dr. Szikszai József képviselő:
Mindenkinek köszönetet mond, aki segített a Bán nap lebonyolításában. Apró hiányosságok
voltak, de összességében nagyon jól sikerült. Úgy gondolja, hogy legközelebb csak olyan
műsort szabad idehozni, amit a Képviselő-testület támogat. Egyéni kezdeményezésre nem
szabad műsort szervezni.

Ádám János Ottó alpolgármester az ülést 15:00-kor bezárta.

Ádám János Ottó
alpolgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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