Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9326 Szil, Hunyadi tér 3.
197-15/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én
(kedd) 19,oo órakor a Községháza dísztermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:Lengyel Lajos polgármester,
Domonkos Zsolt alpolgármester,
Perlaki Sándor,
dr. Molnár Zsolt,
dr. Kollár Gábor,
Majsa Imréné,
Varga Zoltán képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
Tompos Éva pénzügyi vezető,
Szalontay Judit néprajzkutató, múzeum igazgató
Lengyel Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint a
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő
testületből mindenki jelen van.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr.
Kollár Gábor és Majsa Imréné képviselőket megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos alpolgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
71/2013. (IX.17.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr.
Kollár Gábor és Majsa Imréné képviselőket megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos alpolgármester
Lengyel Lajos polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását. Egyúttal javasolta, hogy napirend előtt
tárgyalják a tájházzal kapcsolatos tájékoztatást.
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A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
72/2013. (IX.17.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét képező
meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét elfogadja,
azzal, hogy napirend előtt tárgyalja a tájház működtetésével
kapcsolatos tájékoztatást.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Napirend előtt:
Tájékoztató a tájház működtetéséről.
Előadó: Szalontay Judit néprajzkutató, múzeumigazgató
N a p i r e n d:
1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
3./ Szili Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Pető Attila jegyző
4./ Kéményseprő-ipari szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző
5./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
6./ Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
N a p i r e n d tárgyalása:
Tájékoztató a tájház működtetéséről.
Előadó: Szalontay Judit néprajzkutató, múzeumigazgató
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a tájház pályázat
keretében 5 éves fenntarthatóságot kell biztosítaniuk. Ismertette a pályázatban foglaltakat,
a vállalt kötelezettségeket. Elmondta, hogy a tájház működtetésével kapcsolatban kérte fel
a napirend előadóját tájékoztatója megtartására.
Szalontay Judit néprajzkutató, múzeumigazgató megköszönte a meghívást.
Tájékoztatójában elmondta, hogy nagy szerencse és nagy ajándék, hogy nyertek a
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pályázaton. Véleménye szerint szerencsés lenne az állattartás és gazdálkodás bemutatása a
tájházban. Elmondta, hogy a kiállítás elkészítésének megvannak a szakmai szabályai,
amelyeket ismertetett. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szanyi és a höveji
gyűjtemény összeállításában vett részt. Megfelelő forgatókönyvet, szakmai koncepciót
kellene összeállítani, amely méltó Szil községhez. Alapvető dolog a konzerválás,
restaurátor kollégáját megkérdezte és a közeljövőben megnézik az anyagot, ennek
ismeretében lehet nyilatkozni a szükséges munkákról. Megítélése szerint az épület nagyon
szép táji környezetben van, ha sikerül berendezni, a település javát fogja szolgálni.
Segítségét ajánlotta fel a tájház promotálásában. Felhívta a figyelmet a működési engedély
megszerzésének fontosságára, amely a későbbi pályázatok szempontjából elengedhetetlen.
A fotók összegyűjtése fontos lenne, mert a kiállítást még érdekesebbé teszik.
Lengyel Lajos polgármester megköszönte az igazgató asszony önzetlen segítségét, de
ahhoz, hogy elindulhassanak kell valaki, akinek szakmai támogatást adnának.
Szalontay Judit hozzászólásában elmondta, hogy nyugdíjas pedagógus, vagy honismereti
szakkör vezető lenne a legmegfelelőbb, olyan valaki, akinek az érdeklődési köre is ez, és
élővé teszi a tájházat. A leltár elkészítése alapfeltétele a működési engedély
megszerzésének.
Lengyel Lajos polgármester véleménye szerint mindenképpen részmunkaidős lenne a
tájház vezetője, ott foglalkozásokat is kell tartani, szeretnék, ha a létesítmény közösségi
térként is működne.
Domonkos Zsolt alpolgármester megkérdezte, hogy az állomány rendezése és a kiállítás
összeállítása mennyi időt és munkát igényelne.
Szalontay Judit válaszában elmondta, hogy látni kellene először, hogy milyen állapotban
vannak a tárgyak. A régi tárgyaknál duplán fontos, hogy kezeltek legyenek. A kiállításhoz
forgatókönyv kell, enteriőr szerű bemutatás lenne kívánatos. Annyit tud ígérni, hogy kijön
a restaurátorral és megnézik az anyagot. Megnyitásnak inkább a novembert tudná
elképzelni.
Lengyel Lajos polgármester megköszönte az igazgató Asszony tájékoztatását és
segítségét. Szalontay Judit elhagyta az üléstermet.
1. Napirend
Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
(Beszámoló anyaga írásban mellékelve, 1. sz. melléklet)
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Tompos Éva pénzügyi vezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a számszaki
adatokat tartalmazó beszámolót a meghívóvak kiküldték. Kiemelte, hogy a módosítás a
pótelőirányzatok miatt történt, amely leginkább a szociális ellátásokat érinti. A
szerkezetátalakítási tartalékból kaptak plusz forrást, valamint a gyermekétkeztetés
támogatására benyújtott igényüket is támogatták. A beszámoló mutatja a féléves teljesítési
szintet az eredeti előirányzathoz. A teljesítések megfelelnek az időarányos résznek.
Részletesen ismertette az egyes kiadási és bevételi tételeket.
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Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
73/2013. (IX. 17.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirend
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 2. sz. melléklet)
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az államháztartási
törvény értelmében a költségvetési rendeletet módosítani szükséges a féléves
beszámolónak megfelelően. A rendelet tervezet a meghívóval kiküldték, a benne szereplő
összegek a féléves teljesítésen alapulnak. Szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét
képező rendelet tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Szil Község Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta 13/2013.(IX.20.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3. Napirend
Szili Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 3. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző
Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az SZMSZ tervezetét a
meghívóval minden képviselőnek megküldtek. Részletesen ismertette a szervezeti és
működési szabályzatot.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Közös Önkormányzati
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Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
74/2013. (IX. 17.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal.
4. Napirend
Kéményseprő-ipari szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 4. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény értelmében a közszolgáltatóval a
szerződést legalább 5 öt, és legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A jelenleg érvényes
szerződést az új jogszabályi környezethez kell igazítani, így szükséges annak módosítása.
Elmondta, hogy a szerződés tervezetet a hatályos jogszabályoknak megfelelően
készítették el. Részletesen ismertette annak tartalmát.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a kéményseprő ipari
közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
75/2013. (IX. 17.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a kéményseprő ipari
közszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirend
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kéréssel fordult a képviselő-testület felé a roma gyermekek
iskolakezdésének támogatása, valamint a téli tüzelő biztosítása érdekében. Elmondta,
hogy az iskolakezdést a kötelező állami normatív kedvezményeken túl nem tudják
támogatni. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 2008. évben létrehozták az
útbizottságot, amely felügyelte az önkormányzati utak melletti engedélyezett gyérítéseket.
Annak idején meg lett hirdetve, hogy a földtulajdonosok rendezzék a földjeik végében
lévő fákat, aki azt nem tette meg, ott a területet kiadták gyérítésre. Felkérte Domonkos
Zsolt alpolgármestert, a bizottság tagját, hogy mérjék fel melyek azok az utak, amelyek
mellett a fák gyérítését el kellene végezni. A felmérés eredményeként meghirdetnék a
fakivágás lehetőségét.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
határozatot nem hozott.
6. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Csornai Többcélú
Társulásnak kamatokkal növelten több mint 80 millió forintos tartozása van a Magyar
Államkincstár felé jogosulatlan normatíva igénylés miatt. Turi György elnök Úr arról
tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy az önkormányzatok működőképességének
megőrzésére vonatkozó pályázat keretében igényelhetnének támogatást ezen adósság
rendezésére, mivel annak megfizetése mindegyik tagönkormányzat működését
veszélyeztetné. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete felkéri Csorna Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy nyújtson be
pályázatot a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM. rendelet által
meghatározott, a helyi önkormányzat működőképességét
veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető kiegészítő
támogatására.
A támogatási igény bejelentés indokaként jelölje meg a Csorna
Térségi Önkormányzatok Társulását terhelő jogosulatlan
normatíva visszafizetési kötelezettség kamatokkal növelt teljes
összegét is, hiszen sem a Társulás, sem pedig a társult települések
nem rendelkeznek a visszafizetési kötelezettségnek megfelelő
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összegű forrással. A visszafizetési kötelezettség valamennyi társult
település működését önállóan is veszélyezteti.
Képviselő-testület felkéri a társulás elnökét, hogy a képviselőtestület kéréséről Csorna Város Önkormányzatának képviselőtestületét tájékoztassa.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
76/2013. (IX. 17.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete felkéri Csorna Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy nyújtson be
pályázatot a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM. rendelet által
meghatározott, a helyi önkormányzat működőképességét
veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető kiegészítő
támogatására.
A támogatási igény bejelentés indokaként jelölje meg a Csorna
Térségi Önkormányzatok Társulását terhelő jogosulatlan
normatíva visszafizetési kötelezettség kamatokkal növelt teljes
összegét is, hiszen sem a Társulás, sem pedig a társult települések
nem rendelkeznek a visszafizetési kötelezettségnek megfelelő
összegű forrással. A visszafizetési kötelezettség valamennyi társult
település működését önállóan is veszélyezteti.
Képviselő-testület felkéri a társulás elnökét, hogy a képviselőtestület kéréséről Csorna Város Önkormányzatának képviselőtestületét tájékoztassa.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fent ismertetett
támogatásra az önkormányzatok is benyújthatják igényüket 2013. szeptember 30-ig.
Elmondta, hogy a számszaki táblázatokat a pénzügyesek most készítik, a támogatás
igényléséhez szükséges a képviselő-testület döntése. Elmondta, hogy működési
kiadásokra lehet pályázni amely a kötelező feladatokhoz kapcsolódik. A közvilágításra
kaptak 3.000 E Ft-os számlát az E.On-tól téves leolvasás miatt. Fenti indok alapján
javasolta a támogatási igény benyújtását. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM. rendelet által
meghatározott, a helyi önkormányzat működőképességét

-8-

veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető kiegészítő
támogatására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
77/2013. (IX. 17.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM. rendelet által
meghatározott, a helyi önkormányzat működőképességét
veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető kiegészítő
támogatására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2014. évben is
folytatódik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat. A képviselő-testületnek
arról kell nyilatkoznia, hogy csatlakozik-e a 2014. évi fordulóhoz. A támogatás összegéről
a pályázatok elbírálásakor kell döntenie a képviselő-testületnek. Javasolta a programhoz
való csatlakozást. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához.
Képviselő-testület
utasítja
a
polgármestert,
hogy
az
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás tárgyában a nyilatkozatot
az alapkezelő részére küldje meg.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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Szil Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához.
Képviselő-testület
utasítja
a
polgármestert,
hogy
az
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ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás tárgyában a nyilatkozatot
az alapkezelő részére küldje meg.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy beszélt a Kapuvári
Vizitársulattal. A településről 1.900 E Ft került befizetésre, amelynek 90 %-a Hidráns Kfttől származik, így a Vizitársulat a Hidráns Kft-vel egyeztet az elvégzendő munkákról.
Információi szerint a Sárdos ér és a Cappán ér kerülne kitisztításra.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghírdetett
karbantartó álláshelyére nem jelentkezett senki. Több embert is megszólított, de senki sem
vállalta a feladatot. A következő közfoglalkoztatás a tervek szerint november 1-től indul,
jelenleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaznak embereket.
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a templom körüli járdaépítésről korábban
döntöttek. A kivitelező az egyházközség döntése szerint Győri Miklós lesz.
Elmondta, hogy a Hagyományőrző Egyesület művészeti vezetője Schwarczkopf Gyula
szeptember 1-től lemondott tisztségéről, és ezzel egyidejűleg a virtualitás pályázatban
vállalt feladatáról is.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hunyadi tér déli részének rehabilitációja a jövő
héten kezdődik. A szerződő fel a Hagyományőrző Egyesület, a beruházás költsége bruttó
7.879 E Ft.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hunyadi tér 7. szám alatti önkormányzati lakás
utcafronti helyiségeire Horváth Zoltánné és Pákai Imréné bérlőkkel megkötött bérleti
szerződést Pákai Imréné meg kívánja szüntetni. A bérleti szerződésbe helyette Boda
Miklósné lépne be, és vinné tovább az eredeti bérleti feltételek mellett. Javasolta a bérlő
váltás jóváhagyását. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szil, Hunyadi
tér 7. szám alatti önkormányzati lakás utcafronti helyiségeire
megkötött bérleti szerződésben Pákai Imréné bérlőtárs helyett
Boda Miklósné kerüljön bérlőtársként. A bérleti szerződés további
feltételei változatlanok.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés módosítás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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Szil Község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szil, Hunyadi
tér 7. szám alatti önkormányzati lakás utcafronti helyiségeire
megkötött bérleti szerződésben Pákai Imréné bérlőtárs helyett
Boda Miklósné kerüljön bérlőtársként. A bérleti szerződés további
feltételei változatlanok.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés módosítás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Dobos Ház
ingatlanközvetítő üres ingatlanokat keres a 86-os gyorsforgalmi út építésében részt vevő
dolgozók elszállásolására. Felmerült, hogy a volt fogorvosi lakást személyenként és
éjszakánként 1 E Ft-ért bérbe lehetne adni. Ismertette a lakás felszereltségét és helyiségeit.
A lakást munkásszállóként nem szeretné üzemeltetni. A szomszéd felőli két szoba
lezárásával és ott a fűtés kiiktatásával egy személy részére ki lehetne adni 55 E Ft körüli
havi bérleti díjért, ez azonban még tárgyalás kérdése.
Domonkos Zsolt alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy megtekintették az
ingatlant és azt az előző lakó nem megfelelően festette ki. Véleménye szerint nincsenek
olyan anyagi helyzetbe, hogy ne adják ki az ingatlant. Ha kiadják, akkor biztosítani kell a
megfelelő feltételeket, áldozni kell az épületre, a falak koszosak, azokat ki kell festetni,
hogy tudják fogadni a vendégeket.
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a művészeti oktatás
tandíját korábban az önkormányzat átvállalta. Jelenleg 73diák veszi igénybe a művészeti
oktatást, amelyből 44 helyi lakos. A térítési díj 2.938,-Ft. Az iskola biztosítja az
utánpótlást a hagyományőrzőknek, ezért javasolta gondolkodjanak a térítési díj
átvállalásán.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy augusztus 27-én voltak tárgyalni a Rekultív Kft.
igazgatójánál az önkormányzat felé fennálló tartozás ügyében. Emlékeztette a képviselőtestületet, hogy a teljes összeg 26.573 E Ft volt, de a megvalósított fejlesztések értéke
ebből levonásra került, így a jelenlegi tartozás 14.872 E Ft. Elmondta, hogy a szerződés
szerint a vételár környezetvédelmi beruházásokra használható fel, annak idején a
hulladékudvar kialakítását szerették volna ebből megvalósítani. A hulladékudvar
terveinek elkészítése még levonásra kerül a tartozás összegéből, amelynek pontos
összegét nem tudták megmondani. Felvetették a tárgyaláson, hogy pénzben kerüljön
kifizetésre a tartozás. Nagy Lajos igazgató nem zárkózott el a javaslat elől. A tárgyalások
folyamatban vannak, a fejleményekről tájékoztatják a képviselő-testületet.
Domonkos Zsolt alpolgármester megkérdezte, hogy a vételárat meddig kellett volna
lehívni a szerződés szerint.
Lengyel Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy a szerződést több alkalommal
módosították és az idén lejárt.
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Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az iskolai
étkezetésről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, mint kötelező feladatról. A
tankerület igazgatója arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a térítési díj beszedését
az iskola dolgozója nem végezheti, ezért arról is az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A díjbeszedést az élelmezésvezetővel kívánják megoldani.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy pályáztak az „Itthon otthon vagy, Magyarország
szeretlek” programsorozatban való részvételre, amelyen 250 E Ft-ot igényelhettek.
Szeptember 28-án különböző programokat szerveznének. Másnap este 21,30 órakor Szent
Mihály napi őrtüzet kell gyújtani a pályázati felhívás szerint.
Lengyel Lajos polgármester ismertette a 2013. évi önkormányzati rendezvényeket.
Kiemelte, hogy az idősek napja november 20-án lenne. Az idén terveztek a programra 300
E Ft-ot, továbbá a könyvtári pénzből műsort is tudnak biztosítani.
Lengyel Lajos polgármester a napirendek megtárgyalását követően megköszönte a
képviselőknek az ülésen való részvételt, majd a képviselő-testület ülését 21 óra 30 perckor
bezárta.
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