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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24én 13:00 órakor tartott nyilvános 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, Evanics Jánosné Humán Szolgáltató Központ
vezetője, Fajó Jánosné élelmezésvezető, Farkas László a Víziközmű Társulat elnöke, Kalmár
Mihály Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kalló Tímea,
Kovács Ferencné Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézményvezetője, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Szász Károlyné óvodavezető
Jelen volt még: 5 fő érdeklődő
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. „Magyarbánhegyes szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építés
mérnöki/műszaki ellenőri feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő: Kalló Tímea
2. Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
5. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
és a költségvetésről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
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6. KEOP-1.2-0/2F-09-2010-0050 számú „Magyarbánhegyes Község szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése” tárgyú pályázat saját erő finanszírozásának
átalakítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
7. Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító program és
összekapcsolása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

az

Aradi

vízátvétel

projekt

8. Humán Szolgáltató Központ fejlesztése és bővítése tárgyú projekt kivitelezőjének
kiválasztása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
9. Bejelentések
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri Kalló Tímeát, hogy ismertesse a szennycsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
építésének mérnöki, műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás
eredményét ismertesse.
Kalló Tímea:
A szennycsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építésének mérnöki, műszaki feladatainak
ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az arra nyitva álló határidőn belül 6 ajánlat érkezett.
Ezek értékelése a következőképpen alakult. Két érvénytelen és 4 érvényes ajánlat érkezett. A
Transinvest-Főber-Keviterv Konzorcium hiánypótlásra való felhívás nem teljesítése miatt,
illetve a Kövite Plusz Kft ajánlata összeférhetetlenségi okok miatt lett érvénytelennek
nyilvánítva. A maradék 4 közül lett megállapítva az elfogadásra javasolt ajánlat, melyet az
UTIBER Közúti Beruházó Kft tett. Ez az ajánlatban lévő legkisebb ár alapján lett
megállapítva, ennek nettó értéke 28 482 000,- Ft. Megvitatásra illetve elfogadásra javasolja az
ajánlatot.
Szikszai László alpolgármester:
Kérdése, hogy ez egy budapesti cég-e és tudunk-e valamit róluk?
Kalló Tímea:
Igen, ez egy budapesti cég.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Mindenben megfeleltek a pályázati kiírásnak, referenciáik rendben vannak, a fő profiljuk
ilyen fajta tevékenység.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri Kalló Tímeát, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy mit is tartalmaznak és
mik azok a feltételek, amelyeknek meg kell felelni ezeknek az ajánlatoknak.
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Kalló Tímea:
Egy pár feltétel felsorol, például nem állnak csőd- és felszámolási eljárás alatt, megfelelő
banki biztosítékokat is tartalmaznak az ajánlatok, megfelelő háttér, referenciák,
szakemberekkel kell rendelkezni, akik a kiírásnak megfelelő végzettséggel rendelkeznek. A
kivitelezés a terveknek megfelelően történjen. Ennek a kiírásnál a fő szempont az ár volt.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Kalló Tímea beszámolóját és a legalacsonyabb
áron benyújtott ajánlatot. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
6/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarbánhegyes
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építés mérnöki/műszaki ellenőri
feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a KÖVITE-PLUSZ Kft. ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
2. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarbánhegyes
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építés mérnöki/műszaki ellenőri
feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a Transinvest-Főber-Keviterv Konzorcium ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és
f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
3. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarbánhegyes
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építés mérnöki/műszaki ellenőri
feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevőjének az UTIBER Közúti Beruházó Kft.-t rendeli el kihirdetni,
Ajánlati ár: nettó 28.482.000,- Ft + 7.120.500,- Ft áfa, azaz bruttó 35.602.500,- Ft
4. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sódarné
Varga Gyöngyi polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2011. március 8.
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2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti az utcanév megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz csatolt
1. számú melléklet.)
Felszínesen érdeklődött, hogy igénylik-e a lakosok a változtatást, de nem igénylik. Ha a
Képviselő-testület úgy dönt, akkor felmérik.
Szikszai László alpolgármester:
Melyik utcákról lenne szó?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Úttörő utca, Lenin utca, Sallai utca, Ságvári utca.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Annyit fűzne hozzá, hogy igazából ezekben az utcákban nagyon kevesen laknak. Már volt
egyszer egy kezdeményezés, hogy megváltoztatnák az utcaneveket, de nem történt semmi.
Nem gondolja, hogy a lakosokat zavarja ezeknek az utcáknak a neve.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ha a Képviselő-testület megbízza, felmérést végeztet ezzel kapcsolatban az előbb
elmondottak ismertetésével. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta.
7/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község képviselő-testülete hozzájárul az utcanevek megváltoztatásával
kapcsolatos lakossági igényeket felméréséhez. Felkéri Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert
az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátására.
Felelős:
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a Simonka György országgyűlési képviselő által küldött üdvözletet. (A
jegyzőkönyvhöz csatolt 2. számú melléklet.)
Ezen felül Simonka Úrtól kapott még egy levelet a Széchenyi Tervvel kapcsolatban. Sokan
érdeklődnek erről. Felvette a kapcsolatot Szegedi Kis Balázs kabinetvezetővel, és
megegyeztek arról, hogy tartanak egy tájékoztatót, de időpontot még nem találtak. Időben
értesíti a lakosságot, ha találnak megfelelő időpontot a tájékoztatóra.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a beadási határideje nem március 1. ennek a pályázatnak?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Úgy tudja, hogy akkor indulnak el ezek a pályázatok. Folyamatos a beadási határidejük.
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Tóth Gyöngyi képviselő:
Akkor már lehetnek pályázati kiírások, amelyeknek a beadási határideje március 1.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A Békés Manifesttel kapcsolatban arról tájékoztatja a Képviselő-testülete, hogy sajnálatos
módon kimentek lakossági tájékoztatók arról, minden második héten kedden tartanak
kihelyezett ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban. A Békés Manifest utólag módosított,
így minden második héten hétfőn tartanak majd ügyfélfogadást.
Volt még a két ülés között egy TÖOSZ értekezlet. Úgy tudta, hogy a tagjai vagyunk ennek a
szervezetnek, de kiderült, hogy még nem csatlakoztunk. Ez a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége, egy érdekképviseleti szerv, mely a kis önkormányzatok összefogását
végzi, az érdekeiket képviseli. A tagdíj 20,-Ft/lakos évente. Úgy gondolja, hogy mivel ez az
ország legnagyobb és leghatékonyabb érdekképviseleti szervezete, csatlakoznunk kellene.
Dr. Szikszai József képviselő:
Kérdése, hogy mit kapunk ezért?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A szervezet az érdekeinket képviselné bármilyen jellegű problémában. Küldöttként a
nagykamarási polgármester, Pelle István vesz részt a szervezet munkájában a környékünkről,
valamint az újkígyósi polgármester Szebellédi Zoltán.
Szikszai László alpolgármester:
Úgy gondolja nem sok az ötvenezer forint arra, hogy csatlakozzunk. Javasolja a belépést.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a TÖOSZ-ba való belépéssel kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
8/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi
polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot és adatlapot aláírja és a csatlakozás ügyében
eljárjon.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A két ülés közötti időben megtörtént a felújított iskola átadása. Megköszöni a színvonalas
műsort Jankó Andreának és a tanulóknak.
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3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a szociális ellátásokról szóló rendelettel kapcsolatban készült előterjesztést. (A
jegyzőkönyvhöz csatolt 3. számú melléklet.) Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra teszi fel
az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
1/2011. (II.24.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.24.) Önk.
rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse a hivatali helységen kívüli illetve
munkaidőn kívüli házasságkötéssel kapcsolatban készült előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti a hivatali helységen kívüli illetve munkaidőn kívüli házasságkötéssel kapcsolatban
készült előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz csatolt 4. számú melléklet.)
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
2/2011. (II.24.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.24.) Önk.
rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban készült előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz
csatolt 5. számú előterjesztés.)
Megkéri Dr. Szikszai Józsefet, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A biztosság megtárgyalta az előterjesztést és az összeállítással kapcsolatban néhány alaki,
formai, technikai kifogással éltek. Néhány számszaki kifogással is éltek és átcsoportosítást
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javasoltak. Ezek ismertetésére majd megkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt. Végül ezeknek
módosításoknak a beépítésével a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az rendeletet a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a következő módosításokkal javasolta elfogadásra a 2011.
évi költségvetést:
- az oldalak kerüljenek beszámozásra,
- készüljön el a 8. számú melléklet, mely az önkormányzat összevont személyi állományát,
létszámát tartalmazza,
- kátyúzásra beállított 1.250 ezer bruttó összeg emelkedjen meg 2 millió forintra, a tartalék
terhére.
Ezek a változtatások az ülés előtt kiosztásra került anyagba beépítésre kerültek.
További kérése volt a bizottságnak, hogy kerüljön felülvizsgálatra az iskola
telefonköltségeinek realitása. Ezt megtettük, a tavalyi év alapján került betervezésre ez az
összeg.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy nemcsak az iskolára, hanem minden intézményre nézve meg kell
vizsgálni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az iskola tervezett előirányzata volt a legkirívóbb.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A vita arról volt, hogy az alsó és felső tagozatnak is ugyanannyi volt betervezve, amit az alsó
tagozat esetében indokolatlannak tartottak. A magyarázat a megosztásra az, hogy ez az összeg
ketté lett osztva, de a felhasználás nem így történik.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Igen, valóban ez az összeg ketté lett osztva, de a tervezésnél az egész intézmény
telefonköltségét vették alapul. Az a javaslatuk, hogy ez kerüljön most így betervezésre, és ha
szükséges, akkor év közben módosításra kerül az előirányzat.
Minden intézménynél figyelemmel lesznek év közben a telefonköltségekre.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy az intézményvezetőknek van-e valami kiegészítése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Voltak a Pénzügyi Bizottság ülésén elég komoly viták az iskolával, konyhával
stb. kapcsolatban.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Kérdése, hogy a konyhával kapcsolatban milyen probléma merült fel?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A konyhával kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy nagyon kevés a nyersanyag
normatíva, hogy teljes ráfizetés a konyha.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bevétel nem fedezi még a nyersanyagköltséget sem. Ez volt a bizottság egyik kérdése, hogy
ez hogy alakul.
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Frank Lajos képviselő:
Hogyan próbálja a konyha csökkeneti a nyersanyagköltséget?
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy van 170 gyermek, akik gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek, és itt rezsiköltséget nem lehet számolni a térítési díj megállapításánál. Azok, akik
szociális étkezést vesznek igénybe, szintén csak minimális rezsit fizetnek a térítési díjban. Kb.
havonta 35-40 felnőtt az, akinek a térítési díja magában foglalja a rezsit is. Ezen felül
folyamatos áremelések vannak. Beszélgetés szintjén szóba került már a kertek hasznosítása
élelmezési céllal, befőttek elrakása. Volt már évekkel ezelőtt, hogy rakták a befőtteket,
savanyúságokat, ezt most is meg lehetne csinálni, csak helyet kellene rá biztosítani.
Felvetették azt az ötletet, hogy rendezvényre főzzenek, de ilyen tevékenységet nem
folytathatnak, de plusz bevételt ezek hoznának.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A jelenlegi alapító okirat szerint vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. Meg kellene
vizsgálni, hogy lenne-e akkora igény erre, hogy fedezze azokat a plusz kiadásokat, ami a
vállalkozási tevékenység elindításával járna. Ha felmérné az igényeket, és úgy látják, hogy
megérné ezt a tevékenységet elindítani, akkor lehet róla szó.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Azzal szeretné ezt kiegészíteni, hogy a helyi termelőket előnyben kell részesíteni ésszerű
kereteken belül. Emberben nem szenvednek hiányt. Jelenleg 5 ember dolgozik a konyhán,
amit 3 fő közfoglalkoztatottal egészítenek ki és 330 főre főznek. Felvettek a kapcsolatot más
települések polgármestereivel, akik sokkal szigorúbbak ezen a téren. Van olyan település,
ahol egy ember dolgozik a konyhán, a többit közfoglalkoztatottakkal pótolják. Nem az a
céljuk, hogy szankcionálják ezeket a dolgokat, de ezekről nem beszélni kell, hanem meg kell
lépni. A lakosságtól szokott érdeklődni, és a véleményük, hogy lehetne ebből a nyersanyagból
sokkal háziasabban főzni. Adva van minden ehhez a konyhán.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Már egy pár lépést próbáltak tenni ezért. Az észrevételeket nem sértésnek veszi, de úgy
gondolja, hogy a munkát, amit a konyhán végeznek, nem értékelik.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság nem ilyen módon tárgyalta a konyhát, hanem úgy, hogy közel 11 milliót tesz az
önkormányzat a konyhához, és azokat a pontokat vették szemügyre, ahol lehetne lefaragni a
kiadásokból. Úgy gondolják, hogy ezzel a munkaerő ellátottsággal és a 11 millióval lehetne
változtatni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Annyival egészítené ki az elmondottakat, hogy van az önkormányzatnak egy közel egy
hektáros területe, és ha minden jól alakul, akkor ezen lehetne burgonyát termelni a konyhára.
Az iskolánál kapcsolatban felmerült a túlóra, helyettesítés kérdése. Megadja a szót Kalmár
Mihály igazgatónak.
Kalmár Mihály igazgató:
Minden évben felmerül a költségvetés tárgyalásakor a túlóra, helyettesítés kérdése.
Visszautalna arra, hogy ezelőtt 3 évvel egy szakértő megállapította az órabankot. Ez jelenleg
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úgy néz ki, hogy van 7 túlóra és 3 órakedvezmény. 1 óra angol, 1 óra német, 2 óra testnevelés
és 3 óra biológia. Ezt ki lehetne váltani egy szakos pedagógussal, de nehéz olyan pedagógust
találni, aki ennyi szakkal rendelkezik. Az utazó pedagógusokkal pótolják ezt a hiányt. Az
órakedvezményt törvény biztosítja, amennyiben igénylik a pedagógusok, ez jár.
Magyarbánhegyesen ehhez a pedagógusok ragaszkodnak. Egy pedagógusnak 22 órája van
kötelezően, ha szakszervezeti titkár, akkor egy órát le kell ebből venni, de a 22 órát teljesíteni
kell. Helyettesítést akkor rendelnek, ha beteg valamelyik pedagógus. Általában a
helyettesesítés valamilyen szinten vissza is forog a betegszabadság, táppénz miatt. A
helyettesítés nem nagy tétel.
Kovács Ferencné tagintézmény vezető:
Az előbb elmondottakat kiegészítené azzal, hogy amióta bevezették a kéthavi tanítási
időkeretet, azóta ha valamelyik pedagógus a számára előírt keretet le nem tölti, hiába van neki
túlórája, és valami miatt elmaradt neki órája, a túlórát nem kapja meg. Januárban több
pedagógus beteg volt, 120 óra túlóra keletkezett. Ha nem volt meg a kötelező óraszáma, nem
számol túlórát, mert azt teljesíteni kell. Ha év végén, összevontan néznék a helyettesítést,
akkor megjelenne, hogy a betegség időtartamára eső bért nem kapták meg a táppénz miatt.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a helyi tantervvel az idei évre elkészített tantárgyfelosztás mennyire van
összhangban. Konkrétan arra gondolt, hogy például a helyi tantárgyfelosztás szerint alsó
tagozatban például nincsen osztályfőnöki óra, ugyanakkor a tantárgyfelosztásban szerepel.
Kalmár Mihály igazgató:
A közoktatási törvény kimondja, hogy minden osztályban biztosítani kell egy osztályfőnöki
órát kötelezően.
Tamás József képviselő:
Ez megint egy más téma, mert ezt ki lehet adni egyrészt órakedvezményben, másrészt az
osztályfőnöki pótlékot az osztályfőnöki teendők ellátásáért megkapja az osztályfőnök. Utána a
következő kérdésem, hogy akkor miért van a legtöbb osztálynál egy sorban is, meg egy
oszlopban is szerepeltetve szinte majdnem minden osztályban Magyarbánhegyesen és
Nagykamaráson is a tantárgyfelosztásban az osztályfőnöki óra, és ez miért van, ez az
úgymond megduplázott óra beszámítva az óraszámba?
Kalmár Mihály igazgató:
A NAT kötelezően rendelkezik arról, hogy 1 órát be kell számtani, plusz egy órát kap
órakedvezményt, de azt beszámítjuk a 22-be.
Tamás József képviselő:
Az órakedvezmény az azt jelenti, hogy a pedagógus kötelező óraszámát azzal lehet
csökkenteni, és nem azt jelenti, hogy be van írva mondjuk egy osztályfőnöknek a vízszintes
sorba is egy osztályfőnöki óra, meg külön van nyitva itt a tantárgyfelosztásban egy rubrika és
egy osztályfőnöki óra, az két óra, és mondjuk a pedagógusnak kijön a 21 illetve 22 kötelező
órája helyett kijön 25 óra. 3 túlóra és az osztályfőnöki óra duplán van beszámolva. Akkor a
pedagógusnak a kötelező óraszáma ebben az esetben, ha az órakedvezményt biztosítod, akkor
21 óra lesz, és a 21 órából 1 óra terhére ellátja az osztályfőnöki teendőket pluszban, hogyha
ezt így gondolod, és a másik óra, pedig benne szerepel, mint osztályfőnöki óra a
tantárgyfelosztásban, akkor is akkor érte el a 22 óráját, kvázi egy túlóraként jelentkezik, de itt
duplán van beszámítva ez az óra, duplán van beszámolva. Ezeket ha te kiszámolod, hogy ezek

9

a plusz órák egy, most megint csak azt mondom, hogy részletesen ki van számolva, ráadásul
még itt a költségvetés tervezésénél még olyan probléma is van, hogy szerepelnek olyan
címszavak, hogy egyéb pótlékok, amelyek ugye nem deríthetők ki, hogy ez most
gyógypedagógiai pótlék, ilyen pótlék, olyan pótlék, ez ugye a túlóra kiszámításánál lényeges,
mert ugye vannak olyan pótlékelemek, amelyek nem számíthatók be a túlóradíjnak a
kiszámításába.
Kovács Ferencné tagintézmény vezető:
Elnézést, hogy közbeszólok, de csak a területi pótlékot számítjuk be, semmi mást nem
veszünk figyelembe.
Tamás József képviselő:
Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az törvénytelen, mert aki gyógypedagógiai pótlékot
kap például az intézményben, azt be kell számítani a túlóra kiszámolásába. De most ne a
túlóradíj kiszámítására helyezzük itt a hangsúlyt, hanem hogy ezekkel a plusz órákkal,
amelyek duplán jelennek meg az Önök által elkészített tantárgyfelosztásban, ehhez ugye egy
fontos kérdés kapcsolódik, hogy a nyári szünetben visszavonásra kerül-e az osztályfőnöki
pótlék?
Kalmár Mihály igazgató:
Nem kerül visszavonásra.
Tamás József képviselő:
Az osztályfőnöki pótlék az feladatellátásra szól. Semmi probléma nincsen, az
intézményvezetésnek jogkörében áll eldönteni, hogy hogyan számoljon. Ebben az esetben
sajnos még azt kell mondanom, hogy még rosszabb a helyzet, mert így ez esetben
legkevesebb bruttó 468.094 forint az, ami túl van elszámolva a tantárgyfelosztás alapján, és
hát nyilván mivel a nagykamarási pedagógusoknak a béréről a költségvetésben nem állt
rendelkezésre a személyekhez tartozó bértábla, egyéb ilyesmi, feltételezhetően ugyanez ott
két osztályban van elszámolva, feltételezhetően hasonló összeg van, na most ez a munkáltatói
járulékokkal megközelíti a 800-900 ezer forintot, de lehet, hogy az 1 milliót is, attól függ,
hogy számoljuk. Na most ez több kérdést is fölvet, elsősorban én úgy gondolom, hogy azt veti
föl, hogy az intézményvezetés mennyire racionálisan gazdálkodik ez ügyben. Ezt körbe lehet
írni, el lehet mondani így-úgy. Nem lehet egyszerű technikai megoldásnak tekinteni ezt a
kérdést, hiszen itt mondjuk azt akkor, hogy bruttó 800 ezer forintról van szó, ami úgy
gondolom, hogy ez alapján a tantárgyfelosztás alapján nem jól van.
Kalmár Mihály igazgató:
Az osztályfőnöki pótlékra pályázott az intézmény, meg is nyertük. A gyógypedagógiai
pótlékra szintén pályázatott az intézmény, amit szintén megnyertünk. 22 óra a kötelező óra,
azt mondta egy órát vegyünk le kedvezményként, akkor is a kötelező óra 22, a kedvezmény az
kedvezmény itt is. Törvény szerint az egy óra az kedvezmény.
Tamás József képviselő:
Azt nem mondja a törvény, hogy Ön a tantárgyfelosztás alapján az órabeosztásban, mint
tantárgy elszámolhat a vízszintes sorban is egy osztályfőnöki órát, és utána még a függőleges
sorban is ugyanazt az órát elszámolja. Ez kizárt dolog, nem beszélve arról, hogy akkor megint
csak meg kell, hogy kérdezzem, hogy milyen intézményi dokumentációs munkát végeznek
Önök, hogyha ezt a törvény így előírja? Egyébként most mondjam azt, hogy ehhez nekem
nem kell értenem, mert akármelyik képviselőtársam, hogyha átolvasta volna ezt a
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tantárgyfelosztást, például aminek a megvizsgálására én kaptam felkérést, ha látja, hogy
osztályfőnöki óra így, osztályfőnöki óra úgy, a kezébe veszi ezt a 2004-est, amiben ott van,
hogy az alsó tagozaton nincsen osztályfőnöki óra, akkor innentől kezdve úgy gondolom, hogy
nincs miről beszélnünk.
Kalmár Mihály igazgató:
Van egy osztályfőnöki kedvezmény, amit el kell számolnunk egy órára, akkor valahol
szerepeltetnem kell. Nem a tantárgyfelosztásnál fogom szerepeltetni?
Tamás József képviselő:
Nem szerepelteted. Nem azt mondod, hogy X pedagógusnak 21 a kötelező óraszáma, hanem
22 a kötelező óraszáma, kitöltöd a 22 kötelező óraszámát plusz még ráteszel még egy
osztályfőnöki órát, meg még egy osztályfőnöki órát.
Kovács Ferencné tagintézmény vezető:
Alsó tagozatban egyetlen egy óra van az osztályfőnöki teendőkre pluszba elszámolva. Felső
tagozatban megtartja minden héten az egy osztályfőnöki óráját és még egy osztályfőnöki
teendőkre, a papírmunkára, az osztállyal való foglalkozásra, egyebekre. Az alsó tagozatnak
nincs benne külön osztályfőnöki óra, csak 5-től kezdődően, és különböző sorban van. Azon
kívül az osztályfőnöki teendőkre, a papírmunkára, a szülőkkel való kapcsolattartásra van az
egy óra elhasználva. A felső tagozatosok osztályfőnöki órájára támogatást igényeltünk, most
kaptunk vissza a 403 ezer forintot, tehát az a pénz nem az önkormányzatot terheli. Mindig
megnézünk mindent, amire lehet pályázni. Ezt lehet elemezgetni, de az alsó tagozatban sehol
nincs beírva osztályfőnöki óra.
Tamás József képviselő:
Dehogynem, itt van, osztályfőnöki óra. Most ne nyissunk már ezen vitát, hogy ide van írva
vagy nincs ideírva.
Kovács Ferencné tagintézmény vezető:
Alsó tagozatban nincs. Az osztályfőnöki teendőre van, hogy délután a naplót, a szülőkkel való
kapcsolattartást, egyebeket elvégzi. Erről a törvény rendelkezett, hogy az osztályfőnöknek jár.
A felsős pedig megtartja az osztályfőnöki órát, az ott szerepel.
Tamás József képviselő:
Azért van, hogy ahelyett, hogy órakedvezményt adnának, még egy osztályfőnöki órát
elszámolnak.
Kalmár Mihály igazgató:
Ha órakedvezményt adok, az ugyanúgy pénzbe fog kerülni. Órakedvezményt finanszíroznom
kell. A költségvetésnél ez tételként nem fog megjelenni.
Tamás József képviselő:
De meg fog jelenni. Az én véleményem szerint meglehetősen lazán kezelik ezeket a
kérdéseket. Megint csak visszatérek ugyanoda, akkor amennyiben ez így van, a törvényi
szabályozás miért nem kerül átvezetésre az intézményi dokumentumokba, miért nem
módosítják a Pedagógiai Programot, miért nem módosítják a kerettantervet, miért nem kerül
ez be a Képviselő-testület elé elfogadásra, hiszen ezt törvény írja elő, és így tovább. És
lehetne sorolni a végtelenségig tovább azokat a hiányosságokat, amelyekkel évek ót
küszködünk, és mindig kapunk egy jó frappáns magyarázatot arra, hogy végül is miért van a
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magyarbánhegyesi Képviselő-testület úgy vége, ahogyan véve van az Önök részről. Én nem
kívánom ezt érzelmi síkra és egyéb ilyesmi síkra elvinni, hiszen mindig, amikor valamiféle
kritika megfogalmazódik, valamiféle elvárást próbálunk közölni a Képviselő-testülettel, a
akkor elkezdjük az érzelmi húrokat pengetni, mert visszautalok ide, meg visszautalok oda.
Igazgató Úr a 2006-os vagy 2007-es Képviselő-testületi rendeletben valóban benne van, hogy
a társulási koncepció és szerződés alapján az, hogy például bevezetésre kerül az angol és
kimegy a német. Én ezt egy pillanatig nem vitattam, de hagy ne menjek már bele olyan
részletességbe, hogy akkor például 7., 8. osztályban az Önök által Pedagógiai Programban
kerettantervként szerepeltetett informatika 1+1 óra van, ugyanakkor a tantárgyfelosztásban 3
óra szerepel.
Kalmár Mihály igazgató:
Ha visszamegyünk 2007-be, akkor elfogadták Pedagógiai Programot. Egy szakértő megnézte
a Pedagógiai Programot, és azt mondta, hogy megfelelő. Mi azt tartjuk be, ami abban van.
Tamás József képviselő:
Lehet, hogy azt mondja, hogy a Pedagógiai Programot azt tartjuk be, de nem azt tartják be,
mert a helyi tanterv részét nem tartják be. Aztán ha még tovább mennék, akkor biztosan a
tanulói leterheltségben, meg a pedagógusok számára kiosztott órakeretben igen jelentős
eltérések lehetnek. Most nem kívánom én tovább ezt húzni, meg a tisztelt jelenlévő lakos
társakat ezzel untatni, mert ez pusztán szakmai kérdés, csak sajnos az az óriási nagy
probléma, hogy ezeknek az apró szakmai kérdéseknek, itt esetleg a jelenlévők számára
felesleges szócséplésnek tűnnek, nagyon komoly szervezeti, pénzügyi és egyéb
következményei is vannak.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javaslatot tesz arra, hogy ezt a dolgot a szakemberek vitassák meg, és csak a végső
következtetéseket vigyék a Képviselő-testület elé.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szeretné ezt a vitát lezárni. Kérdése, hogy van-e valakinek még észrevétele, kérdése a
költségvetéssel kapcsolatban?
Evanics Jánosné intézményvezető:
Kérdése, hogy a Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatban felmerült-e valami a
költségvetés tárgyalásakor?
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén az vetődött fel, hogy a konyhához hasonlóan az
önkormányzatnak ki kell gazdálkodni több millió forintot, amire nem jár állami támogatás. Az
ülésen az volt a lényeg, hogy ezeket hogy tudjuk kigazdálkodni.
Evanics Jánosné intézményvezető:
Úgy gondolja, hogy a fogyatékosok nappali ellátása és a pszichiátriai betegek nappali ellátása
feladatot nem kellett volna megszüntetni, mert így rengeteg normatívát veszítettünk.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Amikor ezeket a feladatokat megszüntették, akkor indokolt volt, mert el kellett kerülni egy
esetleges bírságot. Már a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén is felmerült, hogy valószínű,
hogy a Humán Szolgáltató Központnál lehet még megtakarítást elérni, mert a házi
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gondozásban a dolgozók munkaidejét 8 órára emelik, így az ellátotti létszám nőni fog, ami
plusz normatívát fog eredményezni. Az a terv, amit benyújtott nem rossz, csak későn jött, de a
következő ülésen megtárgyalják.
Evanics Jánosné intézményvezető:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az adminisztrációs költségek jelentősen csökkennek,
mert a jogszabályváltozások következtében a dokumentációt lehet csökkenteni. A
családsegítő központnál volt a legköltségesebb telefon, már azt is lecserélték, így is
csökkenetek a költségek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A Humán Szolgáltató Központnál minden bizonnyal még van tartalék, de úgy gondolta a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, hogy inkább egy biztosan végrehajtható költségvetést
fogadjanak el.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Annyival egészíti ki az előbbieket, hogy nem véletlen, hogy kistérségi szinten akartak
létrehozni egy szociális csúcsintézményt. Sajnos ebben az évben nem tud működni. Más
településeken ugyanennyit rak hozzá az önkormányzat a Humán Szolgáltató Központokhoz.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek számára kiírt pályázatok elbírálásakor nagyon
körültekintően kell majd eljárni. Nem nagy ez az összeg, amit erre tud fordítani az
önkormányzat.
Tamás József képviselő:
Úgy gondolja, hogy kérje meg a Képviselő-testület a Jegyző Urat arra, hogy egyszerűsítse a
pályázati adatlapot.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az utak javításával kapcsolatban azt javasolta a bizottság, hogy meleg aszfalttal végezzék a
javítást, mert a hideg aszfaltnak nincs sok értelme. Szinte egy hét után már újból kátyúsodik a
javított út.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy az iskolánál feltárt hiányosságokat be kell tervezni a költségvetésbe vagy ezt a
kivitelező megcsinálja?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ezzel kapcsolatban felhívta a kivitelezőt, aki nem zárkózik el a dologtól.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság által javasolt módosítások az előterjesztésbe beépítésre kerültek, így elfogadásra
javasolják a 2011. költségvetéssel kapcsolatban készült előterjesztést.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a 2011. évi
költségvetésről.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodással az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és
megalkotta 3/2011. (II.24.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.24.) Önk.
rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi
6.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti
a
KEOP-1.2-0/2F-09-2010-0050
számú
„Magyarbánhegyes
Község
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése” tárgyú pályázat saját erő
finanszírozásának átalakításával kapcsolatos előterjesztést.
A saját erő finanszírozása komoly gondokba ütközött. November óta dolgoztunk azon a
koncepción, hogy sikerüljön az érdekeltségi hozzájárulást akkora összegre csökkenteni, hogy
minden lakos számára megfizethető legyen. Reméljük, hogy sikerülni fog az érdekeltségi
hozzájárulást lecsökkenteni 50 ezer forintra. Ami nagyon fontos, hogy ennek a befizetése
minden lakos esetén két év alatt meg kell, hogy történjen. Azt, hogy a finanszírozás hogyan
alakul, a Jegyző Úr fogja ismertetni.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Több településen probléma, hogy akadoznak a befizetések. Felvették a kapcsolatot a
Vízművel, hogy tudnak-e erre valamilyen megoldást javasolni. Kiderült, hogy több település
is megkereste már őket ezzel a problémával. Elkezdett körvonalazódni egy olyan megoldás,
amivel ezt a nagy arányú csökkentést meg tudjuk majd tenni. A dolog lényege az, hogy jelen
állás szerint az érdekeltségi hozzájárulások finanszíroznák a projekt 210 millió forintos
önerejét, így nem jogosult az önkormányzat az EU Önerő Alapra pályázni. Ha lecsökkentjük
az érdekeltségi hozzájárulásokat a szóban forgó 50 ezer forintos szintre, ami becsült
számítások eredmény, akkor kevesebb összeg fog befolyni, mint a 272 ezer illetve 235 ezer
forintos befizetések esetén. Ekkor csak hitelből tudjuk finanszírozni az önerőt. Megjelent egy
nagyon jó konstrukciójú hitel a Magyar Fejlesztési banknál, ami jelentősebb jobb, mint
bármelyik más hitel. Nagyjából 160 millió forintot kellene ebből a hitelből finanszírozni. Így
be tudjuk adni EU Önerő Alapra, amit ha megnyernénk, akkor 80 millió forintot finanszírozna
az állam, így már csak 80 millió forintot kellene hozzátenni. Itt jön be a képbe a Békés
Megyei Vízművek Zrt., aki odaállna a hitel mögé kezesnek, így az nem az önkormányzat
költségvetését veszélyeztetné. Ennek a fedezete az lesz, hogy a víz- és csatornadíjba beépül
egy kicsi rész bérleti díjként. Ez 20 forintot jelentene nagyjából köbméterenként. Ez hosszú
távon kisebb költséggel járna, mint a jelenlegi érdekeltségi hozzájárulás. Az önkormányzat
ezen felül azt is megteheti, hogy a jelenlegi 54,-ft rekonstrukciós plusz bérleti díjat, ami be
van építve a vízdíjba, visszaveteti a Vízművekkel. Ez nem mehet az üzemeltetés kárára, de
van mozgási lehetőség. Ha a Képviselő-testület most felhatalmazást ad rá, akkor el fogunk
indulni ezen az úton.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Két dologgal egészítené ki az előbb elmondottakat. Ebben az esetben az önkormányzat
megszabadulna attól a 184 millió forintos kezességvállalástól, ami felé már tettünk egy lépést,
másrészt ez a dolog csak akkor érvényes, ha mindenki befizeti az 50 ezer forintot két év alatt.
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Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A Fundamentával felvettünk a kapcsolatot. A Fundamentát úgy lehet megszüntetni, ha az
eddig befizetett összeg átkerül a Víziközmű Társulathoz. Akinek több volt benne, mint 50
ezer, az 50 ezer feletti részt visszakapja készpénzben, akinek kevesebb volt, annak ki kell
pótolni. Aki egy összegben befizette az érdekeltségi hozzájárulást, az vissza fogja kapni az 50
ezer forint feletti részt. Aki még nem fizetett, az bármilyen ütemezésben befizetheti, de
maximum két év alatt.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Azt tudni kell, hogy aki ezt a pénzt kiveszi, annak az állami támogatás nem jár rá, illetve a
jogi személyekre ez nem vonatkozik.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Valószínű, hogy annak a lehetőségét is meg fogják vizsgálni, hogy az üres portákra is
kivetésre kerüljön az érdekeltségi hozzájárulás csökkentett összegben.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Azt terveztük, hogy erről írásos tájékoztatót fog kapni minden lakos.
Szikszai László alpolgármester:
Mi lesz azzal, aki nem fizeti be?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Aki nem fizeti, attól levonásra kerül az összeg.
Farkas László a Víziközmű Társulat elnöke:
A háztartások kb. 25%-a már közel áll az 50 ezer forintos befizetéshez. 2%-a a lakosságnak
már befizette a teljes összeget, nekik az 50 ezer forint feletti részvisszafizetésre kerül.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Arra is van lehetőség, hogy a Fundamenta nem kerül megszüntetésre, hanem viszi tovább, és
külön befizeti az 50 ezer forintot.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A vízdíj emelkedése is jóval alatta lesz a környéken lévő vízdíjaknak, mert a
magyarbánhegyesi vízdíj jóval alatta van most is a környező települések vízdíjának.
Lakos:
Kérdése van ezzel a napirenddel kapcsolatban. Fizikailag hol kell, hogy meglegyen az 50 ezer
forint?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Tulajdonképpen a Víziközmű Társulatnál kell, hogy meglegyen, de ha a beszedés terhes a
Társulatnak, akkor be tud segíteni az önkormányzat is. Ha valaki nem tud ügyfélfogadási
időben megjelenni a Víziközmű Társulatnál, akkor az önkormányzatnál is befizetheti és
átutalásra kerül.
Lakos:
Nem erre irányult a kérdése. Azért kérdezi, mert ha a Társulatnak vannak költségei, akkor a
befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat ezek felemésztik-e? Vagy esetleg valami más keretből
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megy ez az adminisztrációs és egyéb költség? Ha ebből finanszírozzák, akkor megmarad-e a
fejenkénti 50 ezer forint?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Meg lesz az 50 ezer forint, mert amit kiszámoltunk, abba bele van építve a működési költség.
Lakos:
Akkor, amit befizetnek a lakosok, abból fizetik a Társulat költségeit is.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Jelenleg igen, de az új finanszírozási konstrukcióból ezt kivettük.
Lakos:
Igen, de akkor az eddigi költségek hol fognak lecsapódni? Azoknál, akik már befizették?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A jelenlegi 235 ezer illetve 272 ezer forint úgy lett kiszámítva, hogy egyrészt figyelembe
vettük a pályázati önerőt, a 210 millió forintot, másrészt a 28 millió forint 5 évre számított
működési költséget, és figyelembe lett véve egy kevés tartalék.
Lakos:
Jól értelmezem-e, hogy a Társulat éves működési költsége 6 millió forint? Ez miből tevődik
össze?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az éves működési költség áll: a Víziközmű Társulat elnökének a tiszteletdíjából és egy fő
alkalmazott bérköltségéből, irodaszer, nyomtatvány költségéből, és a legnagyobb tétel a
könyvelés költsége.
Lakos:
Ha a vízdíjat valaki nem fogja fizetni, a kieső bérleti díjat ki fogja megfizetni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Amikor a vízdíjakat megállapítják, akkor tartalékot is terveznek be.
Lakos:
Az eddig be nem fizetett díjak adók módjára behajthatók-e és azt ki fogja megtenni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Adók módjára behajtható, de senki ne várja el, hogy így megsanyargassuk a lakosságot.
Lakos:
Utolsó kérdése, hogy mikor lesz ebből csatorna.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ez már nem rajtunk múlik. A közbeszerzési eljárások lefolytatása van hátra. A jelen állás
szerint július környékén elkezdődhetne a munka.
Lakos:
Köszöni a tájékoztatást.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
9/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község képviselő-testülete hozzájárul az önerő finanszírozásának
átalakításához. Felkéri Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert, hogy kerüljön részletesen
kidolgozásra az előterjesztésben szereplő verzió és azt terjessze be ismételten a képviselőtestület elé jóváhagyásra.
Felelős:
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
7. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító program és az Aradi vízátvétel projekt
összekapcsolásával kapcsolatos előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz csatolt 7. számú melléklet.)
Ha a Képviselő-testület igényli, akkor meghívják a Békés Megyei Vízművek szakemberét egy
tájékoztató tartására.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az eredeti tervek szerint jelentősen alultervezték azt a vízdíjnövekményt, amit egy
arzénmentesítő jelent. A Vízműveknek konkrét, több évtizedes tapasztalata van ezzel
kapcsolatban. Más települések tapasztalatai szerint is jelentősen magasabb ennek a költsége,
mintha csatlakoznánk az Aradi vízátvétel projekthez.
A társulási ülésen biztosítottak minket a felől, hogy Románia nem fogja meghiúsítani a
vízátvételt. Olyan jogi biztosítékok kerültek beépítésre a szerződésbe, amely szerint 50 évig
kötelesek biztosítani az előre kialkudott áron az előre meghatározott mennyiségű vizet.
Gyakorlatilag nem vizet vásárol a Vízmű, hanem megvette az ott lévő kutak koncesszióját,
azaz megvették az ott található kutakat és ők fogják kitermelni a vizet. Biztosítottak arról is,
hogy a magyarbánhegyesi kút nem áll meg, hanem szükséges is ahhoz, hogy a lakosság
számára megfelelő vizet tudják biztosítani.
Jelenleg a Vízmű által üzemeltetett települések esetén egy szolidaritás van érvényben, azaz
minden településen ugyanannyi a vízdíj, függetlenül attól, hogy mennyi az önköltség. A
Vízművek kinyilatkoztatta azt, hogy azok a települések, amelyek egy sokkal költségesebb
megoldást választottak, könnyen lehet, hogy kiesnek ebből a körből.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Egy kicsit kényszernek érzi ezt a dolgot. Úgy gondolja, hogy terelgetik az önkormányzatokat
egy irányba. Elképzelhető, hogy ez lesz a járható út, de valamilyen szinten nem érzi tiszta
dolognak.
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Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Két szempontot kell figyelembe venni, a gazdaságosságot és az egészséget. A leválasztók úgy
működnek, hogy nemcsak azt vonnak ki a vízből, ami szükséges. Mindenképpen a
természetes mellett szavazna.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
10/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község képviselő-testülete, mint a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító
Társulás tagja hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az
aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának, kidolgozása érdekében
több társulás által megalakítandó Társulások Társulásának vagy ahhoz hasonló szervezetnek
megalakításában részt vegyen.
2. Magyarbánhegyes Község képviselő testülete, mint a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító
Társulás tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz átvezetését
figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozásakor, a település vízellátását, az
aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki változatát kéri megtervezni.”
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
8. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti a „Humán Szolgáltató Központ fejlesztése és bővítése, valamint a kiviteli tervek
elkészítése az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján, vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásával kapcsolatos
előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz csatolt 8. számú melléklet.)
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
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11/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Humán Szolgáltató
Központ fejlesztése és bővítése, valamint a kiviteli tervek elkészítése az építési
engedélyezési tervdokumentáció alapján, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Bólem Kft. -t(5600 Békéscsaba, Őszi u.
3.) rendeli el kihirdetni,
Ajánlati ár: bruttó 24.114.171,- Ft
2.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sódarné
Varga Gyöngyi polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: 2011. március 8.
9.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a közös földgázbeszerzéssel kapcsolatban készült előterjesztést. (A jegyzőkönyvhöz
csatolt 9. számú melléklet.) Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra teszi fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
12/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a közös
földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz. Jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
szindikátusi szerződés tervezetet. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert, hogy
a szindikátusi szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal
Dr. Szikszai József képviselő:
A 2011. január havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
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13/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2011. január havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Szikszai József képviselő:
A 2011. február havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta:
14/2011. (II.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2011. február havi tiszteletdíjáról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester a nyilvános ülést 16:00 órakor bezárta.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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