Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9326 Szil, Hunyadi tér 3.
197-17/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-én
(kedd) 18,oo órakor a Községháza dísztermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:Lengyel Lajos polgármester,
Domonkos Zsolt alpolgármester,
Perlaki Sándor,
dr. Kollár Gábor,
Majsa Imréné,
Varga Zoltán képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
Tompos Éva pénzügyi vezető
lakosság köréből 6 fő
Lengyel Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak
megfelelően történt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő
testületből 6 fő jelen van. dr. Molnár Zsolt képviselő előzetesen nem jelezte
távolmaradása okát.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
Domonkos Zsolt alpolgármestert és Majsa Imréné képviselőt
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
83/2013. (XI.19.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
Domonkos Zsolt alpolgármestert és Majsa Imréné képviselőt
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
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Lengyel Lajos polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
84/2013. (XI.19.) 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.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
3./

A közösségi együttélés alapvető szabályairól
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Pető Attila jegyző

és

ezek

elmulasztásának

4./ Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Pető Attila jegyző
5./ Egyéb ügyek
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Zárt ülés:
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
N a p i r e n d tárgyalása:
1. Napirend
Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi 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 költségvetés
főösszegét az iparűzési adó bevétel emelte meg leginkább, mintegy 9 millió forinttal
érkezett több adó, mint azt eredetileg tervezték. Részletesen ismertette az egyes kiadási és
bevételi tételeket. Kiemelte, hogy a bevételek 102%-os, a kiadások 82%-os teljesítést
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mutattak a harmadik negyedév végén. A körjegyzőség előirányzatai teljes mértékben
zárolásra kerültek, mivel az intézmény megszűnt, az óvoda pedig a fenntartó társulás
költségvetésébe került át.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. ¾-ed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
85/2013. (XI.19.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. ¾-ed éves
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 háromnegyed éves
beszámolónak megfelelően. A rendelet tervezet a meghívóval kiküldték, a benne szereplő
összegek a háromnegyed éves teljesítésen alapulnak. Szavazásra tette fel az előterjesztés
mellékletét képező rendelet tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Szil Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta 14/2013.(XI.25.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3. Napirend
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 3. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

ezek

elmulasztásának

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében emlékezette a képviselő-testületet, hogy az
alkotmánybíróság döntése értelmében korábban hatályon kívül kellett helyezni a helyi
rendeletekben megállapított kirívóan közösségellenes magatartásokat. A törvény a
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közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetén ad lehetőséget
közigazgatási bírság kiszabására a Ket. előírásai alapján feltéve, ha az önkormányzat
rendeletben szabályozza azt. A hatáskör címzettje főszabályként a képviselő-testület, de
rendeletben a hatáskör a polgármesterre vagy a jegyzőre is átruházható. A rendelet
tervezetet ennek megfelelően készítették el, a hatáskör a jegyzőre került átruházásra.
Részletesen ismertette a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét képező
rendelet tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Szil Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta 15/2013.(XI.25.) önkormányzati
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.
4. Napirend
Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 4. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 27 m3 szociális
tüzifa juttatásban részesült az önkormányzat amelyet már megrendeltek a Kisalföldi
Erdőgazdaságtól.
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vonatkozó jogszabály
értelmében rendeletben kell szabályozni a juttatás feltételeit és előnyben kell részesíteni
azokat akik a BM. rendeletben meghatározott ellátásokban részesülnek. Az egy főre jutó
méltányolható havi háztartási jövedelemhatárt a korábbi szabályozásnak megfelelően,
egyedülálló kérelmező esetén 50 ezer forintban, családos kérelmező esetében 45 ezer
forintban jelölték meg a tervezetben.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét képező
rendelet tervezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Szil Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta 16/2013.(XI.25.) önkormányzati
rendeletét a szociális célú tűzifa juttatásról.
6. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást eddig biztosító Kálmán Szolgáltató Kft. a közszolgáltatási szerződést

-5-

2013. december 31. napjával felmondta, mivel vállalkozásukat megszüntetik. A
felmondást a rezsicsökkentés miatt alkalmazandó kötelező árcsökkenéssel indokolták,
amellyel már nem tudják vállalkozásukat rentábilisan működtetni. Időközben megkereste
az önkormányzatot Nyerges Miklós a kapuvári Kétüsz vezetője. A cég több mint 70
településen szolgáltat, 100%-ban magyar vállalkozás. Szeretnének a Rábaközben is
szolgáltatni a Kálmán Kft. korábbi területein amennyiben az önkormányzat él a
pályáztatás lehetőségével. Elmondta, hogy január 1-től Kálmán Attila az ő dolgozójuk
lesz, így a lakosság számára nem lesz ismeretlen a kéményseprő személye. Elmondta,
hogy a szolgáltatás árát helyi szinten már nem nagyod tudják befolyásolni, ez azt
jelentené, hogy 2014. évben a Kálmán Kft. 2012. évi díjain tudna szolgáltatni az új
szolgáltató. Megjegyezte, hogy a jelenlegi szolgáltatási területükön kéményenként 100,Ft-tal többért szolgáltatnak, de mihelyt meg lesz a jogszabályi lehetőség az emelésre,
szeretne a cég azonos díjakat alkalmazni a régi és az új szolgáltatási területeiken.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény 5. § (1) b) pontja alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátására pályázaton nyertes vállalkozó bízható meg. Amennyiben nem élnek a
pályáztatás lehetőségével akkor a szolgáltatásról Győr Megyei Jogú Város, mint ellátásért
felelős dönt. Elmondta, hogy elkészítették a pályázati felhívás tervezetét amelyet
ismertetett. Javasolta annak jóváhagyását. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:
Szil
Község
Képviselő-testülete
a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról való gondoskodást a jövőben is önként vállalja.
Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal nyilvános pályázatot
ír ki.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
86/2013. (XI.19.) számú H a t á r o z a t :
Szil
Község
Képviselő-testülete
a
kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról való gondoskodást a jövőben is önként vállalja.
Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal nyilvános pályázatot
ír ki.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a pályázati
felhívás a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan. Elmondta, hogy
mikrobusz, személygépkocsi vagy terepjáró beszerzésére lehet igényelni támogatást. A
támogatás mikrobusz esetében 10.000 E Ft, személygépkocsi esetében 3.500 E Ft,
terepjáró esetében pedig 5.000 E Ft lehet. Önerőként az áfa összegét kell biztosítani.
Ismertette a pályázati feltételeket, javasolta az ebédszállító gépkocsi cseréjére a pályázat
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benyújtását. Elmondta, hogy a pályázatokat elektronikusan kell elkészíteni és
hiánypótlásra nincs lehetőség. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési
szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja, ezért támogatási
kérelmet nyújt be terepjáró beszerzésére az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.)VM rendelet alapján.
Képviselő-testület
a
gépjárműbeszerzés
önrészét
éves
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
87/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési
szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja, ezért támogatási
kérelmet nyújt be terepjáró beszerzésére az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.)VM rendelet alapján.
Képviselő-testület
a
gépjárműbeszerzés
önrészét
éves
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy csornai tankerület
megkereste az önkormányzatot, mivel üzemeltetésre átvenné az önkormányzat buszát. A
busz jelenleg a kemenesszentpéteri gyermekeket szállítja az iskolába, erre vonatkozóan
január 17-ig van szerződésük. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben
1.990 E Ft volt a busz költsége, de bevétel is volt a gyermekszállításon, akkor több
gyermeket szállított. A javaslat szerint a tulajdonjog az önkormányzatnál maradna, az
üzemeltető lenne a tankerület. A tankerület vállalná a fenntartással kapcsolatos minden
költséget, az önkormányzat és a helyi társadalmi szervezetek, pedig önköltségi áron
vehetnék igénybe a busz szolgáltatásait abban az időszakban amikor nincs
gyermekszállítás. Bősárkány iskolabusza is hasonló konstrukcióban működik, ott az
önköltségi ár 135,-Ft/km. Vág településsel szintén tárgyalásokat folytat a tankerület az
ottani busz üzemeltetésére vonatkozóan. Átadás esetén 1 fő részére tudna munkát
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biztosítani a tankerület, mivel a busz tárolása továbbra is a településen történne.
Megkérdezte, hogy ez ügyben tárgyalásokat folytassanak-e.
dr. Kollár Gábor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy tavaly 2.000 km, volt amit az
önkormányzat használt fel. Véleménye szerint olcsóbb lenne visszabérelni a buszt
alkalmanként, mint fenntartani éves szinten 2 milliós kolonccal a nyakukban.
Lengyel Lajos polgármester elmondta, hogy éves szinten 300 E Ft-ot kellene kifizetniük a
buszért az önkormányzati fuvarokra. Állásásban is merülnek fel költségek, amelyeket
mindenképpen fizetni kell, megemlítette a biztosítási díjakat.
Perlaki Sándor képviselő véleménye szerint is kedvezőbb lenne a visszabérlés az
elhangzottak alapján. Ha áll a busz a garázsban akkor is van költsége. Ha szerződésben
vállalja a tankerület, hogy kiállási időben és hétvégeken a település rendelkezésére áll a
busz akkor támogatná a javaslatot.
Varga Zoltán képviselő véleménye szerint, ha odaadnak egy értéket, akkor azt le is
amortizálják.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete tárgyalásokat kezdeményez a
tulajdonát képező iskolabusz üzembentartói jogának a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Csornai Tankerületének történő
átadása
tárgyában.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a szerződés tervezet
elkészítésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
88/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete tárgyalásokat kezdeményez a
tulajdonát képező iskolabusz üzembentartói jogának a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Csornai Tankerületének történő
átadása
tárgyában.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a szerződés tervezet
elkészítésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy január 1-től a
közkifolyókat mérőórával kell ellátni, mivel az eddigi átalánydíjat a tényleges fogyasztás
utáni számlázás váltja fel. A mérőhely kialakításának költségei az önkormányzatot
terhelik. Elmondta, hogy jelenleg 5 közkifolyó van, javasolná, hogy csak egyet, a
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település központjában lévőt hagyják meg. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a község közterületein lévő
közkifolyók közül csak a Szil, Hunyadi tér 7. szám előtt lévő
közkifolyót működteti. Képviselő-testület a többi közkifolyó
lezárását rendeli el.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közkifolyók megszüntetése ügyében a szolgáltató Pannon-Víz Zrtnél eljárjon.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
89/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a község közterületein lévő
közkifolyók közül csak a Szil, Hunyadi tér 7. szám előtt lévő
közkifolyót működteti. Képviselő-testület a többi közkifolyó
lezárását rendeli el.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közkifolyók megszüntetése ügyében a szolgáltató Pannon-Víz Zrtnél eljárjon.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy korábban már
tárgyalták a tűzoltó szertár felújításának ügyét. A felújításra sajnos nem sikerült a
pályázatot benyújtani mivel időközben felfüggesztették azok befogadását. A Tűzoltó
Egyesület részéről jogos igény a vizesblokk kialakítása, amelyre égető szükség lenne. Az
egyesület jelezte, hogy az elkészült költségvetés szerint a vizesblokk kialakítás anyagdíja
180-200 E Ft lenne, amelyet az önkormányzatnak kellene vállalni. A munkadíjat az
egyesület vállalná. Javasolta a kérelem támogatását. Szavazásra tette fel az alábbi
határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a tűzoltószertár vizesblokkjának
kialakításához 2013. évi költségvetéséből 200 E Ft-ot biztosít.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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90/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a tűzoltószertár vizesblokkjának
kialakításához 2013. évi költségvetéséből 200 E Ft-ot biztosít.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a faluközponti
járdaépítésre 1.500 E Ft-ot terveztek. A fejlesztés megvalósult és 1.422 E Ft-ba került.
Elmondta, hogy a könyvtári normatíva 125 + 125 E Ft volt, amelynek egyik felét csak
könyvtári eszközökre, másik felét csak rendezvényekre költhették. Ismertette az összegek
felhasználását.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy november 8-án indult a téli közfoglalkoztatás,
amely keretében 12 főt kaptak április 30-ig. Ebből 8 főt be kellett iskolázni. A támogatás
100%-os és 8 órás foglalkoztatásra vonatkozik.
Decembertől kulturális közfoglalkoztatás is indul április 30-ig a megyei Művelődési
Központon keresztül. Ennek keretében 2 főt igényeltek, de végül csak egy fő felelt meg az
alkalmazás feltételeinek. A kulturális közfoglalkoztatott a Megyei Művelődési Központ
alkalmazásában fog állni, de a feladatait a településen végzi. A tervek szerint a tájház
berendezésénél fog segíteni.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás a hétvégén lesz a kisiskola
udvarán, mivel biztosítani kell a zárt helyet és a konténer őrzését is.
Elmondta, hogy az idősek napja november 20-án lesz, ismertette a rendezvény programját.
A költségvetésben 400 E Ft-ot terveztek a programra. A távolmaradók a tavaly előtti
gyakorlatnak megfelelően utalványt kapnak.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hagyományoknak megfelelően az újszülöttek
köszöntése december 18-án lesz a kultúrházban.
Elmondta, hogy az utak téli hó eltakarításával Rónai Gyula került megbízásra a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sportegyesület a
TAO támogatást kihasználva számos fejlesztést valósított meg a sportpályán az elmúlt
években. Ismertette az egyesület terveit a 2013/14-es TAO támogatás felhasználására
vonatkozóan, amelyhez 398 E Ft önerőre lenne szükségük. Elmondta, hogy az
önkormányzat is minden pályázati lehetőséget megragad, ilyen volt az egészségfejlesztési
pályázat is, amelynek megvalósításába a helyi egyesületeket is bevonták, így a Törekvés
Sportegyesületet is sportprogramok szervezésével, lebonyolításával. E programokra
összesen 1.650 E Ft-ot kap az egyesület, amelyből az idén 700 E Ft-ot. Megítélése szerint
ebből az összegből biztosítani tudják a TAO pályázathoz szükséges önrészt.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi Body
Building Club kéréssel fordult a képviselő-testülethez, mivel jelenlegi helyüket kinőtték
és szeretnének nagyobb helyet ahol elférnének eszközeik, illetve egyszerre még többen
tudnának edzeni. Erre alkalmas helyszín a régi fogorvosi rendelő és lakás lehetne, de az
együttélés szabályait be kell tartani, mert a szomszédban orvosi rendelő van. A helyiség
fűtését is meg kellene oldani. Gondolkodhatnak a meglévő gázfűtésben is, de olcsóbb
megoldásban is. Az épület érintésvédelmét mindenképpen át kell nézni, mert az aljzatok
több helyen hiányoznak.
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Domonkos Zsolt alpolgármester javasolta, hogy támogassák a kérést, mivel helyi
fiatalokról van szó.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Body Building Club
részére edzőteremnek biztosítja a volt fogorvosi lakást, azzal, hogy
az épület fűtéséről a Body Building Clubnak kell gondoskodnia.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
91/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Body Building Club
részére edzőteremnek biztosítja a volt fogorvosi lakást, azzal, hogy
az épület fűtéséről a Body Building Clubnak kell gondoskodnia.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatást adott az előző ülés óta eltelt időszak
történéseiről. Kiemelte, hogy a Magyarország szeretlek rendezvényre 250 E Ft-ot nyertek.
Ismertette a községi rendezvényeket, megjegyezte, hogy a lakosság részéről gyenge volt
az érdeklődés. Tájékoztatást adott a futó pályázatokról és fejlesztésekről. Kiemelte, hogy a
„Virtualitás és Hagyomány” című projekt tovább folytatódik. Elmondta, hogy a tájházra a
kifizetési kérelem benyújtásra került.
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy augusztus végén
voltak tárgyalni Mosonmagyaróváron a Rekultív kft-nél a hulladéklerakó telep
rekultivációjának ellentételezéséről. Időközben megérkezett a Rekultív Kft. levele amelyet
ismertetett. Elmondta, hogy az önkormányzattal kötött szerződés szerint 26.573 E Ft
értékű környezetvédelmi beruházást kell a Rekultív Kft-nek megvalósítani a településen.
Ebből az elmúlt években összesen 13.502 E Ft értékű munkát valósítottak meg amelyeket
tételenként felsorolt. A Rekultív Kft. pénzbeli megváltás esetén 8-10 millió forintot tart
elfogadhatónak, mivel az eredeti szerződésben környezetvédelmi beruházások szerepelnek
nem pénzbeli megváltás. Ennek 30%-át az idén, 70 %-át 2014. június 30-ig. A tervezett
hulladékudvar működtetésével kapcsolatban nagyobb aggályai vannak, mivel a
fennmaradó összeg legjobb esetben is csak egy csökkentett műszaki tartalmú
hulladékudvart fedezne, és akkor még nem beszéltek annak fenntartásáról, és
működtetéséről. Véleménye szerint a pénznek könnyebben találnak értelmes helyet mint
egy félig kész hulladékudvar üzemeltetése.
dr. Kollár Gábor képviselő véleménye szerint olcsóbb konténert hozatni, mint egy
hulladékudvart fenntartani és működtetni.
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Domonkos Zsolt alpolgármester véleménye szerint, ha nem akarja a teljes összeget
kifizetni a Rekultív, akkor vannak pormentesített útjaik amelyeket lehetne fejleszteni.
dr. Kollár Gábor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ebben az alku pozícióban
nem az önkormányzat az erősebb kutya.
Varga Zoltán képviselő véleménye szerint ki kell alkudni a lehető legjobb árat és lezárni
mielőbb az ügyet.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a hulladéklerakó rekultivációjának
ellentételezésének pénzbeli megváltása ügyében tárgyalásokat
kezdemények a Rekultív Kft-vel. Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. Képviselő-testület
végső döntését a tárgyalások eredményének ismeretében hozza
meg.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
92/2013. (XI. 19.) sz. H a t á r o z a t
Szil Község Képviselő-testülete a hulladéklerakó rekultivációjának
ellentételezésének pénzbeli megváltása ügyében tárgyalásokat
kezdemények a Rekultív Kft-vel. Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. Képviselő-testület
végső döntését a tárgyalások eredményének ismeretében hozza
meg.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester a napirendek lezárása után a Bursa Hungarica pályázatok
elbírálásának idejére zárt ülést rendelt el amelyről külön jegyzőkönyv készült.
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jegyzőkönyv-hitelesítő

