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5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus
29-én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Frank Lajos, Dr. Szikszai József,
Szikszai László, Tóth Gyöngyi képviselők
Késését előre jelezte:
Tamás József képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné Humán Szolgáltató Központ
vezetője, Kalmár Mihály a Magyarbánhegyes–Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda
igazgatója, Kovács Ferencné Magyarbánhegyes–Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda
tagintézmény-vezetője, a Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Rátódi István a
magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője
Jelen volt még: 3 fő érdeklődő
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Beszámoló a 2011. évi költségevetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. V. BÁN Napok pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. A szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Bejelentések
5. Általános Iskola szakmai ellenőrzésének eredménye
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Frank Lajos és
Szikszai László képviselőket, melyet a Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan –
elfogadott.

1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést. Felkéri Dr. Szikszai Józsefet, hogy a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság nem volt határozatképes, de ettől függetlenül megtárgyalták a napirendi pontokat.
A felmerült kérdésekre megfelelő választ kaptak, ezért javasolja a beszámoló elfogadását.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Akkor tudná teljesen elfogadni a beszámolót, ha a Magyarbánhegyesi Football Klub
elszámolására is sor került volna.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A civil szervezetek beszámolói a következő testületi ülés anyagát képezik majd.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Véleménye szerint a beszámolók nem tartoznak a költségvetés teljesítéséhez. Az egyesület
dolga, hogy egymás között tisztázzák a kérdéseket. Ha az előző vezetés nem tud teljesen
elszámolni, akkor a még fennmaradó támogatásból levonja az önkormányzat azt az összeget,
amit nem tudnak számlával igazolni. Egy levél kiküldésre került a football klub vezetésének,
hogy pótolják a hiányosságokat.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Egyetért, de úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak jogában áll felelősségre vonni az előző
vezetést. A képviselő-testület felelőssége is, mert adhattak volna nagyobb támogatást a többi
civil szervezetnek. Azt kéri, hogy a jelenlegi vezetésnek adjon meg minden támogatást az
önkormányzat ezzel kapcsolatban.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Egyetért, mert ez a helyzet hatással van a következő szezonra is, így hátrányba kerülhet a
klub.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy szabjanak határidőt az elszámolásra, hogy minél hamarabb lerendeződjön
az ügy.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Úgy gondolja, hogy ez az elszámolási probléma, ha volt átadás-átvétel a football klub előző és
jelenlegi vezetése között, ki kellett, hogy derüljön. Ha akkor minden rendben volt, akkor az
elszámolásból hiányzó számlákat az új vezetés is be tudja mutatni.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
82/2011. (VIII.29.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I.
félévi teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, így elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
83/2011. (VIII.29.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011 I. féléves költségvetési bevételeinek és
kiadásainak teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a V. BÁN Napok elszámolásával kapcsolatos előterjesztést.
Véleménye szerint van helye a falunapnak, de nem ilyen formában. Több kisebb rendezvényt
kellene tartani az egész során.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy kérdőív kiküldésével meg kellene kérdezni erről a lakosság
véleményét.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Évről-évre egyre rosszabb lesz az önkormányzat anyagi helyzete. Tudomásul kell venni, hogy
az anyagi eszközeink végesek. Sajnálatos módon ebben az évben egy kisebb társaság okozott
problémát.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Úgy gondolja, hogy le kell vonni a tanulságokat és pár dolgot át kell gondolni. Valamilyen
módon folytatni kell ezt a hagyományt. Nem szabad hagyni, hogy ez a probléma elrontsa sok
ember szórakozását.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Mindenkinek megköszöni a munkát, aki részt vett.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Egyetért Dr. Szikszai József képviselővel.
Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező:
Ezúton köszöni meg mindenkinek a támogatást, segítséget.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel az V. BÁN Napok elszámolásáról szóló
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
84/2011. (VIII.29.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Képviselő-testülete

az

V.

BÁN

Napok

Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt a szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.24.)
Önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés ismertetésére.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismereti a szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.24.) Önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos előterjesztést.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Sajnos történnek visszaélések. Háziorvosként konfliktusba kerül ezekkel az emberekkel. sok
problémát és összeütközéseket okoz.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a szociális ellátásokról módosításával kapcsolatos
rendelet tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
9/2011. (VIII.30.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII.30.) Önk.
rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.24.) Önk. rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az őszi szünetben kerül sor a napközi konyha tisztító
meszelésére, így 3 napig meg kell oldani az étkeztetést. Felkéri Fajó Jánosné élelmezésvezetőt
és Evanics Jánosné intézményvezetőt, hogy érdeklődjenek a vásárolt étkeztetésről.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy két dolgozó, Málik Istvánné és Hajdú Ferencné
nyugdíjba vonul. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét figyelembe véve lehetőség nyílik
a polgármesteri hivatal létszámának 2 fővel való csökkentésére, amihez szükséges meghozni
két határozatot ebben a kérdésben. Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
85/2011. (VIII.29.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Polgármesteri
Hivatal közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő csökkentését. A létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. Az
képviselő-testület az önkormányzat intézményei létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata
függvényében dönt a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy a létszámcsökkentést és a feladatok
átszervezését hajtsa végre.
Felelős: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2011. december 31.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
86/2011. (VIII.29.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Polgármesteri
Hivatal közalkalmazotti létszámának 1 fővel történő csökkentését. A létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. Az
képviselő-testület az önkormányzat intézményei létszámhelyzetének és az intézmények
közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata
függvényében dönt a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy a létszámcsökkentést és a feladatok
átszervezését hajtsa végre.
Felelős: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2011. december 31.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az alábbiakról:
-

a művelődési ház tetőszerkezete beázott. Úgy gondolja, hogy egy vállalkozót meg
kellene bízni a hibák kijavítására;
Dr. Temesvári Péter gyermekorvossal hamarosan aláírják a szerződést;
a VW Caddy gépjárművet műszaki vizsgára kell felkészíteni, nagyon rossz állapotban
van.

Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy az önkormányzat az erdő művelésére vásároljon egy tárcsát, mert
gyomirtással és tárcsázással könnyebb lenne rendben tartani. Tájékozódni kellene egy
nagyobb teljesítményű traktor megvásárlásának lehetőségeiről.
5.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti az előterjesztést, amit a következőkkel egészít ki. Úgy gondolja, hogy nem azt a célt
érte el az ellenőrzéssel a Képviselő-testület, amit szeretett volna. költségvetést érintő hibákat
is felfedezett az ellenőrzés. Véleménye szerint a fenntartónak és az iskolavezetésnek együtt
kell működni, ami egy demokratikus együttműködés kell, hogy legyen. Egy ilyen kapcsolatot
kellene kialakítani. Úgy véli, hogy a Közalkalmazotti Tanácsba is be kellene választani egy
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képviselőt. Sajnos nem teljesen arra irányult a vizsgálat, amire a Képviselő-testület kíváncsi
volt. A hibák kijavítására, kiküszöbölésére javaslatokat tett a szakértő.
Kalmár Mihály igazgató:
Más véleménye van. Úgy gondolja, hogy kb. 5%-os változtatást kell eszközölni. A
tantárgyfelosztás ezek alapján kerül majd kialakításra.
Tamás József képviselő 14:30-kor megérkezett.
Kalmár Mihály igazgató:
A költségvetés tervezésénél hiányolta, hogy nem volt jelen, mert akkor pár problémát ki
lehetett volna küszöbölni. az iskolában a szakos ellátottság 99%-os. Szeptembertől egy
testnevelés-matematika tanár fog munkába állni. Ének szakos pedagógust nehezen lehet
találni. Megoldható lenne, de nem biztos, hogy költséghatékony. Nyáron pályáztattak
álláshelyeket, és a tantárgyfelosztást így alakítják majd ki.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Írásban szeretné megkapni, hogy a problémák mikor lesznek kijavítva.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy az igazgató úr tudott-e arról, hogy a nem szakos helyettesítés díja 50%-os és a
KETEX rendszer használat nem kötelező?
Kalmár Mihály igazgató:
Nem kötelező, de egy bevált rendszer.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a tankönyv számlával adódott probléma megoldódott-e?
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Sajnos többszöri hibázás történt. Meg kell vizsgálni, hogy kik hibáztak, mikor hibáztak.
Nyilvánvaló, hogy mindenkinek van felelőssége.
Tamás József képviselő:
Egyetért, de nem mindenben. Ez a jegyzőkönyv sok mindent tartalmaz. Ez nem volt egy
komoly törvényességi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés. Nincs az intézménynek egy komoly
felelőse, vezetője. Közoktatási törvény kimondja, hogy az igazgató felelős mindenért. Éveken
keresztül csak magyarázkodtak, de nem történt semmi. Két dolog tetten érhető, az egyik a
tankönyvkérdés, a másik a helyettesítés. Javasolja a fegyelmi eljárás megindítását Kalmár
Mihály igazgató ellen.
Kalmár Mihály igazgató:
Amit Tamás József képviselő úr az előző testületi üléseken kifogásolt, az osztályfőnöki óra
problémája rendben van, csak nincs jól ledokumentálva.
Tamás József képviselő:
További problémája, hogy az iskolában sokszor nem lehetett megtalálni az igazgató urat.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Megerősíti az előbbieket.
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Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 15:20-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Frank Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szikszai László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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