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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27én 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, Evanics Jánosné intézményvezető, Kalmár
Mihály a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács
Ferencné a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézményvezetője, Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező, Rátódi István a Magyarbánhegyesi
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője, Szász Károlyné óvodavezető
Jelen van 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 6 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
2. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat közszolgáltatási tevékenységet ellátó
gazdasági társaságban fennálló részesedéseinek és vízi-közmű vagyonának kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Közös földgáz beszerzés
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
4. Bejelentések

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Szikszai József
és Szikszai László képviselőket, melyet a Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúan
– elfogadott.

1. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, melyet a következőkkel egészít ki. A
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az iskola költségvetésével
kapcsolatban kiegészítést tett, amit be kell építeni. Felkéri Frank Lajos képviselőt, hogy
ismertesse a bizottsági ülésen tárgyaltak.
Frank Lajos képviselő:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalták a napirendi pontokat. Az iskola
költségvetésénél az előterjesztéshez képest az alábbi változtatások történtek. 516 ezer forint
került betervezésre a jubileumi jutalom terhére. Az önkormányzat költségvetésében a civil
szervezetek támogatását 2 millió forintra emelték. Az önkormányzat 2012. évi költségvetését
a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ezeken felül még tudnának beépíteni csökkentéseket a 2012. évi költségvetésbe, de nem
akarnak több megszorítást.
Tóth Gyöngyi képviselő:
Megdicséri a pénzügyön dolgozókat, mert ebben az évben egy sokkal kezelhetőbb,
átláthatóbb anyagot nyújtott be a Képviselő-testület elé.
Dr. Szikszai József képviselő:
Egyetért Tóth Gyöngyi képviselővel.
Frank Lajos képviselő:
Az iparűzési és gépjárműadóra terjed ki az észrevétele. Úgy gondolja, hogy a lakosság
legalább a helyi adók befizetésével járuljon hozzá a terhek viseléséhez. A bizottsági ülésen
megtárgyalták, hogy hamarosan felszólításokat küldenek ki a hátralékosoknak.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Kéri, hogy a lakosság a kötelezettségeit ugyanúgy teljesítse, ahogy a jogait érvényesíti. Az
idei évben méltányolták a gazdasági helyzetet, ezért sem volt adóemelés.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha a lakosok nem fizetik be az elmaradt adót, végrehajtást fog az önkormányzat
kezdeményezni. Reméli, hogy az adózási morál javulni fog.
Szikszai László képviselő:
Úgy gondolja, hogy ne csak mondjuk, tartsuk is be az előbbieket.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Más önkormányzatok átadják a helyi adók behajtását a NAV-nak, de nem szeretnének ehhez
folyamodni.

2

Rátódi István a Magyarbánhegyesi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület vezetője:
A Polgárőrség még nem nyújtott be pályázatot, de a pénzük elfogyott, és ahhoz, hogy
működjön a Polgárőrség, szükségük lenne előlegre. A tavalyi évben 500 ezer forintra
pályáztak a Civil Alapból, az idei évben 575 ezer forintra nyújtanak be, mert gázüzeművé
akarják átépíteni az autót. Így olcsóbb lesz az üzemeltetése. A megyei szövetség 75 ezer
forinttal fogja ezt támogatni. 02.01-el lehetőség nyílt rá, hogy a polgárőrök is figyelhetik a
kamerarendszert. Kéri, hogy a Képviselő-testület gondolja át ezt a kérdést.
Kérik továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Polgárőrség részére 120 ezer forint előleget
kifizetni szíveskedjenek az idei Civil Alapból nyújtott támogatás terhére, hogy biztosítani
tudják a folyamatos működést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Megvizsgálják a kérdést, de a rendőrség eléggé elzárkózik ettől.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, hogy a Polgárőrség részére 120 ezer forint előleget
nyújtsanak a 2012. évi, Civil Alapból nyújtandó támogatás terhére.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
11/2012. (II.27.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarbánhegyesi
Polgárőrség részére 120.000,-Ft előleget nyújt a 2012. évben megállapításra kerülő, Civil
Alapból folyósított támogatás terhére.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet a következő módosításokkal. A Civil Szervezetek támogatása előirányzat 2
millió forintra növekedjen és a Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda
költségvetésének jubileumi jutalom előirányzata terhére túlóra előirányzat 516 ezer forinttal
beépítésre kerüljön Magyarbánhegyes tagintézménynél.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
2/2012. (II.28.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.28.) Önk.
rendelete Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Az iskola költségvetésében szerepel minőségi bérpótlék előirányzat, de kéri a Képviselőtestületet, hogy ez kerüljön zárolásra addig, amíg kézzel fogható eredmény lesz.
Kalmár Mihály igazgató:
A minőségi bérpótlék egy részét a dolgozók kötelezően kapják, ezért úgy gondolja, hogy csak
azt a részt lehetne zárolni, amelyet plusz munka elvégzéséért kapnak.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, mely szerint a Magyarbánhegyes-Nagykamarás
Általános Iskola és Óvoda intézménynél tervezett minőségi bérpótlék azon része, mely a
dolgozóknak nem kötelezően, nem jogszabályi előírás alapján jár, kerüljön zárolásra.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
10/2012. (II.27.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Magyarbánhegyes Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2012.évi költségvetésében
tervezett minőségi bérpótlék azon része, mely nem kötelezően, nem jogszabályi előírás
alapján illeti meg a dolgozókat, kerüljön zárolásra.
Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Felkéri dr. Zelenyánszki Miklós jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos
előterjesztést.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ismerteti az előterjesztést.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendelettervezetet.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan - az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
3/2012. (II.28.) Önk. rendeletét.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.28.) Önk.
rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati
tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Hozzászólás nem volt, ezért
elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
12/2012. (II.27.) 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.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
azonnal

4.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Kérdése, hogy az iskolabál támogatása hogyan alakult? Sikeres volt-e a rendezvény?
Kovács Ferencné tagintézmény-vezető:
Az iskolabál nagy sikerrel zárult. A szülők támogatása 720 ezer forint, amiből 610 ezer
forintért kültéri játékokat vásároltak. A tanulók, pedagógusok nevében köszöni a segítséget,
támogatást. Úgy gondolja, hogy a falu összefogását tükrözi a siker, és reméli, hogy a
hagyomány folytatódik.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A két ülés között az alábbiak történtek, amiről az alábbi tájékoztatást nyújtja a Képviselőtestületnek:
- Oravecz Diána, a Taekwon-Do Klub sportolója kijutott az Európa-bajnokságra,
amihez ezúton gratulál.
- Megköszöni azoknak a segítségét, akik a hó eltakarításában részt vettek.
- Kistérségi ülésen volt, ahol a 60 ft-os tagdíj 310 ft-ra való felemeléséről döntöttek.
- A Manifestnél is tartottak ülést, ahol tájékoztatták arról a jelenlévőket, hogy a
hulladékgazdálkodásban is változások lesznek. Ezzel kapcsolatban Kaszaper település
polgármestere megkereste, hogy ott ők oldják meg a szemétszállítást, és
Magyarbánhegyesről is elszállítanák a hulladékot. Anyagot kért ezzel kapcsolatban.
- Kiosztásra kerülhet még 30 db 80 literes kuka, aminek folyamatosan igényelhet.
- A közfoglalkoztatottak fogják az idei évben javítani az utat. Finn aszfalt lesz a
kátyúkba töltve, amire a költségvetésben 2 millió forint áll rendelkezésre.
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Almáskamarásra egy vállalkozó Orosházáról 185 ft-ért szállítja a kenyeret. Úgy
gondolja, hogy elgondolkodtató, hogy nyissanak-e egy ilyen boltot, mert nem
árgarantált.

Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke:
Kérdése, hogy mi indokolta a kistérségi társulás tagdíjának emelését?
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A költségvetést így tudták megoldani, és több projektben is részt vesz a társulás. Egy
kényszerhelyzet szülte a dolgot. Szavazásra teszi fel a Dél-békési Kistérség Többcélú
Társulása tagdíjának felemelésével kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
13/2012. (II.27.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása tagdíj hozzájárulását lakosonként 310 Ft-ra felemelje.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
azonnal

Frank Lajos képviselő:
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Jókai utcán korlátozni kellene a 12 tonna feletti
járművek behajtását. A Polgármester Asszony már több helyen érdeklődött ebben az ügyben,
de nincs megoldás. Úgy gondolja, hogy tovább kellene lépni, más hatóságot is, a KPM-et meg
kellene keresni, mert nagymértékben zavarja a lakosságot.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Dr. Szikszai József, de alelnök nincs. Úgy
gondolja, hogy az Elnök Úr akadályoztatása esetén ez probléma lehet, ezért javasolja, hogy
Frank Lajos képviselőt válasszák meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnökének.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
14/2012. (II.27.) Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Frank Lajos képviselőt a
Pénzügyi és Ügyrendi bizottság alelnökének választja.
Felelős:
Határidő:

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
azonnal
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Több hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést 14:00-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Tamás József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oláh Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő
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