JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16án ( csütörtökön ) 17.00 --órakor tartott
üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna települési képviselők.
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető
Dr Tóth Sándor Kunmadaras háziorvosa
Igazoltan távolmaradt:
Fischerné Koncz Katalin,
települési képviselő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet. Külön
köszönti DR Tóth Sándort, aki jelenleg Kunmadaras háziorvosa.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt települési képviselőből négy
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné

fő jelen

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester:
A korábbi testületi üléseken többször szó esett már arról, hogy Dr Tóth Sándor
Kunmadaras jelenlegi háziorvosa telefonon többször érdeklődött a 2011. február
hónapban meghirdetett háziorvosi állás iránt. Ma személyesen eljött településünkre,
megtekintette az önkormányzat tulajdonát képező szolgálati lakásokat , az orvosi
rendelőt, Hantos községet, s jelezte, hogy szívesen részt venne a mai testületi ülésen,
azért, hogy a képviselő-testület tagjaival megismerkedjen, a képviselők kérdéseket
tehessenek fel hozzá.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassa meg
Dr Tóth Sándort, s a képviselők tegyenek fel kérdéseket hozzá.
Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt
hallgassuk meg Dr Tóth Sándort, az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület tagjai négy igen szavazattal a javaslatot elfogadták.
Fischer József polgármester:
Kéri Tóth Sándort, hogy pár szóval mondja el életútját, monda el elképzeléseit, azt,
hogy valóban szeretné-e megpályázni a hamarosan meghirdetésre kerülő háziorvosi
állást.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Megkérdezi Dr Tóth Sándort, hogy hozzá járul-e ahhoz, hogy ügye nyílt ülésen legyen
tárgyalva, adatai a jegyzőkönyvben szerepeljenek.
Dr Tóth Sándor:
Igen , hozzájárul ahhoz, hogy adatai a jegyzőkönyvben szerepeljenek, a beszélgetés
nyílt ülésen történjen. Hozzájáruló nyilatkozat jegyzőkönyvhöz csatolva.
Elmondja, hogy olvasta a Hantos Község Önkormányzata által 2011. február
hónapban a háziorvosi állásra kiírt pályázatot.
Már akkor megfogalmazódott benne, hogy meg szeretné pályázni. Akkor telefonon
felvette a kapcsolatot a polgármester úrral. Többször beszéltek már, s most nyílt
alkalom arra, hogy személyesen is eljöjjön Hantos községbe, megtekintse a települést,
a lakást, az orvosi rendelőt. Nagylók községet is megtekintette.
Hantos községet nagyon szimpatikusnak találta, a megtekintett szolgálati lakások is
megfelelőnek látszanak, az orvosi rendelő is jól felszerelt, csupán pár féle
gyógyszerrel kellene kiegészíteni a jelenlegi készletet.
Németországban tanult, de az orvosi diplomát Debrecenben szerezte meg. Dolgozott
kórházban belgyógyászaton.
1996-ban Debrecenben vállalt munkát, mentőorvos volt. Mellette ügyeleti
szolgálatokat vállat. Többször helyettesített háziorvosokat.
Jelenleg Kunmadarason látja el a háziorvosi teendőket. Kunmadarason három
háziorvos van. Kunmadarastól kb. 40- km-re lakik, onnan a bejárási költség elég
magas. Sajnos az utiköltséget az ottani önkormányzat – ígéretük ellenére - nem fizeti
ki. Az orvosi rendelőben a szükséges eszközök, gyógyszerek nincsenek meg.
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Mivel elvált, s két gyermeke van, fizetésének 50 %-át tartásdíj címén levonják. A
fennmaradó 50 %-ból nem tudja a bejárási költséget fedezni, ezért mindenképpen
szeretne Kunmadarasról eljönni. Tudomása szerint a többi háziorvos is el alkar menni
a településről, mivel az önkormányzattal nem jó a kapcsolat.
Sajnos még nincs meg a háziorvosi szakvizsgája, ezért az Országos Alapellátási
Intézeten keresztül szeretné az állást megpályázni. Kunmadarason is az OALI-n
keresztül látja el a teendőket.
Kunmadarason három orvosi körzet működik. A betegekkel a kapcsolata jó. Eleinte
nehezen fogadták el azt, hogy hosszú volt a várakozási idő a rendelésein, mivel
minden beteget alaposan megvizsgált, sok beteget elküldött szakrendelésre azért,
hogy meggyőződjön a betegek egészségi állapotáról. Ez elsősorban a betegek érdekét
szolgálta. Nagyon sok cukorbeteget szűrtek ki a vizsgálatok alkalmával.
A kimutatott statisztikai adatok alapján az Ő körzetében az elhalálozások száma
minimális volt.
Mindenképpen szeretne elmenni Kunmadarasról. Amennyiben az orvosi állás Hantos
községben meghirdetésre kerül, akkor szeretné megpályázni.
Fischer József polgármester:
Kéri a települési képviselőket, hogy ha van kérdésük a Dr Úr felé, akkor tegyék fel.
Kérdések-hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Kérdése az, hogy hívásra ki megy-e a betegekhez, illetve amennyiben munkaidő után
keresi fel sürgős esetben valaki, akkor ellátja-e, vagy elküldi az ügyeletre?
Dr Tóth Sándor:
Jobban szereti, ha a beteg bemegy , vagy a hozzátartozó beviszi az orvosi rendelőbe.
Minden adat számítógépen van, a rendelő jól felszerelt gépekkel, eszközökkel, , ezért
sokkal könnyebb az orvosi rendelőben ellátni, leadminisztrálni a beteget.
Természetesen, ha a beteg fekvőbeteg, nem bír bemenni, vagy nincs aki bevigye a
rendelőbe, az ápolónővel kimennek a beteg lakására. Természetes az is, hogy sürgős
esetben munkaidő után is ellátja a beteget addig, amíg a mentő, vagy az ügyeletes
orvos kiér.
A rendelési időt a betegekhez kell igazítani. Vannak napok, amikor délelőtt, van,
amikor délután célszerű rendelni azért, hogy aki dolgozik, munkaidő előtt, vagy után
az is elérje az orvost.
Fischer József polgármester:
Melyik szolgálati lakást választaná, ha Hantosra költözne.
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Dr Tóth Sándor:
Még nem döntötte el, hogy melyik lakást választaná. Mindkét lakás jó, de kisebb
felújításra szorul.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Mikor tudna Hantos községben kezdeni , ha kinevezésre kerülne?
Dr Tóth Sándor:
Elképzelése szerint kb. szeptember hónapban tudna Hantos községben kezdeni. Le
kell ülni tárgyalni a Kunmadarasi Önkormányzattal és az Országos Alapellátási
Intézettel is. Sajnos nem lehet egyik napról a másikra eljönni, mert Kunmadarason
sem maradhatnak a betegek ellátatlanul.
Sajnos a kunmadarasi Önkormányzat nem biztosította számára még azokat az
eszközöket, gyógyszereket sem, amit az OALI kifizetett. Ő ezt jelezte is az
önkormányzat Jegyzője felé. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete elég rosszul áll.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az orvos állást újra meg kell hirdetni. Az Országos Alapellátási Intézettel a
kapcsolatot fel kell venni, mivel a Dr Úr szerződést kötött velük. Az is elképzelhető,
hogy az áthelyezés is menni fog, de ehhez kell a Kunmadarasi Önkormányzat
hozzájárulása is.
A Dr Úr a fizetését az OALI-tól kapja. Az OALI fizeti a Dr úr tanulmányait, a s
segítőjének fizetését, a maradék összeget az önkormányzatnak adja, amiből az
önkormányzat fizeti az asszisztenciát, illetve ha marad pénz a gyógyszer készlet
biztosítását.
Az orvosi rendelőt, a fűtést, világítást, a számítógépeket és egyéb felszereléseket az
önkormányzatnak kell biztosítania.
Nálunk sajnos kb 900 a kártyaszám , így nyilván kevesebb összeget biztosítanak
számunkra.
Valószínű, hogy az önkormányzatnak anyagilag hozzá kell járulni ahhoz, hogy az
orvosi ellátás a községben biztosított legyen.
Nem lesz elegendő az a pénz, amit az OALI biztosít számunkra, viszont lenne egy
állandó háziorvosunk.
Az orvosi állás 2002-óta helyettesítéssel van ellátva. Véleménye szerint az OALI-val
minél előbb időpontot kellene egyeztetni, s személyesen leülni velük tárgyalni .
Az állást meg kell hirdetni.
Fischer József polgármester:
A Dr Úr fizetését az OALI biztosítja. A szakmai dolgokat az önkormányzat nem
kérdőjelezi meg. Igyekszik az egészségügyi alapellátást megfelelően biztosítani. Az
önkormányzat anyagi helyzete jelenleg jó, pénzügyi gondunk nincs.
Az OALI-val minél előbb felveszi a kapcsolatot. Jó lenne, ha az állást minél előbb
meg tudnánk hirdetni.
Megköszöni Dr Tóth Sándornak, hogy a mai ülésre eljött, köszöni az érdeklődését , s
kéri, hogy ha az állás meghirdetésre kerül pályázza meg. Addig is telefonos tarják a
kapcsolatot.
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Dr Tóth Sándor megköszönte a lehetőséget, s 18-órakor elhagyta a helyiséget.
Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáráról
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
valamint Szakmai Programjának módosítása , véleményezése.
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáráról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Társulási megállapodás módosításáról van szó. Mivel nekünk ebből semmiféle
előnyünk, s hátrányunk nincs, így a kiküldött határozati javaslatot elfogadásra
javasolja .
Gálné Papp Erika körjegyző:
Jogszabályi változások történtek, ezért van szükség a Társulási Megállapodás
módosítására. Minden egyes részt vevő önkormányzat hozzájárulására szükség van
ahhoz , hogy a Társulási megállapodás életbe lépjen.

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáráról szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (VI.16.)számú
határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik bekezdése hatályát
veszti.
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait
megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező
kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a
Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján
meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A
Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást
adni a Társulási Tanácsnak.
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő
Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai
ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Operatív Tanács
4. Felügyelő Bizottság
5.KDV Projekt Iroda
8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói
jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása) gyakorlása
9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet Titkos
szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a
Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a
következők szerint:
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda)
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a
Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1)
bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9.§
(2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz
igazodó, foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt
Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény rendelkezései irányadóak.
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A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi
keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg
azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat,
értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
• Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
• Értekezletek, ülések megszervezése,
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
• Előterjesztések,
döntéstervezetek,
jegyzőkönyvek,
emlékeztetők
elkészítése, határozatok végrehajtása,
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,
érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
• Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel
kapcsolatos döntések előkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves
költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése
- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban
meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a
személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban
bejelenteni.
14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik mondat
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is.
15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás megküldésével kérje az
értesítést arról, hogy a megállapodás módosítását valamennyi tag elfogadta-e.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására. A módosítás hatályba lépése valamennyi tag aláírását
követően történhet.
Felelős: Fischer József
Határidő: 2011. június 30.
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2. napirend
Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
valamint Szakmai Programjának módosítása , véleményezése.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, az SZMSZ tervezet ajegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Kérdések-hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az SZMSZ nagyon nagy terjedelmű. Az SZMSZ módosítására itt is jogszabály
változás miatt van szükség. A változások nem nagy horderejűek. Többek között a
nyilvántartások, az igazolások, az értesítések szabályai változtak.
A változásokra oda kell figyelni, mert az ellenőrzések során vissza kell fizetni azt az
összeget, amelyet nem a hatályban lévő jogszabályok alapján igényelünk meg.
A mi hivatalunkban is tartott ellenőrzést a Magyar Államkincstár. Örömmel
tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy csupán egy minimális hibát tártak fel az
aktív korúak ellenőrzése során. Véletlenül kb 4.000.—Ft-tal több támogatás lett egy
ügyfél részére kiutalva, mint amennyi járt volna.
Az önkormányzatnak az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának ,
valamint Szakmai Programjának módosításával kapcsolatban
véleményezési joga van.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati javaslatot
fogadja el.

Kéri, hogy aki
az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának , valamint Szakmai Programjának módosítása , véleményezéséről
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
mégy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2011.(VI.16.) számú határozata
Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
Szakmai programja módosítása véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
valamint Szakmai programja módosítása véleményezésére vonatkozó előterjesztést és az
ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd - Hantos – Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás Társulási megállapodásában
foglaltakban biztosított véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyesített Szociális Intézmény székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. –
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosításátváltozatlan formában jóváhagyja.
( A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezete valamint a Szakmai
Program módosításának tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011.június 17.
Fischer József polgármester

3.napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
•

•

•

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat anyagi
helyzete jó, jelenleg a bankszámlánkon : 14.686.587.--.Ft van. Valamennyi
számlánk ki van egyenlítve.
Ügyelnünk kell arra, hogy az önkormányzat és intézményeinek működése
biztosított legyen. Csak olyan beruházásokat szabad végeznünk, ami nem
veszélyezteti a költségvetést.
A KPM vezetője Molnár István és kollégája a településünkön járt a
vízelvezető árkok felújítása , a belvíz elvezetése miatt.
A Nagylóki út
végén várhatóan augusztus hónap végén felújítanák a vízelvezető árkot, ha a
lakók az átereszeket beszerzik. A pénz a KPM-nek rendelkezésére áll.
A föld elszállításában az önkormányzat segítséget nyújt oly módot, hogy helyet
biztosít, lehetőleg közel a Nagylóki úthoz azért, hogy a fuvarköltség minél
kevesebb legyen. A terveket a KPM elkészíti, csupán azt a térképet kell
rendelkezésükre bocsátani, ami a közművek elhelyezését jelöli.
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•

•

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy ismételten napirendre került a vízmű
környékén lévő terület ügye. Ez az ügy már évek óta húzódik, több testületi ülésen is
szó volt már róla.
A bírsági tárgyalás lényege az volt, hogy az első körben szereplő tulajdonosoktól el
akarják venni a tulajdonukban lévő földet, egy legfelsőbb bírósági döntés alapján. Az
önkormányzatot tűrésre kötelezte korábban a bíróság, mi az ügyben alperesként
szerepeltünk. Az önkormányzat részére ez a terület meg lett vásárolva hivatalosan,
46.000.- Ft-ért. A terület már az önkormányzat nevén van, de még nincs külön
helyrajzi száma.
Az önkormányzat megbízta Dr Berzeviczki Gábor ügyvédet a képviseletével, a
korábbi bírósági döntés megfellebbezésével Sajnos úgy tűnik, hogy a felszámoló
nyeri meg a pert a jelenlegi föld tulajdonosokkal szemben. Az önkormányzatot kár
nem éri ez ügyben. Nekünk érdekünk az, hogy ezt az ügyet már minél előbb lezárják
A mi általunk megvásárolt területet ki kellene venni a közös ingatlanból, s arra a
területre kellene kimérni, ahol a vízház van.

Sajnálja azokat az embereket, akik kb 20-éve tulajdonosai az említett
földeknek, s most 20-év után elveszik Tőlük a tulajdonukat.
Ez
igazságtalannak tűnik. A felszámolásnak nem lenne szabad 20-évig elhúzódnia.
•

•

Az önkormányzat tulajdonában lévő fát felvágatta egy asztalossal. A felvágott
deszkákból asztalok, padok lesznek , melyek a közterületeken lesznek
elhelyezve.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2009-évben a park felújítására
benyújtott pályázat nyert. Nagy öröm ez, hiszen 19.687.000.—Ft –ot lehet
hamarosan a park felújítására fordítani. Várhatóan 22-én lesz a LEADER ülés,
amelyen várhatóan átadják részünkre az értesítést. Onnantól kezdve lehet a
munkálatokat megkezdeni. Bolye Ferenc, Koncz Ferenc és Virág József
bonyolítják le a pályázatot, s munkákat. Természetesen a munkák
lebonyolításához, ha kérik segítséget nyújt.
Valamennyiünk érdeke az, hogy a park felújítási munkái zökkenőmentesen
mielőbb lebonyolódjanak. A munkák elkészülte után 3-6-hónapra történik
meg a kifizetés, mivel utófinanszírozásról van szó. A Faluvédő-és Kulturális
Egyesületnek hitelt kell felvennie ezen összeg kifizetésére, az önkormányzat a
kamatok kifizetésére vállalt felelősséget. A kamat összegét még nem tudjuk,
mert attól függ, hogy melyik bankkal tudnak szerződést kötni.
Az önkormányzat költségvetésében a pénz rendelkezésre áll.
Az
önkormányzat elé kerül majd a kérelem, ha már tudják a pontos összeget.

Hangyál Csaba települési képviselő:
Klézli Lászlóné Hantos, Petőfi utcai lakos kérte, hogy az önkormányzat vegyen
átereszt részére azért, hogy a kiskapun be tudjon járni. Ő azt a felvilágosítást adta,
hogy minden lakónak saját magának kell megvásárolnia az átereszt. Ha egy
személynek megvenné az önkormányzat, akkor mindenki igényt tartana rá.
Fischer József polgármester:
Valóban igaz, hogy minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége megvásárolnia a
árokba az átereszt.
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Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18,30- órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

