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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember
19-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, Tamás József, Tóth Gyöngyi képviselők
Távollétét előre jelezte:
Oláh Zoltán képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné a Humán Szolgáltató Központ
intézményvezetője, Fajó Jánosné élelmezésvezető, Kalmár Mihály a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács Ferencné a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetője, Pozsárné Nagy Ilona
művelődésszervező
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Beszámoló a 2011/2012-es tanévre való felkészülésről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. Beszámoló az önkormányzatnál végzett belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Bejelentések
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést. Ha van valakinek kérdése,
kiegészítenivalója az előterjesztéssel, munkatervvel kapcsolatban, az tegye meg.
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Kalmár Mihály igazgató:
Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy a nevelőtestület által 08.25-én elfogadásra került a
2011/2012-es évre vonatkozó munkaterv.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Hiányolja, hogy nem bocsátották a Képviselő-testület rendelkezésére az aktuális tanévre
vonatkozó munkatervet, mert így jobban megismerhették volna a nevelőtestület munkáját.
Kalmár Mihály igazgató:
Úgy gondolja, hogy a
minőségirányítással.

munkatervet

ki

lehetne

még

egészíteni

a

szakkörrel,

Tamás József képviselő:
A közoktatási törvény és a 11/1994 (VI.08.) MKM rendelet szabályozza a munkaterv kötelező
tartalmi követelményeit, aminek az a munkaterv nem felel meg. A tanulók őszi és tavaszi
fizikai képességének szintfelmérését és az éves diákközgyűlés időpontja sem szerepel a
munkatervben, hiányos. Nem ajánlja elfogadásra, mert a tanév indításának jogszabályi
feltételei ebben az esetben nem teljesülnek.
Kalmár Mihály igazgató:
Az alakuló ülésen általában elfogadásra kerül a tantárgyfelosztás és a munkaterv. Ez most is
teljesült, 4 hiteles aláírással és egy névsor aláírással elfogadták. A tanév rendje benne van az
előterjesztés anyagában.
Kovács Ferencné tagintézmény-vezető:
Mindennek, mindenkinek megvan a saját munkaterve pl. diákönkormányzat, osztályfőnöki
közösség, csak nincs csatolva.
Tamás József képviselő:
Véleménye szerint azért probléma, hogy nincsenek ezek a dokumentumok csatolva, mert így
nem ad átfogó képet, és a beszámoló sem teljes így.
Kalmár Mihály igazgató:
A Pedagógia Programban szerepel az őszi és tavaszi fizikai szintfelmérés.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, ha az előbb említett dokumentumok csatolásra kerülnének, akkor elfogadható lenne
a határozati javaslat.
Tamás József képviselő:
A Képviselő-testületnek nem kell elfogadnia a munkatervet.
Kalmár Mihály igazgató:
Az a probléma, hogy nem beszámolót kértek az előterjesztéshez, hanem csak pár adatot a
tanévkezdésről, azért nem adtak több anyagot.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy a 18 fő SNI-s tanuló összességében 66 órás fejlesztése hogyan történik?
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Kalmár Mihály igazgató:
A gyógypedagógus jelenleg félállásban végzi ezt a tevékenységet, mert kérte, hogy a 4.
osztályosokat ő vihesse végig.
Tamás József képviselő:
Minden tanuló szakértői véleménye határozza meg, hogy hány óra fejlesztésre jogosult. Ez
általában 7 vagy 3 óra. Úgy gondolja, hogy megtakarítást lehetne elérni azzal, ha 8-as
csoportokban történne a fejlesztés.
Kalmár Mihály igazgató:
Nem kötelező 8 fős csoportokat alkotni. Minden gyermeknek más a problémája, ezért másféle
fejlesztést igényel. 66 órát kellene összességében biztosítani, és plusz egy fő logopédust is
alkalmaznak 14 órában.
Tamás József képviselő:
Véleménye szerint lehetne 8 fős csoportokat kialakítani. Azt javasolja, hogy az idei tanévtől
határozzon meg órakeretet a Képviselő-testület.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Már többször tett javaslatot arra, hogy ezeket a szakmai vitákat a szakemberek a Képviselőtestületi ülésen kívül vitassák meg, és csak a konkrét javaslat kerüljön csak a Képviselőtestület elé.
Kalmár Mihály igazgató:
Az intézmény órabankjában annyi óra van, amennyit néhány éve a szakértő meghatározott.
Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy engedélyezzék 1 fő napközis nevelő
alkalmazását. Az idei tanévben a tavalyi 50 fő helyett 90 fő a napközis diák. A
mezőkovácsházi Munkaügyi Központ 50%-os támogatást tudna nyújtani 1 évre, 1 fő napközis
nevelő foglalkoztatásához. A békéscsabai Munkaügyi Központnál is érdeklődtek, ott 70%-os
támogatást tudnának nyújtani 8 hónapra, de 10 hónapos továbbfoglalkoztatás vállalásával.
Mindkét verzió részmunkaidős foglalkoztatás.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Kérdése, hogy ki meri-e az Igazgató Úr jelenteni teljes felelősséggel, hogy szükség van egy új
pedagógusra?
Kalmár Mihály igazgató:
Igen, mert nincs olyan pedagógus, aki el tudná látni a feladatot. Úgy gondolja, hogy fel
lehetne venni félévre, és ha megmarad a nagyszámú napközis, akkor lehetne hosszabbítani.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a Kossuth Lajos Általános Iskola 2011/2012-es
tanévre vonatkozó munkatervéről szóló határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta.

3

89/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános
Iskola 2011/2012-es tanévre vonatkozó munkatervét elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel 1 fő napközis nevelő alkalmazásáról szóló
határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal és 0
tartózkodással a következő határozatot hozta.
90/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jóváhagyja 1
fő napközis nevelő, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
Mezőkovácsházi Kirendeltsége által 2011. januárig tartó időszakra, a bér+járulék 50%-a
erejéig nyújtott támogatását.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy véleménye szerint a napközi konyhánál feltárt
hiányosságok, az üzemeltetési szabályzat, a leltárszabályzat pótlása az élelmezésvezető
feladat, amihez természetesen segítséget nyújt.
Tóth Gyöngyi képviselő:
A jelentésből számára úgy tűnik, hogy a szabályzatok terén a polgármesteri hivatal sincs
rendben. Kérdése, hogy ezek a szabályzatok megvannak?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A polgármesteri hivatal dogozóinak munkaköri leírása pár hónapos. Az intézmények esetében
továbbra is úgy véli, hogy intézményvezető feladata a hiányosságok pótlása.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Mikor kiderült, hogy ellenőrzés lesz a napközi konyhánál, a kért anyagokat előkészítette, és
átadta a belső ellenőröknek. Nincs tudomása róla, hogy lenne működési szabályzata a napközi
konyhának. A belső ellenőröktől érdeklődött, hogy kinek a feladata a szabályzat elkészítése,
4

és ők a polgármesteri hivatalt nevezték meg. Az eddig látott működési szabályzatok esetén azt
tapasztalta, hogy a polgármesteri hivatalnak a működéi szabályzatába van beépítve a napközi
konyha szabályzata. A munkaköri leírások valóban résiek, 2004-ben készültek.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy mit takar az, hogy szeptember 1-től éttermi szolgáltatás fog működni?
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
A gyermekek étkeztetését jelenti.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Sajnos sok probléma ered onnan, hogy azoknak a gyermekek is kapnak ebédet, akik nem
jogosultak, mert pl. nem rendelkeznek érvényes gyermekvédelmi kedvezmény
megállapításáról szóló határozattal. Bármilyen nehéz is, ezeknek a gyermekeknek nem szabad
biztosítani az étkezést.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy a helyi őstermelőktől való felvásárlás hogyan zajlik a napközi konyhán?
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Felvásárlási jegyet állít ki az őstermelők részére.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a belső ellenőri jelentésre vonatkozó határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
91/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Királyné Demcsák Ágnes
által végzett belső ellenőrzési jelentéseket megismerte. Felkéri Sódarné Varga Gyöngyi
polgármestert és dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy az ellenőrzésről szóló
jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok pótlása érdekében a további szükséges lépéseket
tegye meg.
Felelős: dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
Határidő: 2011. október 30.
3. NAPIREND
Pozsárné Nagy Ilona művelődészervező:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megjelent az aktuális LEADER pályázat falunapok
támogatására. Sajnos a határidő szűkre szabott, így már most elkészített egy programot és
költségvetést a 2012. évi falunapra vonatkozóan.
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Béres Ildikó:
Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy egy kiállítótermet és egy falutörténeti
kiállítás megrendezésére alkalmas termet bocsásson rendelkezésére a régi általános iskola alsó
tagozatos épületében. Szeretne kiállítást rendezni, amihez az érdeklődőket szeptember 27-én
18 órakor várja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Támogatja a javaslatot.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Támogatja a javaslatot.
Frank Lajos képviselő:
Javasolja, hogy a 2012. évi falunapra tervezett mezőgazdasági szakmai előadást egészítsék ki
pl. vetőmag-, gépbemutatóval. Úgy gondolja, lenne rá igény. Az agrárkamarától is lehetne
felkérni egy szakembert egy előadás megtartására.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A LEADER keretében a falunapon kívül próbálnak pályázni közösségi tér kialakítására,
amibe a művelődési ház udvarát tervezik bevonni. A kamerarendszer bővítésére is próbálnak
pályázati forrást találni, mert nagy szükség lenne rá.
Rátódi István a Magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt hónapban a rendőrséggel 4 közös akcióban
vettek részt eredményesen. A kamerarendszer esetén probléma, hogy csak a rendőrség nézheti
vissza a felvételeket, de nekik nincs rá emberük. Próbálnak megoldást találni arra, hogy a
polgármesterek is visszanézhessék a felvételeket.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A Magyar Kutató, Mentő Alapítvány kereste meg azzal a kéréssel, hogy a Képviselő-testület
támogassa őket, de úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben nincs rá lehetőségük.
Próbálnak pályázati lehetőséget keresni belterületi utak karbantartására is.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A Kossuth utcán, a gyógyszertár szomszédságában álló ház kezd életveszélyessé válni. Úgy
gondolja, hogy intézkedni kellene a lebontásáról.
Korom Mihály műszaki ügyintéző:
Fel lehet szólítani ezeket az ingatlantulajdonosokat az épület lebontására. Ha nem bontja le,
akkor Mezőkovácsházára, az építéshatósághoz kerül az úgy, akik szintén felszólítják, de
büntetni nem lehet.
Frank Lajos képviselő:
Kérdése, hogy a külterületi dűlőutakat ellenőrzik-e?
Korom Mihály műszaki ügyintéző:
Igen, rendszeresen ellenőrzésre kerülnek a külterületi utak is. A MÁV a hamarosan kezdődő
sínfelújításból származó földet felajánlotta az önkormányzat részére. Ha nem törmelékes,
akkor a külterületi utak kiegyenlítésére használják fel. Felajánlották továbbá 500,-Ft+ÁFA
áron betontalpakat, amit véleménye szerint fel lehetne használni.
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A LEADER pályázaton lehetősége lenne az önkormányzatnak a művelődési ház udvarán egy
piactér kialakítására, továbbá bejáró, parkoló, padok, asztalok kialakítására, és térburkoló
lerakására, parkosításra. Ez egy 100%-os támogatás, csak az ÁFÁ-t kellene az
önkormányzatnak állni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a falunap költségeinek részben LEADER
pályázat benyújtása általi finanszírozásáról szóló határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
92/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2012.
évben megrendezésre kerülő Bán Nap megrendezése költségeinek fedezésére LEADER
pályázatot nyújt be. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi képviselőt és Pozsárné Nagy
Ilona művelődésszervezőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester és Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Oláh Zoltán képviselő kérését tolmácsolva tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
szeptember havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, amit a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda magyarbánhegyesi óvoda tagintézménye javára ajánl
fel. Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
93/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Zoltán képviselő
szeptember havi tiszteletdíjról való lemondását a Civil Alap javára elfogadja. Utasítja
hivatalát, hogy 50.245 Ft-ot Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda
magyarbánhegyesi óvoda tagintézménye részére fizessen ki.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Augusztus és szeptember havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, amit a Kunágota –
Magyarbánhegyes Vadásztársaság részére ajánl fel.
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Sódarné Varga Gyöngyi képviselő:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - a következő határozatot hozta.
94/2011. (IX.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szikszai József képviselő
2012. augusztus és szeptember havi tiszteletdíjról való lemondását a Civil Alap javára.
Utasítja hivatalát, hogy 100.490 ft-ot a Kunágota – Magyarbánhegyes Vadásztársaság részére
fizessen ki.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 15:00-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző
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