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Jegyzőkönyv



Készült:	Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye:	Millenniumi Ház
	Bajót, Kossuth Lajos u 147.

Jelen vannak:	Tóth Zoltán polgármester
	Buzás kelemen képviselő
	Malagurszkiné Szabó Éva képviselő
	Paul Zoltánné képviselő
	Molnár Attila képviselő
	Török Róbert képviselő

	Tarnóczy Tünde jegyző
	Horváth Attiláné jegyzőkönyv-vezető
		   Bagóné Toldi Györgyi Óvodavezető

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. 
Tervezett napirend:

1. két ülés közötti beszámoló
2. óvodai, iskolai intézményi térítési díjak 2015 évi meghatározása
3. szociális étkeztetés 2015 évi térítési díjának meghatározása
4. kitekintő határozat elfogadása
5. 2015 évi költségvetés megtárgyalása
6. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
7. Sportpálya felújításához szükséges tervek elkészítő tervező kiválasztása
8. egyebek

Tóth Zoltán polgármester ügyrendi javaslatot tesz, hogy Bagóné Toldi Györgyi óvodavezetőre tekintettel elsőként a 2. napirendi pontot tárgyalja meg a testület, és vegyék, fel a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítást a napirendi pontok közé a többi napirendi pont sorrendje nem változna.

 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:


6/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen tanácskozás napirendjeként a meghívó szerinti napirendi pontokat az alábbi sorrendjének megváltoztatásával állapítja meg: 

1. óvodai, iskolai intézményi térítési díjak 2015 évi meghatározása
2. 2015 évi költségvetés megtárgyalása
3. szociális étkeztetés 2015 évi térítési díjának meghatározása
4. kitekintő határozat elfogadása
5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
6. Sportpálya felújításához szükséges tervek elkészítő tervező kiválasztása két ülés
7. 2014. évi költségvetési rendeletmódosítása
8. két ülés közötti beszámoló
9. egyebek
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal



Napirend

Óvodai, iskolai intézményi térítési díjak 2015 évi meghatározása

Tóth Zoltán polgármester: A rendelet tervezetet minden képviselő kézhez kapta ( 1. melléklet) Van-e kérdése, hozzászólása valakinek.

Rövid vita, beszélgetés alakult ki a rendeletben használt szavak, fogalmazási hibák körül.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete)


Napirend


2015 évi költségvetés megtárgyalása

Tóth Zoltán polgármester: A 2015. évi költségvetés tervezete elkészült ( 3. melléklet), de ma nem kell elfogadnunk csak tárgyalni. Az óvoda fejlesztéseit nem tettük bele az óvoda költségvetésébe, az az önkormányzat költségvetésben szerepel.  

Buzás Kelemen képviselő: A Holcim pályázatot az óvodavezető figyelmébe ajánlja, mert most fognak kiírásra kerülni.

Tóth Zoltán polgármester: Most nagyjából nézzük át a költségvetést, majd otthon mindenki gondolja át, és a következő testületi ülésen soronként végigmegyünk és akkor megvitatjuk. Figyelembe kell vennünk, hogy a tavalyi év nincs lekönyvelve, sem a KÖH sem az Önkormányzat esetében. A programot még nem tudják a kolléganők kezelni és munkaerőhiánnyal küzdünk. Felvettünk egy könyvelőt, aki úgy tűnik, hogy meg fog felelni. A Kincstár bírsággal fenyeget bennünket. Bízunk benne, hogy pár hónapon belül meg lesz a könyvelés. A minisztériumba fogunk levelet írni, ez ügyben. A tavalyi évet eredménnyel fogjuk zárni, ami beleolvad az idei költségvetésbe. Tavalyi évben sikerült kigazdálkodni, hogy a KÖH költségvetéséhez nem kellett támogatást adni, de az idei évben viszont hozzá kell adnunk.
Kéri, hogy mindenki nézze át a költségvetést, hogy hol lehet esetleg a költségekből még lefaragni, majd a következő testületi ülésen újbóli átbeszélés után fogadja el a testület.

A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:


7/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.évi költségvetését nem fogadja el, a döntést a következő testületei ülésre elnapolja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal



Bagóné Toldi Györgyi óvoda-vezető elhagyja az üléstermet.


Napirend

Szociális étkeztetés 2015 évi térítési díjának meghatározása

Tóth Zoltán polgármester: A napirend előterjesztését minden képviselő-kézhez kapta ( 4. melléklet) van-e kérdés, hozzászólás.

Tarnóczy Tünde jegyző: Az előterjesztés is nagyon fontos, mivel ott vezeti le a térítési díj kiszámítását.

Röviden ismerteti a térítési díj kiszámítását.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete)



Napirend

Kitekintő határozat elfogadása

Tóth Zoltán polgármester: Képviselő-testületnek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell határozattal elfogadnia. ( 6. melléklet)

A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
 


8/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (határozat 1. melléklete) változatlan formában jóváhagyja. 
Határidő: azonnal	
Felelős: Polgármester

Napirend

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Tóth Zoltán polgármester: Az állam egységesíti a segélyezés rendszerét. Egy kérelem nyomtatvány lesz, az idei évben 7 millió forint támogatást kapunk erre a célra.

Tarnóczy Tünde jegyző tájékoztatja a képviselőket a 7 millió forint támogatás tartalmáról. Továbbá, elmondta, hogy a jövedelem határok a Nagysápi jövedelem határokhoz lettek igazítva és egy féle kérelem nyomtatvány lesz. Egyszeri és havi rendszeres segélyre is be lehet a kérelmet nyújtani. A méltányossági közgyógyellátásnak és az ápolási díjnak nem látja nagy értelmét. Röviden ismertette a szociális rendelet tartalmát.

Tóth Zoltán polgármester ismertette a képviselőkkel, hogy a tűzifa támogatás milyen módon került megvalósításra.

Török Róbert képviselő: A rendeletbe bele kéne tenni, hogy elsősorban természetbeni támogatás legyen.

Tarnóczy Tünde jegyző: Nem tehetik a természetbeni juttatást a pénzbeli elé. Nem tudjuk mindig kivitelezni a természetbeni juttatást.

Tóth Zoltán polgármester: Minden esettel külön kell foglalkozni.

Török Róbert képviselő: A rendeletben benne van, hogy környezettanulmányt végezhet a hivatal, az nincs benne, hogy mi van, ha készít.


Tóth Zoltán polgármester: Hetente több kérelmet adnak be, kimegy ki?

Tarnóczy Tünde jegyző: Szociális. törvény kimondja.

A képviselő-testület rövid vitát folytat a környezettanulmány készítéséről és a szankciókról.

Tarnóczy Tünde jegyző: A szociális törvény a rendes udvar, tiszta ház szabályt nem mondja ki, ha akarja, a testület bele lehet venni. A rászorultság függ a jövedelemtől. Valótlan adatok közlése büntethető.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az elhangzott kiegészítésekkel a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete)


Napirend

Sportpálya felújításához szükséges tervek elkészítő tervező kiválasztása

Tóth Zoltán polgármester: Az utánpótlás nevelés kapcsán a vállalkozások a társasági adójuk egy részét sporttámogatásra fordíthatják. Abronits Róbert megkereste, hogy Ő és több vállalkozás szívesen támogatná a bajóti sportpálya felújítását. A régi öltözők lebontásra kerülnének és a helyükre új épület kerülne, ami tartalmazza az összes funkciót. Ennek megfelelően terveket kell készíteni. A Szikra Sportegyesületnek együttműködési megállapodást kellene a nyergesújfalui egyesülettel kötni, hogy kihelyezett tagintézményként működik a Szikra utánpótlás nevelés tekintetében. A beruházás itt valósulna meg. A tervek kb.: 450.000 Ft-ba kerülnének az engedélyekkel együtt. A pályázatot előbírálatra március közepéig be kell adni. Néhány fiatal összefogott és az egyesületnél egy kis mozgolódás van. Az önkormányzat fogja a pályázatot koordinálni. 

Török Róbert képviselő: Az önkormányzatnak kell még kötelezettséget vállalnia utána?

Tóth Zoltán polgármester: Ezt még nem tudja, utána kell nézni. Ő beadná a pályázatot.

A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


9/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megbízza Kunfalvi Lászlóné tervezőt, a 0181/1 hrsz-on található sportöltőző terveinek elkészítésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



7.	Napirend

2014. évi költségvetési rendeletmódosítása

Tóth Zoltán polgármester: 2014. évi költségvetési rendeletmódosításáról készült anyagot minden képviselő kézhez kapta (8 melléklet) van-e kérdés, hozzászólás.

A képviselőknek az anyaggal kapcsolatban kérdése, hozzászólása nem volt, egyhangú 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete)








Napirend

Két ülés közötti beszámoló


Tóth Zoltán polgármester: Írásos beszámolót nem küldött ki a képviselők részére, a fontosabb eseményeket mondaná el.
	Január 6-án a Kossuth Lajos utca és Táncsics Mihály utcát összekötő lépcső műszaki átadásán vett részt. Ha jó idő lesz akkor egy ünnepélyes átadást is kellene szervezni. A lépcső melletti közvilágítás kialakítása folyamatban van.

Január 10-én a polgárőrök évzáróján vett részt.
Január 13-án Keil Attilával a lépcső világítás tervezéséről tárgyalt
	Január 14-én Debreczeni István rendőrparancsnok és Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok tett látogatást a hivatalomban
	Január 26-án a Nyiss ránk rendezvénnyel kapcsolatban megbeszélést tartottak
	Január 27-én a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését beszélték meg, és el is fogadták. Használt kisbusz vásárlására van szükség.
Január 29-én Czermann Jánossal Süttő község polgármesterével egyeztette a TOP-os fejlesztéseket. A képviselőknek a listát kiküldtük.
Február 2-án Balogh Miklóssal egyeztette a KÖH költségvetését.
A szociális tűzifa kiszállításának megkezdődött.
	Február 30-án az ÉDV Zrt-vel gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Fejlesztési elképzelést kell leadni, ütemezni.
Még ezeken kívül 
	a sportlétesítmény fejlesztésének előkészítéséről tárgyalt.

síkosságmentesítéssel, szemétkezeléssel, tűzifaszállítással „megbirkóztunk”
a szikvíz üzemre felszerelésre kerül a vízmérő óra.
pénteken az NFA-s földek cseréjével kapcsolatos szerződés aláírásra kerül, 8 év után
	a HOLCIM pályázati alapban még van 10 millió forintunk melyet a járda szakasz tovább építésére fordítanánk. Kéri, hogy a testület hatalmazza fel a HOLCIM pályázat benyújtására.


A képviselő-testület rövid beszélgetés után, egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

10/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán polgármestert     
    felhatalmazza a Kossuth Lajos utca járda építésének érdekében a HOLCIM pályázat    
    benyújtására
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal


A képviselő-testület a beszámolóval kapcsolatban egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:





11/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Zoltán polgármester szóbeli beszámolóját az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről elfogadja.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal


9.	Napirend

Egyebek

-	Buzás Kelemen képviselő: A Kisbíró újságot nem kapják meg a lakók, pedig minden házhoz be kéne dobni. A boltokban látja lerakva. 

Tóth Zoltán polgármester: A közmunkásoknak meg lett mondva, hogy minden házhoz dobjanak be, erről nem tudott, hogy a boltokba lerakják, utána fogunk nézni. Ha legközelebb nem kapnak, kéri, hogy szóljanak.

Buzás Kelemen képviselő: Meg kell tőlük követelni és ellenőrizni kell, hogy minden házhoz bedobásra kerüljön.

A képviselő-testület rövid beszélgetést tartott az újság szerkesztésével kapcsolatban.


- Buzás Kelemen képviselő: Mi igaz abból, hogy az Ő földjük amit belterületbe akarnak vonatni a Natura 2000- be tartozik. Ha igaz akkor minek a belterületbe vonás.

Tarnóczy Tünde jegyző: Horváth Gergely, aki a rendezési tervet készíti küldött ezzel kapcsolatban egy e-mailt, amit át fog küldeni a képviselő úrnak. Ebben az e-mailben szerepel, hogy ezek a területek valóban Natura 2000-sek, fotókat is készített, és a hasznosíthatóságukról is ír. 

Tarnóczy Tünde jegyző felolvassa Horváth Gergely e-mailjét. 

Tóth Zoltán polgármester: A testületnek egy kisajátításról is döntést kell hoznia. A József Attila utcában nem a teljes szélességű út került kiépítésre. A tervezéskor szó volt róla, hogy a teljes, 4 méter széles úthoz 622 m2 területet kell a Csapukáéktól megvásárolni. Addig nem kapunk használatba vételi engedélyt, amíg a teljes terület nem az önkormányzat tulajdona. Felvette a kapcsolatot Csapuka Józseffel, hogy egyezzenek meg az árban, vagy az önkormányzat felajánl csere területet. Tájékoztatta Őket, hogyha nem tudnak megegyezni, akkor kisajátítással fogunk élni. Nem jelentkeztek azóta sem, a területet ki kell sajátítanunk, mert addig nem kapjuk meg az engedélyt. Mekkora összeget ajánljunk fel nekik? 

Buzás Kelemen képviselő: 100 Ft/m2

 A képviselő-testület egyhangú 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


12/2015.(II.11.) számú határozat
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0155/27 hrsz-ú területből 622 nm nagyságú területet 100 Ft/nm áron kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés keretében meg kíván vásárolni a föld tulajdonosától Csapuka Józseftől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Mivel más napirendi pont nem volt a polgármester az ülést bezárta.






	Tóth Zoltán	Tarnóczy Tünde
	Polgármester	jegyző


