Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete
9326 Szil, Hunyadi tér 3.
232/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedd)
18,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 képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
Kovatsits Zoltánné gazdálkodási főelőadó
Lengyel Lajos polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. 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.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr.
Kollár Gábor képviselőt és Domonkos Zsolt alpolgármestert
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos alpolgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
1/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek dr.
Kollár Gábor képviselőt és Domonkos Zsolt alpolgármestert
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel Lajos alpolgármester
Lengyel Lajos polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
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A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
2/2014. (II. 4.) 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./ 2014. évi költségvetés megtárgyalása.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
2./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Pető Attila jegyző
3./ Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
N a p i r e n d tárgyalása:
1. Napirend
2014. évi költségvetés megtárgyalása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 1. sz. melléklet)
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a részletes,
számszaki adatokat tartalmazó költségvetési tervezetet a meghívóval kiküldték.
Összességében elmondható, hogy a 2014. évi költségvetés kedvezőbb mint az előző évi.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál a gesztor
kapja meg az állami támogatást. Az óvoda esetében pedig a társulási tanács fogadja már el
az intézmény költségvetését. Mindkét intézmény esetében elmondható, hogy az állami
támogatás fedezi a költségeket, így hozzájárulást nem kérnek a társult településektől.
Számításaik szerint az óvodai étkeztetésnél is fedezi a költségeket az alap normatíva és a
plusz támogatás, ezt azonban pontosan csak az elszámolásnál fogják megtudni, mivel az
étkeztetés pontosan nem tervezhető.
Domonkos Zsolt alpolgármester megkérdezte, hogy az óvodaépület állagmegóvásáról az
önkormányzatnak kell-e gondoskodni. Javasolta pályázati lehetőségek megragadását ezzel
kapcsolatban.
Lengyel Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy az épület felújítása a tulajdonos
önkormányzat feladata, a működésre biztosított állami támogatásból a kisebb
karbantartásokat tudják csak fedezni, a felújítást nem. Amennyiben lesz pályázat, élni
fognak a lehetőséggel.
dr. Kollár Gábor képviselő a védőnői szolgálat kapcsán megkérdezte, hogy a gázszámla
hogyan kerül felosztásra. Megkérdezte, hogy a fogorvos fizet-e a fogorvosi rendelőért.
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Kovatsits Zoltánné gazdálkodási főelőadó válaszában elmondta, hogy a védőnői
szolgálatra a TB alapból kapják a finanszírozást. A feladatra kapott támogatás
felhasználásáról a védőnővel mindig egyeztetnek a gázszámlát arányosítás után számolják
el a védőnői szakfeladatra. Megjegyezte, többször előfordult, hogy a fűtési szezonon után
is be kellett még fűteni a kisgyermekek miatt.
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselőket a fogorvossal kötött korábbi
megállapodásra, amelynek értelmében az eszközöket a fogorvos biztosítja, de cserébe a
helyiséget ingyenesen használhatja.
dr. Kollár Gábor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az orvosi rendelő és lakás
épületének állaga leromlott. Részletesen ismertette a legsürgetőbben elvégzendő
állagmegóvási munkákat és azok fontosságát.
Lengyel Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy az épület teljes felújítására nincs
anyagi forrás, de megbeszélés tárgya a kisebb volumenű munkák elvégzése, amely elől
nem zárkóznak el.
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy azon óvodai és
konyhai dolgozók akik nem tartoznak a pedagógus életpálya hatálya alá, csak a
minimálbér változása miatti béremelésben részesülhettek. Az óvoda és a közös hivatal
költségvetése is megengedi azt, hogy az óvodánál 10%, a közös hivatalnál a középfokú
végzettségűek esetében 15% bérfejlesztést hajtsanak végre, határozott időre, 2014. év
végéig. A költségvetést már ezekkel az összegekkel tervezték. Emlékeztette a képviselőtestületet, hogy feladat finanszírozás van, azaz csak arra a célra használható fel az állami
támogatás, amelyre adták.
Pető Attila jegyző kapcsolódva a fent elmondottakhoz tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a pedagógusok a kötelező bérfejlesztése során jelentős béremelést kaptak első
lépésben tavaly szeptemberben, majd a minimálbér változása miatt idén januárban ismét.
Ugyanakkor a technikai dolgozók szinte kivétel nélkül csak a minimálbért kapják, mivel a
közalkalmazotti besorolásuk még annyi sem lenne. Elmondta, hogy a költségvetés
fedezetet nyújtana a polgármester bérének emelésére is, amennyiben a képviselő-testület
azt támogatja. Ismertette a polgármester illetményére illetve költségtérítésére vonatkozó
szabályokat. Elmondta, hogy mindkét juttatás esetében a polgármester a törvényi
minimumot kapja. Kérte a képviselők hozzászólását.
Képviselő-testület tagjai közül senki nem szólt hozzá a felvetéshez, ezért indítványozta,
hogy szavazzanak a javaslatról.
Lengyel Lajos polgármester megköszönte a jegyzőnek, hogy előterjesztette a javaslatot.
Bejelentette, hogy levonta a következtetést a képviselő-testület hallgatásából. Elmondta,
hogy nem kér könyöradományt, nem kéri tárgyalni a javadalmazásra vonatkozó felvetést,
az üggyel nem kíván a továbbiakban foglalkozni.
Domonkos Zsolt alpolgármester hozzászólásában kifogásolta, hogy a járda felújításra
betervezett összeg falhasználásának pontos helyét nem ismerik, a választópolgárokat nem
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tudják tájékoztatni, hogy melyik utcában tervezik a felújítást. Megkérdezte, hogy a Szent
Mihály szoborra tervezett összeg mit takar.
Lengyel Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy a felújítás pontos helyét a
képviselő-testület fogja meghatározni. A szoborral kapcsolatosan elmondta, hogy a
kanonok Úr felajánlásból és adományokból szeretne Szent Mihály tiszteletére szobrot
állítani ezért terveztek erre a célra. A megvalósítás az adományok függvénye lesz.
Lengyel Lajos polgármester javasolta, hogy a mind az önkormányzati, mind a közös
hivatal költségvetéséről döntsenek. A költségvetés év közben bármikor módosítható, az
egyes kiadási tételek megváltoztathatók. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetését 52.559 E Ft bevétellel, és 52.559
E Ft kiadással, ezen beül
37.430 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.765 E Ft járulékkal,
5.364 E Ft dologi kiadással jóváhagyja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
3/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a Szili Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetését 52.559 E Ft bevétellel, és 52.559
E Ft kiadással, ezen beül
37.430 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.765 E Ft járulékkal,
5.364 E Ft dologi kiadással jóváhagyja.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
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 1/2014.(II.17.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
2. Napirend
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 2. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző
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Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az új hulladéktörvénynek
megfelelően készítette el a nagytérségi társulás az egységes rendelet tervezetet.
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a díjak megállapítása már nem önkormányzati
hatáskör. Az önkormányzat rendeletében azonban kedvezményeket és mentességeket
állapíthat meg.
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 2/2014.(II. 17.) önkormányzati
rendeletét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
3. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a helyi egyesületek
könyvelését Perlaki Ilona végzi. Javasolta, hogy 2014. évre részére havi 15 E Ft
tiszteletdíj kerüljön megállapításra. Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a településen működő civil
szervezetek könyvelését végző Perlaki Ilona szili lakos részére
havi 15.000,-Ft bruttó tiszteletdíjat állapít meg 2014. évre.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg
kifizetéséről negyedévente gondoskodjon.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
4/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a településen működő civil
szervezetek könyvelését végző Perlaki Ilona szili lakos részére
havi 15.000,-Ft bruttó tiszteletdíjat állapít meg 2014. évre.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az összeg
kifizetéséről negyedévente gondoskodjon.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a novemberi
testületi ülésen döntöttek a hulladéklerakó rekultivációjának a Rekultív Kft. általi
ellentételezéséről. Időközben megkapták a Rekultív Kft. levelét amelyben a 10 %
elengedését elfogadják. A Kft. által a 11.763 E Ft kifizetésének javasolt ütemezését
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azonban nem tartja megfelelőnek. Javasolta, hogy pénzügyi teljesítésként 2014. március
31-ig 4.000 E Ft, május 31-ig 4.000 E Ft, 2014. július 31-ig 3.763 E Ft kerüljön
meghatározásra, hivatkozva arra, hogy már évekkel ezelőtt teljesítenie kellett volna a
Rekultív Kft-nek. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ezzel a pénzösszeggel nem
számoltak a költségvetés tervezése során. Javasolja, hogy amennyiben befolyik, abból
elsősorban járda és út felújítást valósítsanak meg. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a hulladéklerakó rekultivációjának
ellentételezéseként a Rekultív Kft. által fizetendő 11.763 E Ft
pénzbeli megváltás megfizetésére az alábbi fizetési ütemezést
fogadja el és támogatja:
2014. március 31-ig
4.000 E Ft
2014. május 31-ig
4.000 E Ft
2014. július 31-ig
3.763 E Ft.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
5/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a hulladéklerakó rekultivációjának
ellentételezéseként a Rekultív Kft. által fizetendő 11.763 E Ft
pénzbeli megváltás megfizetésére az alábbi fizetési ütemezést
fogadja el és támogatja:
2014. március 31-ig
4.000 E Ft
2014. május 31-ig
4.000 E Ft
2014. július 31-ig
3.763 E Ft.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az első világháborús
centenáriumi emlékbizottság több pályázati felhívást tett közzé, többek között az első
világháborús emlékművek felújítására és környékének rendbetételére is. Maximálisan 5
millió forintot lehet igényelni, önrészt nem kötelező vállalni, de az elbírálásnál előnyt
jelent. Javasolta, az emlékmű felújítására, környezetének rendezésére vonatkozó pályázat
benyújtását. Ismertette a pályázat és a tervezett fejlesztés részleteit, majd szavazásra tette
fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil község képviselő-testülete pályázatot nyújt be az első
világháborús emlékmű felújítására, környezetének rendbetételére.

-7-

Képviselő-testület a pályázat tartalmát megismerte és azt
támogatja.
A fejlesztés tervezett költsége:
2.455.000,-Ft
ÁFA:
662.850,-Ft
Összesen:
3.117.850,-Ft
Vállalt önrész:
467.668,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önrész összegét 2014. évi
költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
6/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil község képviselő-testülete pályázatot nyújt be az első
világháborús emlékmű felújítására, környezetének rendbetételére.
Képviselő-testület a pályázat tartalmát megismerte és azt
támogatja.
A fejlesztés tervezett költsége:
2.455.000,-Ft
ÁFA:
662.850,-Ft
Összesen:
3.117.850,-Ft
Vállalt önrész:
467.668,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önrész összegét 2014. évi
költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a
4/2014.(I.31.) BM. rendelet amelynek keretében az óvoda, és óvodai és iskolai étkeztetést
biztosító intézmények felújítására és eszközbeszerzésére lehet támogatást igényelni.
Ismertette a pályázati feltételeket, kiemelte, hogy maximálisan 30 millió forintot lehet
igényelni és 20 % önerőt kell vállalni. Javasolta a támogatási igény benyújtását.
Szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján az óvodai, iskolai, kollégiumi
étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
jogcímre, a 9326 Szil, Hunyadi tér 9. szám alatti óvodaépület
felújítására.
A fejlesztés költségösszetétele:
építési költségek:
27.597.199,-Ft
eszközbeszerzés:
1.443.990,-Ft
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Összesen (bruttó):
29.041.189,-Ft
Támogatási igény:
23.232.950,-Ft
Vállalt önerő:
5.808.239,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önerő összegét 2014. évi
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
7/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján az óvodai, iskolai, kollégiumi
étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
jogcímre, a 9326 Szil, Hunyadi tér 9. szám alatti óvodaépület
felújítására.
A fejlesztés költségösszetétele:
építési költségek:
27.597.199,-Ft
eszközbeszerzés:
1.443.990,-Ft
Összesen (bruttó):
29.041.189,-Ft
Támogatási igény:
23.232.950,-Ft
Vállalt önerő:
5.808.239,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önerő összegét 2014. évi
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a gépkocsi
beszerzésére benyújtott MVH pályázat befogadásra került. A pályázat elbírálása a
közeljövőben várható. Elmondta, hogy a régi gépkocsit értékesíteni kívánják, ezért az
interneten meghirdették 100 E Ft-ért. A gépkocsi az elmúlt 10 év alatt 80 E km-t futott.
Lengyel Lajos polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a közelmúltban
döntöttek a volt fogorvosi lakásnak a Body Building Klub részére történő átadásáról.
Ismertette a megállapodást mely szerint a közüzemi számlákat az önkormányzat
továbbszámlázza a klub részére, így biztosított az, hogy ne keletkezzen díjhátralék.
Amennyiben nem rendeznék a számlát az önkormányzat felé, akkor a helyiség használata
felmondásra kerülne.

-9-

Domonkos Zsolt alpolgármester véleménye szerint nagy kitolás lenne a klubbal szemben,
ha minden számlát velük fizettetnének ki. Korábban arról volt szó, hogy az áramdíjat az
önkormányzat fizeti. Javasolta, hogy toleránsabbak legyenek a klubbal szemben.
Dr. Kollár Gábor képviselő javasolta, hogy évi 100 E Ft összegig vállalják át a közüzemi
díjakat, a fennmaradót pedig az egyesület fizesse.
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a volt fogorvosi lakás közüzemi
díjaiból éves szinten 100 E Ft összeget átvállal az ingatlant
használó Body Building Klubtól. Az elszámolás arányosítva
negyedévente történik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
8/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a volt fogorvosi lakás közüzemi
díjaiból éves szinten 100 E Ft összeget átvállal az ingatlant
használó Body Building Klubtól. Az elszámolás arányosítva
negyedévente történik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel Lajos polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a virtualitás pályázat
májusban befejeződik. Ennek keretében egy záró programot kell szervezni amelynek 1,5-2
naposnak kell lennie a pályázat szerint. Részletesen ismertette a tervezett programot
amely pünkösd vasárnap kezdődne. Az időpontot a Kanonok Úrral egyeztették. Felvetette,
hogy e rendezvény keretében a Regionális Tájház Találkozónak is helyet adhatnának.
Ennek jó apropója lenne az elkészült tájház átadása.
Elmondta, hogy megjavíttatták a Város utcai szirénát, amelyet a Katasztrófavédelem
többször észrevételezett. A javítás 46 E Ft-ba került.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kértek árajánlatot a plébánia előtti gólyafészek
áthelyezésére. Az ajánlat szerint a munkák összesen 476 E Ft-ba kerülnének, amelyet nem
tudnak vállalni.
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtott be az
MVH-hoz egyéni védőeszközök beszerzésére, amely keretében 1.459.011,-Ft
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támogatásban részesültek. A pályázat utófinanszírozású, de 100 %-ban támogatott. Az
egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a költségeket előlegezzék meg a
támogatás megérkezéséig. Javasolta a kérés támogatását, szavazásra tette fel az alábbi
határozati javaslatot:
Szil Község Képviselő-testülete a Tűzoltó Egyesület részére
1.459.011,-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt az
egyesület által benyújtott védőeszköz beszerzésére vonatkozó
pályázat megvalósítása céljából.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyesülettel
történő megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil Község Képviselő-testülete a Tűzoltó Egyesület részére
1.459.011,-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt az
egyesület által benyújtott védőeszköz beszerzésére vonatkozó
pályázat megvalósítása céljából.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyesülettel
történő megállapodás megkötésére.
Felelős: Lengyel Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a választási jogszabályok
változása miatt az idei országgyűlési választásról Szil község is egy szavazókörös
település lett. Ez azt jelenti, hogy a korábbi két öttagú szavazatszámláló bizottság és egy
Helyi Választási Bizottság helyett csak egy, öt tagú Helyi Választási Bizottság fog
működni. A HVB tagjait a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a képviselőtestület egy szavazás keretében választja meg. A tagok megbízatása az önkormányzati
választásig tart. Ismertette a HVB tagjaira és póttagjaira vonatkozó javaslatát, majd
Lengyel Lajos polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Szil község képviselő-testülete Polgár Tibor, Ádámné Katona
Klára, Majsa Ferencné, Kovács Brigitta és Gyurasits Ferencné
helyi lakosokat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, Ruzsits
Lászlót a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pető Attila jegyző
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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10/2014. (II. 4.) számú H a t á r o z a t :
Szil község képviselő-testülete Polgár Tibor, Ádámné Katona
Klára, Majsa Ferencné, Kovács Brigitta és Gyurasits Ferencné
helyi lakosokat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, Ruzsits
Lászlót a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pető Attila jegyző
Lengyel Lajos polgármester a napirendek megtárgyalását követően megköszönte a
képviselőknek az ülésen való részvételt, majd a képviselő-testület ülését 21 óra 20 perckor
bezárta.
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