
Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
9326 Szil, Hunyadi tér 3. 
 
197-19/2013. 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedd) 
18,oo órakor a Községháza dísztermében megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak:Lengyel Lajos polgármester, 

Domonkos Zsolt alpolgármester, 
Perlaki Sándor, 
dr. Kollár Gábor, 
Majsa Imréné, 
dr. Molnár Zsolt, 
Varga Zoltán képviselők a csatolt jelenléti ív szerint 
Pető Attila jegyző 
lakosság köréből 1 fő 

 
Lengyel Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint a 
közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás összehívása az 
SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt. 
 
Megállapította, hogy a közmeghallgatás 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. 
Molnár Zsolt és Varga Zoltán képviselőket megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

94/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. 
Molnár Zsolt és Varga Zoltán képviselőket megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
 

Lengyel Lajos polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét 
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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95/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét képező 
meghívóban foglaltak szerint a közmeghallgatás napirendjét 
elfogadja. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
N a p i r e n d: 
 
1./ Szociális és gyermekvédelmi rendelet megalkotása. 

Előadó: Pető Attila jegyző 
 
2./ 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 
3./ Döntéshozatal a kéményseprő-ipari szolgáltatás jövőbeni biztosításáról. 

Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 
4./ Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása. 

Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 
5./ Egyéb ügyek 

Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 
N a p i r e n d  előtt:  
 
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei évben 15 testületi 
ülést tartottak, amelyből 3 volt a zárt ülés. Megjegyezte, hogy a lakosság rendkívül 
gyenge érdeklődést tanúsít a képviselő-testület ülései iránt. Elmondta, hogy az idei évben 
a legnagyobb kihívást a közigazgatás átszervezése jelentette januártól a járások 
létrehozásával. A körjegyzőségtől 2 fő került át a járási hivatalhoz. A Szili Közös 
Önkormányzati Hivatal hosszas egyeztetést követően március 1-től alakult meg. A helyi 
iskola január 1-től a KLIK működtetésébe került. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 
a nyáron szintén megszűnt, helyette a szociális feladatok ellátására önkormányzati 
társulást hoztak létre. Ismertette az év során megvalósított helyi rendezvényeket. Kiemelte 
a júliusban megrendezett aratófesztivált. Elmondta, hogy a virtualitás és hagyomány című 
pályázatuk, valamint az egészségfejlesztési pályázat megvalósítása jelenleg is tart. A 
beruházások közül kiemelte a tájház felújítását, amelynek utolsó kifizetési kérelme is 
benyújtásra került. Elmondta, hogy a Hunyadi tér déli részének rehabilitációjára a 
Hagyományőrző Egyesület pályázott. A projekt megvalósítása során számos probléma 
adódott, ezért a műszaki átadás is elhúzódott. A téli rendkívüli időjárás okozta költségek 
megtérítésére két vismajor pályázatot is benyújtottak, de csak az egyiken részesültek 900 
E Ft-os támogatásban. A működésképtelen önkormányzatok támogatására vonatkozó 
pályázaton 3.025 E Ft támogatásban részesültek. Tájékoztatást adott a közfoglalkoztatásra 
vonatkozó szabályokról. 
 
N a p i r e n d  tárgyalása: 
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1. Napirend 
Szociális és gyermekvédelmi rendelet megalkotása. 
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 1. sz. melléklet) 
Előadó: Pető Attila jegyző 
 

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2014. január 1-től megszűnik 
az átmeneti segély, a temetési segély valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
Ezen ellátások önkormányzati segély néven lesznek nyújthatók a következő évtől. Az 
önkormányzati segélynél a törvényi minimális jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 100%-áról 130%-ra módosul, amelynek eredményeként bővülhet a 
jogosulti kör. Az önkormányzati segély temetési költségekhez való hozzájárulásként is 
megállapítható. A rendelet módosítás helyett egy új rendeletet készítettek amelyet 
ismertetett a képviselő-testülettel. Javasolta, hogy az önkormányzati segély jövedelmi 
feltételeinél a jelenlegi szabályozáshoz képest szűkítsenek, aki igazán rászorult, az 
különös méltányosságból mindenképpen támogatható. Elmondta, hogy a méltányossági 
közgyógyellátás megállapítása január 1-től ismét testületi hatáskör lesz. A temetési 
költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély esetében a 
jövedelmi feltételeket az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosában határozták 
meg, hogy minden kérelmező hozzájuthasson ehhez az ellátáshoz. 
 
dr. Kollár Gábor képviselő javasolta a temetési segély 25 E Ft-ban történő megállapítását. 
 
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a méltányossági ápolási díjat 
nem szabályozták a tervezetben, mivel az nem kötelező ellátás. Megkérdezte a képviselő-
testületet, hogy a jövőben biztosítani kívánják-e ezt az ellátási formát, amelynek összegét 
teljes mértékben saját költségvetésből kell biztosítani. Elmondta, hogy jelenleg 3 fő 
részesül ebben az ellátásban. 
 
Domonkos Zsolt alpolgármester véleménye szerint a hozzátartozónak nagy segítség ezen 
ellátás, mert az ápolás mellett nem tud elmenni dolgozni. Javasolta, hogy maradjon a 
rendeletben ezen ellátási forma. 
 
Varga Zoltán képviselő megkérdezte, hogy amennyiben kiveszik a rendeletből ezen 
ellátást akkor a lehetőségét is elveszítik annak, hogy valaki ebben az ellátásban 
részesüljön a későbbiekben? 
 
Pető Attila jegyző válaszában elmondta, hogy amennyiben nincs a rendeletben ez az 
ellátási forma, akkor nem lehet megállapítani senkinek sem. 
 
Lengyel Lajos polgármester javasolta a méltányossági ápolási díjnak az új rendeletben 
történő szabályozását a korábbi feltételeknek megfelelően. 
 
Pető Attila jegyző összefoglalta a rendelet tervezet tárgyalása során elhangzott 
változtatásokat. Lengyel Lajos polgármester pedig szavazásra tette fel a módosító 
javaslatokkal kiegészített rendelet tervezetet. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 



 - 4 - 

Szil Község Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül megalkotta 17/2013.(XII.23.) 
önkormányzati rendeletét az egyes szociális ellátásokról. 

 
Pető Attila jegyző elmondta, hogy a fent említett törvényi változás miatt a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megszűnik. A gyermekek védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket külön rendeletben szabályozták. 
 
Lengyel Lajos polgármester 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 18/2013.(XII.23.) 
önkormányzati rendeletét a gyermekek védelméről, a 
gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
helyi szabályairól. 

 
2. Napirend 

2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 2. sz. melléklet) 
Előadó: Lengyel Lajos polgármester 

 
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testület, hogy a vonatkozó 
jogszabályok alapján a képviselő-testületnek kell jóváhagyni a következő évi belső 
ellenőrzési tervet. 
Emlékeztette a képviselőket, hogy 2012-ig a belső ellenőrzést a Csornai Többcélú 
Kistérségi Társulás belső ellenőrei látják el, majd a Megoldás 2006. Kft-t bízták meg a 
belső ellenőrzési feladatok ellátásával. A választható belső ellenőrzési témaköröket 
kiküldték. Javasolta a kiadások alakulása és a kiadások csökkentése érdekében tett 
intézkedések vizsgálatát 2014. évre. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Szil község képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzésre 
vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyja. Képviselő-testület a 2014. 
évi ellenőrzési témakörként a kiadások csökkentése érdekében tett 
intézkedések vizsgálatát határozza meg. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

96/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil község képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzésre 
vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyja. Képviselő-testület a 2014. 
évi ellenőrzési témakörként a kiadások csökkentése érdekében tett 
intézkedések vizsgálatát határozza meg. 
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Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend 

Döntéshozatal a kéményseprő-ipari szolgáltatás jövőbeni biztosításáról. 
Előadó: Lengyel Lajos polgármester 

 
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a novemberi ülésen 
döntöttek a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A 
novemberi döntésnek megfelelően a pályázatot kiírták, amelynek beadási határideje 
december 10-én járt le. A pályázati felhívásra pályázat nem érkezett. Információi szerint 
végül a Kapuvári Kétüsz nem pályázott sehova, mert plusz finanszírozást remélnek attól, 
ha a megyei jogú várostól kapják a megbízást. A pályázat eredménytelensége miatt nem 
tudnak mást tenni, mint a megkeresni Győr Megyei Jogú Várost a szolgáltatás biztosítása 
érdekében. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Szil Község Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás szervezett biztosítására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. Képviselő-testület 2014. január 1-
től a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem tudja vállalni, ezért 
kéri Győr Megyei Jogú Várost a szolgáltatás biztosítására. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

97/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás szervezett biztosítására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. Képviselő-testület 2014. január 1-
től a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem tudja vállalni, ezért 
kéri Győr Megyei Jogú Várost a szolgáltatás biztosítására. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó helyi rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni 2014-től, mivel a megyei jogú város rendelete fog vonatkozni Szil településre is. 
 
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 4/1996.(II.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
vonatkozó javaslatot. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
 

Szil Község Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül megalkotta 19/2013. (XII. 23.) 
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önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari szolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 4/1996.(II.20.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
4. Napirend 

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása. 
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 3. sz. melléklet) 
Előadó: Lengyel Lajos polgármester 
 

Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Csorna Térségi 
Önkormányzatok Társulásából három település kilépett, ezért a társulási megállapodást 
módosítani szükséges. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 

 
Szil község képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok 
Társulásának társulási megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

98/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil község képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok 
Társulásának társulási megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirend 

Egyéb ügyek. 
Előadó: Lengyel Lajos polgármester 

 
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi civil szervezek közül a 
Szilikút Népfőiskola Egyesület 426.720,-Ft, a Hagyományőrző Egyesület 533.400,-Ft, a 
Tűzoltó Egyesület 142.240,-Ft, az Életmód Egyesület 142.240,-Ft, a Linkószer 
Citerazenekar 71.120,-Ft képviselői felajánlást kapott. A korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően támogatásként kerül átadásra a fenti összeg a civil szervezetek javára. 
 
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Szil Község Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése terhére a 
helyi egyesületeket az alábbi összegű támogatásban részesíti: 
Szilikút Népfőiskola Egyesület   426.720,-Ft,  
Hagyományőrző Egyesület   533.400,-Ft,  
Tűzoltó Egyesület     142.240,-Ft, 
Életmód Egyesület    142.240,-Ft, 
Linkószer Citerazenekar       71.120,-Ft. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatások átutalásáról gondoskodjon. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

99/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil Község Képviselő-testülete 2013. évi költségvetése terhére a 
helyi egyesületeket az alábbi összegű támogatásban részesíti: 
Szilikút Népfőiskola Egyesület   426.720,-Ft,  
Hagyományőrző Egyesület   533.400,-Ft,  
Tűzoltó Egyesület     142.240,-Ft, 
Életmód Egyesület    142.240,-Ft, 
Linkószer Citerazenekar       71.120,-Ft. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatások átutalásáról gondoskodjon. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a novemberi ülésen 
tárgyalták az iskolabusz üzemeltetési jogának átadását. Az üzemeltetői jog KIK-nek 
történő átadására vonatkozó megállapodást elkészítették amelyet a tankerülettel is 
egyeztettek. Pető Attila jegyző felolvasta a megállapodás tervezetét. Az önköltségi ár 
bruttó 152,-Ft lenne, egységesen a tankerület mindegyik busza tekintetében. A busz 
vezetésére álláshirdetést ad fel a KLIK. Javasolta a megállapodás jóváhagyását. 
Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
 

Szil község képviselő-testülete a tulajdonát képező LNR-293 
forgalmi rendszámú busz üzembentartói jogának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak történő átadásához hozzájárul. Az 
átadásra vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.  
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

100/2013. (XII.17.) számú  H a t á r o z a t : 
Szil község képviselő-testülete a tulajdonát képező LNR-293 
forgalmi rendszámú busz üzembentartói jogának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak történő átadásához hozzájárul. Az 
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átadásra vonatkozó megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.  
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Lengyel Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a novemberi ülésen 
döntöttek a közkifolyókkal kapcsolatosan. A kijelölt közkifolyókat egy napra le is zárták, 
de több panasz és bejelentés érkezett a szolgáltatóhoz is és az önkormányzathoz is a 
lezárással kapcsolatban. Mint ismeretes minden közkifolyót külön órával kell felszerelni, 
ezért is döntöttek a megszüntetés mellett. A havi átalány 10 E Ft körül van, ezért a kutakat 
egyenlőre újra megnyitották, márciusig kaptak haladékot a szolgáltatótól a mérőhelyek 
kialakítására. 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a „falugondnoki” gépkocsi pályázatot 
benyújtották. Az ételszállító gépkocsinak január 8-ig van műszakija, az autó javítása több 
mint 200 E Ft lenne. A pályázat elbírálásáig is valamilyen megoldást kell találni az 
ételszállításra. 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bősárkány község önkormányzata jelezte, hogy 
2014-től 200,-Ft/fő hozzájárulást kell fizetni az orvosi ügyeleti társulásba. Eddig nem 
kellett hozzájárulást fizetni, a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek az ügyre. 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szili hulladéklerakó rekultivációjának 
ellentételezésére vonatkozó, maximum 10 % elengedésére vonatkozó javaslatot közölték a 
Rekultív Kft.-vel. A Rekultív Kft. képviselője arról tájékoztatta, hogy terveik szerint az 
idei évben átutalnak 3.000 E Ft-ot, a maradvány pedig további egyeztetés tárgyát fogja 
képezni 2014-ben. 
 
Lengyel Lajos polgármester a napirendek megtárgyalását követően megköszönte a 
képviselőknek a közmeghallgatáson való részvételt, majd a képviselő-testület ülését 19 
óra 50 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Lengyel Lajos Pető Attila 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 dr. Molnár Zsolt Varga Zoltán 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


