Magyarbánhegyes Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 68/480-000
Fax: 68/480-104
E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu
24/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Frank Lajos, Oláh Zoltán, Szikszai
László, Tamás József, Tóth Gyöngyi képviselők
Késését előre jelezte:
Dr. Szikszai József képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Evanics Jánosné a Humán Szolgáltató Központ
intézményvezetője, Fajó Jánosné élelmezésvezető, Rátódi István a Magyarbánhegyesi
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője
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.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Oláh Zoltán és
Szikszai László képviselőket, melyet a Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan –
elfogadott.

Napirend:

1. Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző
2. Általános Iskola épületére napkollektor felszerelése
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.
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1. NAPIREND
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításával kapcsolatos rendelet tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
10/2011. (X.24.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (X.24.) Önk.
rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.24.) Önk. rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az
iskolapályázat ellenőrzésre került, és ott derült fény rá, hogy napkollektor felszerelése volt
betervezve. Sajnos ez már a tervrajzokban sem került, de utólag be kell építeni. több helyen
érdeklődtek az árakról, kértek árajánlatot. Békéscsabán van egy vállalkozó, aki 500 ezer
forintért vállalta, hogy beépít egy napkollektort.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy a pályázat ellenőrzésére került sor. Tételesen
ellenőrizték, hogy a kiviteli tervek alapján hogyan valósult meg a kivitelezés. Ellenőrizték azt
is, hogy a pályázatban milyen vállalásokat tett az önkormányzat. Volt benne energiafüves
kazán és napkollektor beszerelésére vállalás. Ez valahogy nem került be sem az engedélyes,
sem a kiviteli tervekbe. A VÁTI-tól engedményt kapott az önkormányzat. Arra tekintettel,
hogy nincs energiafű, eltekintenek a beszereléstől. Egy utólagos jóváhagyást kér a Képviselőtestülettől, mert már folyik a beszerelése.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Úgy emlékszik, hogy csak beszéltek erről, de a pályázatba nem került bele.
Frank Lajos képviselő:
Úgy emlékszik, hogy inkább a konyhánál és a tornateremnél került szóba a napkollektor
felszerelése.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az önkormányzatnak azért kell nagyon odafigyelni a pályázatírásnál, mert sokszor
belekerülnek vállalások, amiért plusz pont jár, de nem biztos, hogy ezt meg is tudják
valósítani. Ebben az esetben nem lehetett ezt a vállalást kihúzni, mert ezen a két plusz ponton
múlt, hogy nyerjen a pályázat. Ezért nem tudnak tőle eltekinteni. Az energiafűvel
kapcsolatban már megírta a kérelmet, hogy miért ilyen kazán került beépítésre. Ezt az 500
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ezer forintot a fejlesztési tartalék terhére tudjuk biztosítani. Egy 300 literes víztároló van
jelenleg beépítve. A napkollektor mellé lesz telepítve, és abba fogja pumpálni a vizet.
Tamás József képviselő:
Kérdése, hogy ezt áthelyeztetni nem lehetne? Mindenképpen az iskolában kell beszerelni?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Nem, ezt mindenképpen az iskolában kell megvalósítani.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a napkollektor beépítésére vonatkozó határozati
javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
96/2011. (X.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda Kossuth Lajos Általános Iskolájában napkollektor
beszereléséről döntött. A napkollektor megvásárlásának és beszerelésének költsége 500.000,Ft, melyet a fejlesztési tartalék terhére biztosítanak. Felkéri Sódarné Varga Gyöngyi
polgármestert, hogy a hiányosságok pótlása érdekében a további szükséges lépéseket tegye
meg.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az előző Képviselő-testületi ülésen a műszakis kolléga már tájékoztatta a Képviselő-testületet
egy LEADER pályázat beadásának lehetőségéről. A pályázat kidolgozásra került, és ha a
Képviselő-testület támogatja a gazdasági és közösségi célokat szolgáló közösségi terek
kialakítása, felújítása, bővítése és korszerűsítése elnevezésű pályázaton való részételt, akkor
szavazzanak erről. Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
97/2011. (X.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Gazdasági
és közösségi célokat szolgáló közösségi terek kialakítása, felújítása, bővítése és
korszerűsítése” címmel LEADER pályázatot nyújt be. Felhatalmazza Sódarné Varga
Gyöngyi polgármestert és Korom Mihály műszaki főelőadót, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges lépéseket tegye meg.
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Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester, Korom Mihály műszaki főelőadó
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Télen a hó eltakarítását meg kell oldani. Úgy gondolja, hogy Fajó János a tavalyi évben jól
ellátta a feladatát, és javasolja, hogy ismét kössenek vele szerződést 5.000,-Ft/üzemóra díjért
és egy egyszeri gázolaj támogatásért. Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
98/2011. (X.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011-2012.
év telén a hó eltakarításával Fajó János 5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 58. szám alatti
lakost bízza meg 5.000,-Ft/üzemóra díjért és egy egyszeri üzemanyag támogatás ellenében.
Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy folyamatban van az OTP Bank bankautomata
kihelyezése. 2-3 héten belül teljesen üzemképes lesz.
Igény volt a lakosok és a posta részéről utca és házszám táblák kihelyezésére. Ha pályázat
útján megoldható lenne, akkor támogatná a javaslatot.
Probléma adódott Pócza Irén Katalin Damjanich utcai lakossal. Az elmúlt években
tönkrement a kerítése, mert a háza melletti portára lett lerakva a takarófólia. Segített neki az
önkormányzat rendbe hozni. Dróthálót, oszlopokat kapott. Azóta folyamatos kérésekkel állt
elő. Úgy gondolja, hogy ezt már nem áll módjában az önkormányzatnak támogatni. Ezek az
igények menet közben merültek fel, eredetileg erről nem volt szó.
Csütörtökön egy tájékoztatón járt a Startmunka programmal kapcsolatban. Sajnos a beadási
határidő nagyon lerövidült, de beadásra kerül a pályázat. Jónak találja, mert eszközigényt is
lehet mellékelni. 6 illetve 8 órában lehet őket foglalkoztatni.
A lakosság részéről fára lenne igény az idei évben is. A tavalyi évben 3 mázsát kaphattak
háztartásonként. Úgy gondolja, hogy nem tudnak igazságosan dönteni. Ennyi fával nem lehet
megoldani a családok problémáját, ezért ne adjanak az idei évben fát a rászorulóknak.
Frank Lajos képviselő:
A lakosságtól olyan információkat hallott, hogy a MATEKER Kft. ki fogja vágni az egész
Kotroczó erdőt. Úgy gondolja, hogy ezt a dolgot le kellene tisztázni, mert már volt ilyen
probléma az elmúlt években. Az erdő osztatlan közös tulajdon. Ha vágnak ki fát, akkor
minden tulajdonosnak juttatni kellene belőle, és újra kellene telepíteni. Ha kell, aláírást fog
gyűjteni és nem fogja hagyni. Kevés erdő van a településen, ezt nem szabad engedni.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Csak annyit tud ígérni, hogy érdeklődik a dologról.
A Polgárőrség felől érkezett egy megkeresés az önkormányzat részére. A Munkaügyi
Központ által 3 fő foglalkoztatására nyertek pályázatot. Nem rendelkeznek annyi pénzzel,
hogy az első havi bérüket ki tudják fizetni, ezért segítséget kérnek.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Visszatérítendő támogatást tudnának nyújtani.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
99/2011. (X.24.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület számára 120.000,-Ft
visszatérítendő támogatást nyújt azzal, hogy a támogatást legkésőbb 2012. februárjáig
visszafizetik. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az Élelmiszerbank által nyújtott segélyszállítmányból a falu minden lakójának jutott. Ritka az
ilyen település. Köszöni a munkát a Humán Szolgáltató Központ munkatársainak.
Fajó Jánosné élelmezésvezető:
Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a konyhának szüksége lenne december
hóban közfoglalkoztatott munkaerőre. Az eddigi közfoglalkoztatottak munkaviszonya lejárt.
Az állandó dolgozók nem tudják kivenni a szabadságukat, rengeteg a papírmunka,
növekszenek a követelmények.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Jelenleg úgy néz ki, hogy nem tudunk közfoglalkoztatottat felvenni. Előre nem lehet tudni,
hogy a 2012. évben hogyan fog működni a közfoglalkoztatás.

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 14:00-kor bezárta.
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Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Oláh Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szikszai László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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