Magyarbánhegyes Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.
Tel.: 68/480-000
Fax: 68/480-104
E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu
30/2011
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.december
19-én 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, Tóth Gyöngyi képviselők
Távollétét előre jelezte: Tamás József képviselő
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós jegyző, Kalmár Mihály a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács Ferencné a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetője, Rátódi István a
Magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője
Jelen van még: 17 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 előtt: Bartha Magdolna búcsúztatása
Napirend:
1. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

2012.

évi

2. 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
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5. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő visszautalásának módjáról
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
6. Bejelentések

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Gyöngyi és
Szikszai László képviselőket, melyet a Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúan –
elfogadott.
NAPIREND ELŐTT
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Napirend előtt kerül sor Bartha
Magdolna pedagógus köszöntésére nyugdíjba vonulása alkalmából. Megköszöni Bartha
Magdolna pedagógusnak az évek során tanúsított példamutató, sikeres szakmai munkáját.
Átadja a Pedagógus Emlékérmet és oklevelet.
Bartha Magdolna pedagógus:
Megköszöni az elismerő szavakat, az Emlékérmet és Oklevelet.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester 10 perc szünetet rendel el.

1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Javasolja, hogy 2012. január vagy
február hónapjának napirendi pontjait bővítsék ki egy közfoglalkoztatásról szóló
tájékoztatóval a Munkaügyi Központ részéről. Felveszi a kapcsolatot velük és érdeklődik,
hogy mikor tudnak érdemi tájékoztatást nyújtani ebben a témában.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy együttes képviselő-testületi ülést tartani fognak-e, és elegendő-e a 03.26-i
ülésen tárgyalni a VI. Bán napi előkészületeket?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tartani fognak együttes képviselő-testületi ülést, és úgy gondolja, hogy elegendő az VI. Bán
napi előkészületeket a márciusi ülésen tárgyalni, mert már a pályázat be van adva, és a
programtól nem igazán tudnak eltérni.
Több hozzászólás nincs, így elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot azzal a módosítással, hogy 2012. január vagy február hónapban plusz egy napirendi
pont kerüljön beépítésre tájékoztató a közfoglalkoztatás címmel.
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Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
138/2011. (XII.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező 2012. évi munkatervet elfogadja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Felkéri Dr. Szikszai Józsefet a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az összes napirendi pontot. Néhány dologra
felhívja a figyelmet. A Polgármesteri Hivatalnál a költségvetésben a tervezett 400 ezer forint
táppénz, helyettesítés és napidíj céljára nem került felhasználásra, ezért ezt átcsoportosítás
után a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egyszeri bérkiegészítésére használják fel egyenlő
arányban. A hulladékszállítási díj megállapításával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság
javaslata, hogy tárgyaljanak a szolgáltatóval, hogy biztosítsák minél több személynek a 80
literes kuka igénybevételének lehetőségét. A díjemelést jogosnak tartja. Az anyagot
egészében elfogadásra javasolja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Több hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a 2012. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
12/2011. (XII.20.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (XII.20.)
Önk. rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült, hogy a lomtalanítás miért csak ilyen szűk kört érint?
Lehet-e bővíteni? Érdeklődni fognak róla.
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Hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a települési szilárd
hulladék szállítása kötelező közszolgáltatási hatósági díjának megállapításáról és a
szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 11/2002. (III.29.) KT rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
13/2011. (XII.20.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (XII.20.)
Önk. rendelete a települési szilárd hulladék szállítása kötelező közszolgáltatási hatósági
díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 11/2002. (III.29.) KT
rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
2009-ben a Békés Manifest Kft. küldött egy listát, amin a hátralékosok szerepeltek. Ha a
hátralék felét a lakosok kifizették, a Manifest Kft. eltörölte a megmaradt tartozást. Probléma
merült fel ezzel kapcsolatban, mert még mindig van hátraléka a lakosoknak. Kiderült, hogy
azon a listán csak az adott évben keletkezett hátralékok szerepeltek, az előző évekből
visszamaradtak nem. Ha ilyen problémával keresi fel a képviselőket a lakosság, akkor kéri,
hogy ezt a tájékoztatást adják.

4.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy mivel a napkollektorral probléma van, meg lehet-e oldani a kiiktatását?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Már megoldották.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen szóba került az iskola elszámolási vitája. Megkéri a Jegyző
Urat, hogy számoljon be róla.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Jelenleg a 2011-re vonatkozó 6 millió forintos tartozást vizsgálják. Október óta utalja
Nagykamarás a finanszírozást, együttműködnek ebben. 1 év elszámolása már elkészült, a
könyvvizsgáló készíti a többit.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Kérdése, hogy Nagykamarás Képviselő-testülete nem fogja vitatni, hogy kinek a hibájából
történt mindez? Nem lehet indok semmire?
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Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
A kamatfizetési kötelezettséget befolyásolná. Ha vitatnák, akkor esetleg bíróságra kerülne z
ügy.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Úgy gondolja, hogy ettől tekintsünk el. A nagyobb probléma az, hogy vissza tudják-e fizetni
az elmaradt összeget.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
2010-ben biztosan tartoznak, mert nehezen ment az utalás. Esetleg azt tudja elképzelni, hogy
egyik fél részéről sincs tartozás.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A lényeg, hogy az együttműködést ne befolyásolja ez az elszámolási vita.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a javaslatot, hogy a Polgármester Hivatal 841126
szakfeladatán a személyi juttatásoknál szereplő helyettesítésből és napidíjból 400 ezer forintot
egyszeri jutalom céljára átcsoportosítsanak.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
139/2011. (XII.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2011. évi
költségvetésben, a 841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége szakfeladaton nem teljesített 400 ezer forint helyettesítést, napidíjat egyszeri
jutalom céljára átcsoportosítja.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/2011. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
14/2011. (XII.20.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (XII.20.)
Önk. rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.)
Önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi pontot. Hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra
teszi fel a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
140/2011. (XII.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011. (12.07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról,
hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, 303.082,- Ft-ot az 11733034-15344227 sz.
bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa Magyarbánhegyes Község Önkormányzata.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
6.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kunágotán az orvosi ügyelettel kapcsolatban vett
részt egy ülésen. Probléma van az orvosi ügyelet ellátásával. A medgyesegyházi polgármester
vitatta, hogy miért vitték el az orvosi ügyeletet Kunágotára. Javasolja, hogy mindenképpen
támogassák az orvosi ügyelet fennmaradását. Januárban sor kerül a szerződés átvizsgálására.
2006-ban kötötték a szerződést. Kunágotán lesz még értekezlet erről.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Már régóta probléma van az orvosi ügyelet ellátásával. Nem megfelelően csinálják az
adminisztrációt, nem szerepel az ellátó orvos neve, pecsét, a kiszállás ideje a
dokumentumokon. Szakmai téren is vannak ezen felül problémák, a szakmai színvonal sem
megfelelő. A Sanimed kifogását, hogy a megfelelő tárgyi feltételek nincsen meg, elfogadja.
Az a véleménye, hogy továbbra is támogassák az orvosi ügyelet fennmaradását úgy, hogy a
szerződésben bizonyos pontokon változtatást kezdeményeznek.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A választások környékén kezdeményezték, hogy alakítsanak egy társulást az orvosi ügyelet
ellátására, de végül nem valósult meg.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Eredetileg a központi ügyelet Medgyesegyházán volt. Egy központi rendelkezés született
arról, hogy 15 perc alatt elérhető legyen az ügyelet számára minden terület, így Kunágotára
került a központ. Az infrastruktúrát, rendszert kiépítették, ennek költségeit Kunágota vállalta.
Azóta beruházás nem történt, így ez is problémát jelent.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A mai napon terítékre került a gyepmesteri tevékenység ellátása. A jelenleg szerződésben lévő
gyepmester nagy költséget jelent az önkormányzatnak, ezért megkerestek egy újkígyósi
alapítványt, aki összegyűjti a kóbor ebeket, és egy gyulai állatmenhelyre szállítja őket. Ha
éves szinten 20 kutyára kötünk szerződést, az 300 ezer forint költséget jelent, ami jelentő
megtakarítást hoz. Az előző gyepmesterrel a szerződés még 3 hónapig él, ennyi a felmondási
idő, de az új szerződés már megkötésre került.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Október, november és december havi tiszteletdíjáról lemond a Civil Alap javára, amiből 2
havit a Kunágota – Magyarbánhegyes Vadásztársaság részére, fél hónapra eső tiszteletdíjat a
magyarbánhegyesi Esthajnal Nyugdíjas Klub részére, fél hónapra eső tiszteletdíjat pedig a
Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Korvin Taekwon-do Szakosztály részére ajánl fel.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi pontot. Hozzászólás nem volt, ezért elfogadásra javasolja és szavazásra
teszi fel a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
141/2011. (XII.19.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Szikszai József
képviselő 2011. október, 2011. november, 2011. december havi tiszteletdíjról való lemondását
a Civil Alap javára. Utasítja hivatalát, hogy 100.490 ft-ot a Kunágota – Magyarbánhegyes
Vadásztársaság, 25.122 ft-ot a magyarbánhegyesi Esthajnal Nyugdíjas Klub, és 25.123 ft-ot a
Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Korvin Taekwon-do Szakosztály részére, a Civil Alap
terhére fizessen ki.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 14:25-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Tóth Gyöngyi
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szikszai László
jegyzőkönyv-hitelesítő

7

