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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november
23-án 14:00 órakor tartott ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Frank Lajos, Oláh Zoltán, Dr. Szikszai
József, Szikszai László, Tamás József, Tóth Gyöngyi képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Csurár Lajos a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Evanics Jánosné intézményvezető, Fajó Jánosné élelmezésvezető,
Kalmár Mihály a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója,
Kovács Ferencné a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény
vezetője, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Szász Károlyné óvodavezető.
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
polgármestere köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 7 képviselő
jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Napirend előtt közmeghallgatás
2. A többcélú kistérségi társulás által kezdeményezett szociális alapellátások változásáról
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
5. Az ivóvíz-ellátás szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
6. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
7. Bejelentések
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.

1.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Közmeghallgatás alkalmával tájékoztatja a lakosságot a településsel kapcsolatos aktuális
eseményekről, pályázatokról:
- Az iskola és óvoda beruházás a végéhez közeledik. Az óvoda műszaki átadására november
6-án kerül sor, az iskola átadására jövő év januárjában.
- A szennyvízberuházással kapcsolatban a jogi személyek befizetései állnak a legjobban, a
lakossági befizetések 16 millió forint körül alakulnak. Tisztában van vele, hogy nagy terhet
jelentenek a hozzájárulások fizetése, de ha ez a beruházás nem valósul meg, az visszaveti a
falu fejlődését.
- Az Élelmiszerbank által lehetőség nyílt élelmiszercsomaggal támogatni a faluban élő
szociálisan rászoruló személyeknek és az idős magyarbánhegyesi lakosoknak.
- Előreláthatóan 2011. január 1-től a rendőrség egy körzeti megbízottat helyez ki
településünkre.
- A Polgárőrségnek köszöni az állandó színvonalas munkát.
Szikszai László alpolgármester:
Örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy a falunappal kapcsolatban benyújtott pályázatunkat a
legjobbnak ítélték és 1,5 milliót forintot kaptunk a programok megvalósítására. Szeretné
továbbá megköszönni az óvodabál szervezésében és lebonyolításában résztvevők munkáját.
Szeretné, ha az iskola is követné a példájukat.

2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a szociális alapellátások változásával kapcsolatban készített előterjesztést.
(Jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú melléklet)
Megkéri Dr. Szikszai Józsefet, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a
bizottság álláspontját és határozatát a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozta.
1/2010. (XI.18.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságának határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az 1. számú
határozati javaslatot támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy mindenképpen kerüljön bele a
társulási megállapodásba:
- a polgármester egyetértési joga a munkavállalókra vonatkozóan
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-

az intézmény felújítását célzó beruházást mindenképpen megvalósíthassa az
önkormányzat
a kilépés lehetősége megmaradjon
amennyiben az intézmény bekerül a társulás intézménye alá a helyi szociális
étkeztetéshez a helyi konyháról vásárolják az ételt
az összes ellátás kerüljön át, a széttagoltság elkerülése érdekében

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Evanics Jánosné intézményvezető:
Kérdése, hogy a kistérségi intézmény jogutódja lesz-e a Humán Szolgáltató Központnak és a
mostani dolgozók foglalkozatása biztosított lesz-e az új intézményben?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Igen.
Tamás József képviselő:
Szeretné cáfolni azt a lakosság körében terjengő tévhitet, hogy a napközi konyhát is átadjuk a
kistérségnek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A mostani döntéssel a Képviselő-testület nem kötelezi magát semmire. Kiegészítő
normatívával fog járni, de ha valamilyen hátrányt tapasztalnak, akkor kilépnek a társulásból.
Frank Lajos képviselő:
Most csak egy szándéknyilatkozatról van szó. Ha a csatlakozásra kerül sor, akkor
mindenképpen ragaszkodni kell a határozati javaslatot kiegészítő 5 ponthoz.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A Humán Szolgáltató Központ megalapításával a cél a helyi emberek segítése, számukra
munkalehetőség biztosítása. A társulásba való belépéssel a tulajdonjog nem fog változni.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy tudnak-e munkát biztosítani az embereknek abban az esetben is, ha nem lépünk
be a társulásba?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Folyamatosan dolgoznak az emberek. Van szerelési munka, készítenek koszorúkat, szőnyeget,
párnákat. Felvették a kapcsolatot egy bolthálózattal is.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Jelenleg is vannak jól működő szociális ellátórendszerek kistérségi szinten például Cece,
Mórahalom, Siklós térségében.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 1/2010. (XI.18.) számú határozatában szereplő
kiegészítésekkel.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
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152/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2011. január 1-től legalább két szociális alapellátási feladatot a Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény útján kíván ellátni az alábbi feltételek
beépítésével a Társulási Megállapodásba:
-

a polgármester egyetértési joga a munkavállalókra vonatkozóan
az intézmény felújítását célzó beruházást mindenképpen megvalósíthassa az
önkormányzat
a kilépés lehetősége megmaradjon
amennyiben az intézmény bekerül a társulás intézménye alá, a helyi szociális
étkeztetéshez a helyi konyháról vásárolják az ételt
az összes ellátás kerüljön át, a széttagoltság elkerülése érdekében.

Határidő: a társulási tanács tájékoztatására: azonnal.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a 2010. évi költségvetés háromnegyed évi teljesítésével kapcsolatos előterjesztést.
(Jegyzőkönyvhöz csatolt 2. számú melléklet.)
Megkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirendi
ponthoz kapcsolódó javaslatát.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést megtárgyalta, és a határozati
javaslatnak megfelelően javasolja elfogadni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy visszatérő problémát jelentenek az olyan
teljesítések, melyek nem arányosan alakulnak. Probléma volt a sportpálya szakfeladat
teljesítésével. Fény derült rá, hogy rosszul lett feltüntetve az előirányzat, azért mutatott nagy
eltérést. Ugyancsak jelentősebb mértékben eltért a közhasznú foglalkoztatás szakfeladat
teljesítése, amit azért nem lát akkora problémának, mert a finanszírozási oldal is növekedett,
de javításra kerül.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő 2010. évi költségvetés
háromnegyed évi teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot. Szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
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153/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja. A 2010. év háromnegyed
éves teljesítésének főösszegei a következők:
A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében
-

624.459,- E Ft bevételi teljesítés,
597.563,- E Ft kiadási teljesítés.

Magyarbánhegyes – Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda esetében
-

114.358,- E Ft bevételi teljesítés,
111.827,- E Ft kiadási teljesítés.

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
4. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a költségvetési koncepcióval kapcsolatban készült előterjesztést. (Jegyzőkönyvhöz
csatolt 3. számú melléklet)
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A szennyvízberuházással kapcsolatban kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy jelenleg a 2.
körös pályázatban vagyunk, a beruházás kezdete 2011. tavaszára tolódott el.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:
- az iskolatársulás bővítésének megvizsgálása,
- a közművelődés hatékonyságának növelése,
- a Napközi Konyha költségeinek jelentős csökkentése.
Tamás József képviselő:
Tudomása szerint a kistérségi társulási megállapodásban nincs benne a közoktatási feladatok
ellátása. A Polgármester Asszonynak kezdeményezni kellene ezt. Úgy gondolja, hogy az
iskolatársulással kapcsoltban Végegyháza lépéskényszerben van, az osztálylétszámok 10 fő
körül vannak. Felhívja a figyelmet arra, hogy a társulási normatíva nem egyenlő a kistérségi
társulási normatívával, az még pluszban jár. A kistérségnek meg kellene határozni azokat a
centrumokat, gesztor településeket, akiket kiemelten támogat.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Mivel az iskolát felújították, az ebből adódó lehetőségeket kellene kihasználni.
Tamás József képviselő:
Véleménye szerint kisebbségi iskolában is lehetne gondolkodni, mert az plusz normatívát
jelentene. Magyarbánhegyes önmagában nincs lépéskényszerben. Nagyobb megterhelést
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jelentene az önkormányzatnak. A társulási normatíva ezt kiegészítené. Valószínű, hogy a
feljövő óvodás létszám sem fog lépéskényszerbe vonni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szívből jövő oktatást vár el a pedagógusoktól.
Tamás József képviselő:
Az iparűzési adóval kapcsolatban az lenne a kérdése, hogy sávos rendszert ki lehet-e
alakítani?
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Kérdése, hogy a MOL kitermelése milyen fázisban van és a két telefontársaságnak ki lehet-e
vetni iparűzési adót?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az iparűzési adóval kapcsolatban, nem lehet sávos rendszert alkalmazni.
A MOL kitermelése folyamatban van, bejelentették iparűzési adófizetési hajlandóságukat.
Szintén bejelentkezett az a cég is, akik a vezeték lefektetését végzik.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, a Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
154/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, amelynek alapján elkészített, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által véleményezett költségvetési rendelet-tervezetet a
februári képviselő-testületi ülésre beterjeszteni szükséges.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. február 1.
2.
Magyarbánhegyes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felkéri
dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés előirányzatait az önálló és
részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmény vezetőkkel egyeztesse le, melynek eredménye
kerüljön beépítésre a költségvetési rendelet-tervezetbe.
Felelős: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2011. február 1.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, a Magyarbánhegyes –
Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalásával és annak elfogadásával kapcsolatban készült határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
155/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarbánhegyes –
Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójában rögzített
tervezési irányelveket elfogadja, amelynek alapján elkészített, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság által véleményezett költségvetési rendelet-tervezetet a februári képviselő-testületi
ülésre beterjeszteni szükséges.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. február 1.
5. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse a vízdíjjal kapcsolatos
előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést. (Jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú melléklet.)
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4/2010. (XI.18.) számú határozatát az
előterjesztéssel kapcsolatban.
4/2010. (XI.18.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságának határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a lakosság, valamint
az önkormányzat és intézményei által 2011. január 1-jétől fizetendő vízdíjakat az alábbiak szerint
javasolja a képviselő-testületnek meghatározni:
Lakossági vízdíj:

164,8 Ft/m3 + ÁFA

Önkormányzati vízdíj:

241,3 Ft/m3 + ÁFA

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. január 01.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
156/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság, valamint az
önkormányzat és intézményei által 2011. január 1-jétől fizetendő vízdíjakat az alábbiak szerint
határozza meg, és az erről szóló, szolgáltatóval megkötendő megállapodás aláírására
felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert.
Lakossági vízdíj:

164,8 Ft/m3 + ÁFA

Önkormányzati vízdíj:

241,3 Ft/m3 + ÁFA

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. január 01.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 23/2008. (XI.25.) KT rendelet módosításával kapcsolatos rendelettervezetet 164,8 Ft/m3 + ÁFA lakossági vízdíj és 241,3 Ft/m3 + ÁFA önkormányzati vízdíj
alkalmazásával.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
15/2010. (XI.23.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XI.23.) KT
rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 23/2008. (XI.25.) KT rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megadja a szót Simondán Jánosnak, a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület
vezetőjének.
Simondán János a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője:
Örömét fejezi ki a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének lehetőségéért. Véleménye szerint
visszatartó ereje van, a bűncselekménye száma jelentősen vissza fog szorulni a településen.
Kéréssel fordul a Képviselő-testülethez. Az egyesület szeretne a megyei szövetségtől
igényelni egy gépkocsit. Ezt 1 forintért megkapnák, de a fenntartási költségeket nem tudják
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kifizetni. Kéri, hogy vitassa meg a Képviselő-testület, hogy milyen módon tudnának ebben
segíteni. Az eddigi Civil Alapból kapott támogatást szintén a gépkocsi fenntartására
fordítanák és nappali szolgálatot is el tudnának látni. Ezen felül, ha lehetősége van rá a
Képviselő-testületnek, akkor biztosítsanak 2 darab mobiltelefont a Polgárőrségnek, az egyik a
vezetőnél lenne, a másik a mindenkori szolgálatban lévőknél. Kéri továbbá, hogy az
Önkormányzattól kapott számítógép nyomtatója elromlott, a javításának költségeit fedezzék,
és ha van rá lehetőség, akkor interneteléréssel támogassák munkájukat. Köszönetét fejezi ki a
támogatásért.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Köszöni a Polgárőrség munkáját. Nem mindennapi, amit a településért tesznek. Sajnálatát
fejezi ki, hogy kevesen támogatják őket.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Egyetért a Polgármester Asszonnyal. Korábban voltak kezdeményezések, hogy a vállalkozók
támogassák a Polgárőrséget, de nem járt eredménnyel. Egyetért a térfigyelő kamerarendszer
szükségességével is. 10 kamera lesz elhelyezve a falu frekventált pontjain. Közel 3,9 millió
forint plusz ÁFA a rendszer kiépítésének költsége, de ez minőségileg is megfelelő. A
fejlesztési tartalékból finanszírozzák.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy a telefon arra lenne hivatott, hogy hatékonyabb lenne a kapcsolattartás a
lakosság és a polgárőrök között. Bárki bármikor felhívhatná, ha probléma van. Talán ez is
előrelépés lenne.
Tamás József képviselő:
Egyetért Tóth Gyöngyi képviselővel.
Szikszai László alpolgármester:
Megköszöni a Polgárőrség munkáját.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Úgy tudja, hogy ezek a gépjárművek jó állapotban vannak.
Simondán János a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője:
Igen, jó állapotúak. A szövetség adja, az Önkormányzat a fenntartó és a Polgárőrség az
üzembentartó.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tervezi a település vállalkozóinak és földtulajdonosainak összehívását és a támogatásukkal a
mezőőri szolgálat visszaállítását.
Több hozzászólás nem lévén, ismerteti és szavazásra teszi fel a térfigyelő kamerarendszer
kiépítésével kapcsolatban született határozati javaslatot. (Jegyzőkönyvhöz csatolt 5. számú
melléklet.)
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
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157/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a térfigyelő
kamerarendszer kiépítéséhez és a fejlesztési tartalék terhére az Őrmester Zrt. által készített
ajánlatban szereplő nettó 3.901.560,-Ft mértékéig fedezetet biztosít.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
7.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti és szavazásra teszi fel az Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Helyi
Szabályairól szóló 20/2005. (IX.29.) KT rendelet módosításával kapcsolatos rendelettervezetet. (Jegyzőkönyvhöz csatolt 6. számú melléklet.)
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
16/2010. (XI.23.) KT rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (XI.23.) KT
rendelete az Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Helyi Szabályairól szóló
20/2005. (IX.29.) KT rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy család jelezte, hogy a Kossuth utca 36. alatti
ingatlant meg szeretné vásárolni. Mi a véleménye erről a Képviselő-testületnek?
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy télen a hó eltakarítását idén is Fajó János fogja végezni.
A szerződés megkötése folyamatban van.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A november 8-án tartott képviselő-testületi ülésen már volt szó a Kossuth kép restaurálásáról.
Farkas László vállalta a restaurálást. Véleménye szerint érdemes lenne felújíttatni, mert dísze
lenne az iskola aulájának.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Véleménye szerint közösségi összefogással és gyűjtéssel tudnák finanszírozni a kép felújítását.
Kéri a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a Kossuth kép felújítását.
Dr. Szikszai József :
A 2010. december havi tiszteletdíjáról lemond, amiből a Kossuth kép restaurálását támogatja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Javasolja, hogy Dr. Szikszai József 2010. december havi tiszteletdíjával kapcsolatos
határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület. Szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
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Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
158/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2010. december havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A polgármesteri költségátalányából 10.000,- Ft-ot felajánl a Kossuth kép restaurálására.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A méhnyakrák elleni HPV oltással kapcsolatban szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet. A
méhnyakrák kialakulásában szerepet játszik egy HPV nevű vírus. Ez ellen a védőoltást 13-14
éves korban, az első szexuális együttlét előtt javasolják beadatni a lányoknak. ez egy 3 oltásból
álló sorozat, melynek költsége 90.000,- Ft/fő. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ingyen
kapják meg a fiatalok ezt az oltást. Ebben az évben ez 12 gyermeket érint. Minden szülő
beleegyezett, hogy gyermekének beadják ezt az oltást. Nagyra értékeli ezt a gesztust és a
gyermeke nevében is köszönetet mond.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Javasolja, hogy a HPV oltással kapcsolatos határozati javaslatot fogadja el a Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
159/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a
2010/2011-es tanévben 12 leánygyermeknek a méhnyakrák elleni védőoltás költségeit
finanszírozza. A 3 oltásból álló oltássorozat költsége összesen 680.400,-Ft, amiből a 2010. év
költségvetését 226.800,- Ft, a 2011. év költségvetését 453.600,- Ft terheli és fedezte a
működési tartalék.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Szikszai László alpolgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Zsíros József felajánlott egy 5 méter körüli fenyőfát
településnek.

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a lakosságot, hogy az új fogorvosi szék rövid időn belül
rendelkezésre fog állni.
Tolmácsolja az iskola azon kérését, hogy vásárolni kellene az függönyt az osztálytermekbe,
egyéb helységekbe, mert a régiek közül többet nem tudnak visszatenni a felújítás után.
Tamás József képviselő:
Véleménye szerint utána kellene nézni, hogy az egész iskolára kiterjedően mennyibe kerülne
az új függöny.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A kőzúzás még nem valósult meg, mert a költsége 7.300,-Ft/óra, amit soknak talál.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A problémát az jelenti, hogy igénybe kellene venni egy markolót ahhoz, hogy belerakja a
gépbe a köveket és a bérleti díja annyiba kerül, mint maga a kőzúzás.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Úgy gondolja, hogy tájékozódni kellene a településen, hogy melyik vállalkozó rendelkezik
markolóval és ki tudná olcsóbban elvégezni ezt a munkát.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Sipitzkiné László Gizella, a nagybánhegyesi Jobb Jövőért Alapítvány gondozója megkereste,
hogy karácsonyi ünnepség megtartása céljából szeretné ingyenesen használni a művelődési
ház nagytermét. Javasolja, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a terem használatát.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
160/2010. (XI.23.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a Jobb
Jövőért Alapítvány karácsonyi ünnepségének megrendezése céljából a művelődési ház
nagytermét ingyenesen rendelkezésükre bocsátja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az embereknek adott tűzifával kapcsolatban kritika érte a Képviselő-testületet, hogy nem
került jól elosztásra. Körülbelül 15-170 kérelmező volt, ebből 50 embernek tudtak tűzifát
biztosítani. Mindenkinek nem jutott, de próbálták igazságosan elosztani.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Felkereste Pacsikáné Káló Zsuzsanna, és aziránt érdeklődött, hogy a művelődési házban
található 6 szövőszéket és egy helységét rendelkezésére tudná-e az önkormányzat bocsátani.
Munkahelyet szeretné így tekinteni.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
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Ha bérleti díjat fizet, akkor lehet róla szó.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy tárgyalt a Manifest Kft-vel, akik lehetőséget adnak
arra, hogy bizonyos rétegnek kisebb kukát tudnának biztosítani. Körülbelül 150 háztartás
esetén lehet szó erről.
Dr. Szikszai József 16:00-kor távozott.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy nem lehet-e tárgyalni arról, hogy hetente vigyék el a szemetet, mert más
településen ugyanennyi díjért hetente viszik?
Tamás József képviselő:
2010. december 18-án lesz Angyal István kivégzésének évfordulója. Úgy gondolja, hogy
ebből az alkalomból illő lenne valamilyen közterületet elnevezni Magyarbánhegyes
díszpolgáráról.

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester az ülést 16:15-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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