JEGYZİKÖNYV
Készült: Szajla Községi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. február 15. napján 17.00
órakor megtartott testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
1./ Vincze Imréné
2./ Ficzere János
3./ Dr. Katona Miklós
4./ Penyaskó Mónika
5./ Penyaskó István
6./ Penyaskó László
7./ Vahalcsikné Varga Edit

polgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal vesz részt:
Vígh Lászlóné
Kántor Zoltánné
Vinczéné Kovács Margit

jegyzı
gazdálkodási elıa
intézményvezetı

A lakosság részérıl megjelent 1 fı.
Napirendi pontok:
1. Szajla Községi Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési tervezetének
elıterjesztése
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Vígh Lászlóné jegyzı és
Kántor Zoltánné gazdálkodási elıadó
2. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
elıterjesztı Vincze Imréné polgármester
3. A Közösségi Ház, mint közösségi színtér és Könyvtár éves programja
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
4. A gyermek és szociális étkeztetés nyersanyagköltségének, intézményi térítési díjának
felülvizsgálata
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Vígh Lászlóné jegyzı
5. A terembérleti, közháló internet használati díjak felülvizsgálata
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Vígh Lászlóné jegyzı
6. Jelentés önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozati kötelezettségének teljesítésérıl
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Penyaskó László bizottság elnöke
7. Egyebek
8. Szociális kérelmek megtárgyalása (zárt ülés)
elıterjesztı: Vígh Lászlóné jegyzı

Vincze Imréné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Szajla község
Önkormányzatának képviselı-testülete határozatképes, a megválasztott 8 fıbıl 7 fı jelen van.
Jelezte távolmaradását Oravecz Flóriánné. Javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítıkre
Vahalcsikné Varga Edit és Penyaskó Mónika személyében, a jegyzıkönyvet Molnárné Gál
Éva igazgatási elıadó vezeti.
Szajla község képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyvvezetıre tett
javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett.
A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplı napirendi
pontokat.

1. napirendi pont
Szajla Községi Önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetési tervezetének
elıterjesztése
Vincze Imréné polgármester elıadta, hogy az elıterjesztés kiküldésre került a képviselık
részére. Elmondta, hogy a költségvetési tervezet a kötelezıen ellátandó feladatok és önként
vállalt feladatok számbavétele mellett, a 2009. évi gazdálkodás tapasztalatai szerint került
kidolgozásra. A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik. A
2010. évi költségvetés bevételi és kiadási fıösszege 93.164 eFt-ban került meghatározásra.
Bevételek tervezésénél a normatív hozzájárulások, valamint állami támogatások a
költségvetési törvénybıl tervezhetık voltak. Az önkormányzat és intézményei saját
bevételeinek köre nem változott, itt kiemelhetı az étkeztetéshez kapcsolódó térítési díj
bevétele.
A kiadások tervezésérıl elmondta, hogy az eddig biztosított juttatások egy része helyett a
köztisztviselıknél bevezetésre került a kötelezı cafeteria-juttatás. Ez az új forma megilleti a
fıállású polgármestereket is. A Polgármesteri Hivatalnál a 2010. évi cafeteria-juttatás javasolt
bruttó keretösszege 270.550 Ft/fı/év, amely a köztisztviselıi illetményalap alapján került
kiszámításra és tartalmazza a munkáltatói közterheket is. A megállapításnál az elızı évi
juttatások összessége került figyelembevételre. A hivatalsegédnél 6.000 Ft étkezési utalványt
terveztünk be a juttatások között. A Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha
költségvetését már a társult Képviselı-testületek elfogadták, ezt a kiküldött elıterjesztés is
tartalmazza.
A dologi kiadások tervezése a 2009. évi teljesítési adatok alapján, valamint a 2010. évre
várható közüzemi díj emelkedésének mértékével került tervezésre, a takarékossági
szempontokat figyelembe véve.
Az önkormányzat által folyósított rendszeres szociális ellátások támogatására az elızı évinél
magasabb elıirányzat került számításra, mivel már 2009. évben is megnövekedett ezen célú
támogatásra szorulók száma.
Az elızı évi pénzmaradvány 11.482 eFt-os összegébıl 11.192 eFt-ot kell hozzátenni az
óvoda és konyha mőködtetéséhez.
2010. évben is fontos feladat az önkormányzat és intézményei zavartalan mőködésének
biztosítása, az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelezı feladatok
végrehajtását.
A lehetıségekhez mérten nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázati lehetıségek kihasználására.

Elmondta még, hogy a Rendırségtıl megkeresés érkezett üzemanyag támogatás ügyében, e
célra tervezésre került 36 eFt/év, de a felhasználásról majd döntenie kell a testületnek.
Az állatorvosnak adott költségtérítés összegét 10 eFt/hó összegben javasolta megállapítani.
Az elızı években 20.000 Ft-ot tudott adni az önkormányzat. A csökkentést az is indokolja a
takarékosság mellett, hogy kikerült az állatorvos által ellátott feladatok közül a hatósági
állatorvosi feladatok köre. A többi érintett település polgármestereitıl érdeklıdött az
összegrıl, elızı években több település csökkentett a költségtérítésen. Szajla eddig ezt nem
tette, ezért most az önkormányzat egész területén kívánatos takarékossági intézkedések miatt
tett javaslatot az összeg csökkentésére. Az állatorvossal is közölték az elıterjesztés tartalmát.
Az átmeneti segély keret magasabb összegő mértékét javasolja erre az évre megállapítani.
A költségvetési tervben számoltunk a 90 éven felüliek köszöntésére adott ajándékkal, a téli
templomi járat szállítási költségével – amennyiben ezekkel a testület egyetért.
Az elızı üléseken felmerült egy képviselı részérıl, hogy a temetési segély összegét is lehetne
emelni. Amennyiben ezzel a többség egyetért, akkor a következı ülésre fel kell hatalmazni a
jegyzıt, hogy a rendelet módosítását készítse el. Ehhez majd javaslatot is vár a képviselıktıl
az összegre vonatkozóan.
Vígh Lászlóné jegyzı az elıterjesztéshez kiegészítésként elmondta még, hogy 2010. évtıl
jelentısen módosultak a szakfeladatok mennyiségileg és tartalmilag is.
A dologi kiadási elıirányzatokat szóban részletesen ismerteti minden címnél, mivel az óvoda
költségvetésénél is felmerült ilyen irányú igény egy képviselı részérıl. A jegyzı sorban
haladva a dologi kiadási elıirányzatok indokló lapon szereplı összegeit felolvasta.
Tájékoztatott még arról, hogy a szociális ellátásoknál az ápolási díjra a jelenlegi állapot
szerint került tervezésre elıirányzat. Az átmeneti segélyeknél 940 eFt a tervezett összeg,
amely jóval magasabb, mint az elızı évi keret. Sajnos a szociálisan rászoruló lakosok
számának növekedése figyelhetı meg, és sok család került megélhetését veszélyeztetı
helyzetbe. E tényezık miatt várhatóan több segély kérelemmel kell számolni 2010. évben.
Terveztük 2010. évre is a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatot. Kamatmentes kölcsön 30 eFt
lett tervezve.
Elmondta még, hogy az idei évben önkormányzati és országgyőlési választásra is sor kerül.
Az elızı választásokra az önkormányzat saját forrásból is mindig biztosított elıirányzatot a
választási szervek meleg étkeztetéséhez, illetve az olyan kiadásokhoz, amelyre az állami
támogatásból nem jutott keret. Javaslatunkban 30-30 eFt szerepel önkormányzati
támogatásként. Elvárás, hogy választások közvetett költségeit is ki kell mutatni az elkülönített
szakfeladaton, hogy látszódjon a választások valódi bekerülési költsége. A főtés, áramdíj és
egyéb rezsi költség arányos részét is könyvelni kell. Természetesen, ha nem ért egyet a
választási kiadások önkormányzati forrásból történı kiegészítésével a testület, akkor ez az
elıirányzat lehúzható.
Vincze Imréné polgármester a költségvetési rendelethez kapcsolódóan a következı
kérdéseket tette fel szavazásra:
Jelezze kézfelnyújtással aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2010. évben a rendırségi
feladatok támogatására 36 eFt/év üzemanyag támogatást nyújtson MOL üzemanyag-kártya
formában.
A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták a támogatás összegét és az alábbi
határozatot hozták:

9/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırkapitány kérésére 2010.
évben a rendırségi feladatok támogatására 36 eFt/év üzemanyag támogatást nyújt
MOL üzemanyag-kártya formában.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal

Vincze Imréné polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy 2010. évben az
önkormányzat az állatorvosnak a megállapodás szerinti csütörtökönkénti, heti egyszeri
helyszíni körnapjáért 10 eFt/hó költségtérítést állapítson meg.
A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták a költségtérítés összegét és az alábbi
határozatot hozták:
10/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 1-jei hatállyal
módosítja a 107/2004.(XI.29.) számú határozatával jóváhagyott, 2005. január 13-án
kelt– az önkormányzat és Dr. Kovács László vállalkozó állatorvos között létrejött –
Megállapodást az alábbiak szerint:
1. A Megállapodás 1. pont elsı és második felsorolását törli.
2. A 2. pont szerinti havi költségtérítési átalány összegét 10.000 Ft azaz Tízezer
forint összegre módosítja.
A Képviselı-tesület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a határozat kivonat
megküldésével Dr. Kovács László állatorvost értesítse és a módosított tartalmú
megállapodást aláírja.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal

Vincze Imréné polgármester szavazásra tette fel azt a javaslatot, hogy az önkormányzat
2010. évben január-február és december hónapban vasárnaponként a templomi buszjáratot
biztosítja, ennek költségét fedezi.
A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot
hozták:

11/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. évben január-február és
december hónapban vasárnaponként a templomi buszjáratot biztosítja, ennek költségét
a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal
Vincze Imréné polgármester szavazásra tette fel azt a javaslatot, hogy az önkormányzat
2010. évben a 90 éven felüli lakosokat köszöntse és részükre egy kis ajándékcsomagot
nyújtson.
A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták a javaslatot és az alábbi határozatot
hozták:
12/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. évben maximum 4.000 Ft
értékő ajándékcsomaggal köszönti a településen élı 90 éves és azon felüli lakosokat.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal

Vincze Imréné polgármester várja a véleményeket, hogy a temetési segély összegének
módosításával kapcsolatban.
Ficzere János képviselı felszólalásában elmondta, hogy az ı véleménye volt, hogy ha teheti
az önkormányzat a temetési segély összegén is emelhetne 2010. évtıl, mivel elég alacony a
12.000 Ft összeg. A maga részérıl minimálisan 15.000 Ft-ra tesz emelési javaslatot.
Penyaskó László és Penyaskó István képviselık egyetértettek abban, hogy szükséges
módosítani a rendeletet és 20 eFt-ban javasolják a temetési segély összegét megállapítani.
Ficzere János képviselı elfogadta a magasabb összegre történı emelési javaslatot.
Vincze Imréné polgármester szavazásra tette fel, hogy a Képviselı-testület kérje fel a
jegyzıt, hogy a következı testületi ülésre az elhangzott javaslat figyelembe vételével készítse
el a temetkezésrıl szóló helyi önkormányzati rendelet módosítását.
A képviselık egyhangú, 7 igen szavazattal, elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi
határozatot hozták:

13/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a következı
testületi ülésre az elhangzott javaslat figyelembe vételével készítse el a temetkezésrıl
szóló helyi önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal

Ficzere János képviselı megkérdezte, hogy az óvoda a gyógypedagógiai normatívát már az
elmúlt évben sem kapta, miért nincs már ilyen jellegő támogatás? Felvettük pár éve a
gyógypedagógust – amire a jegyzı is felhívta a figyelmet, hogy jogszabály elıírja, most meg
nincs ilyen gyermek. Az állam minden területen csökkenti a hozzájárulást.
Vígh Lászlóné jegyzı válaszában elmondta, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekek után
járó emelt összegő normatíva jogosultsági feltétele, hogy a gyermek vizsgálatát végzı
szakértıi – rehabilitációs bizottság a fogyatékosság olyan típusát állapítsa meg amely ennek
igénybe vételére jogosít. Mivel jelenleg ilyen szakvéleményt nem adtak ki az óvodás
gyermekek egyikére sem – nem szerzett erre a normatívára jogosultságot az önkormányzat.
Megjegyzi, hogy a finanszírozás miatti szigorúbb elbírálási szabályok a gyakorlatban azt
mutatják, hogy nem mindig a gyermek érdekét szolgálják. A gyógypedagógiai pótlékot
természetesen megszüntettük. A pedagógusok létszámát a közoktatási törvény határozza meg
a gyermek és csoport létszám függvényében.
Ficzere János képviselı a választ elfogadja.
Vincze Imréné polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés még a napirendi ponttal
kapcsolatosan. megjegyzi az elızı felvetéshez kapcsolódóan, hogy sajnos kistérségi szinten is
azt lehet tapasztalni, hogy folyamatosan csökken az állami támogatás mértéke. helyi szinten is
behatárolja az önkormányzat lehetıségeit az, hogy bevétel növelésére saját forrásból nincs
lehetıség.
Vahalcsikné Varga Edit képviselı megköszönte a költségvetés precíz tervezését,
elkészítését. Elmondta, hogy a költségvetés megtervezése még nehezebb, mint a betartatása.
Az iskola költségvetésének összeállításában részt vett, és látja , hogy milyen sokrétő szakmai
munkát igényel az elıterjesztés. Véleménye szerint a jelen gazdasági helyzetben az
önkormányzat még jól mőködik, bízik benne, hogy a jelenlegi költségvetés is úgy lesz
végrehajtva, hogy nem lesz szükség hitel felvételére és a takarékosság elvét követik a
döntéshozók és végrehajtók egyaránt.
Kérdése, hogy a szöveges indoklásban szereplı Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó –
nem közmunkás – kit takar aki étkezési utalványra jogosult.
Vígh Lászlóné jegyzı : A hivatalsegédrıl van szó, aki jogállását tekintve nem minısül
köztisztviselınek.
Vincze Imréné polgármester mivel más kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra tette fel
Szajla Községi Önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet
tervezetet és annak mellékleteit az elıterjesztés szerinti tartalommal.

Szajla község képviselı-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta Szajla Községi
Önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletét és annak
mellékleteit az elıterjesztés szerinti tartalommal.
Szajla Községi Önkormányzat 1/2010. (II.16.) rendelete a települési önkormányzat és
intézményei 2010. évi költségvetésérıl a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

2. napirendi pont
A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy nagyon nehéz volt a terv kidolgozása. Sokféle
szempontot, adatot és jogszabályt kellett figyelembe venni. Ez évben a közfoglalkoztatási
tervben 46 fı közcélú munkással lett számolva, túlnyomó részben napi 6 órában.
Pályázaton belül 8 órás foglalkoztatás keretében településır, valamint még egy fı került
alkalmazásra. Lehetıség adódott egy fı adminisztratív munkás foglalkoztatására, február 15.
napjától már alkalmazásra is került egy fı pályakezdı. Nagy segítség lehet a dolgozók
ellenırzésében, illetve a papírmunkák lebonyolításában. Megköszöni azoknak a
képviselıknek a munkáját, akik elızı évben besegítettek a közmunkások irányításába.
A tervet a Munkaügyi Központ már jóváhagyta, a testületnek el kell fogadnia, ezután pedig a
Magyar Államkincstárnak kell elküldeni, hogy a támogatást ezután megkapja az
önkormányzat. A tervet a központi adatbázisban is rögzíteni kellett. Az összesítés szerint az
önkormányzat 809.934 Ft-ot, a központi költségvetés 12.728.745 Ft-ot finanszíroz 2010. évre.
Bencsik Urbán a lakosság részérıl érkezett, és szót kért.
A polgármester egy percet engedélyezett hozzászólásra.
Elmondta, hogy súlyos problémát jelent a településen és környékén a munkanélküliség, mely
személy szerint ıt is érinti. A motiváció hiányát látja gondnak a munkanélküliségben. Jó
lenne, ha 8 órában tudnának dolgozni a közcélú munkások.
Vincze Imréné polgármester a vitát lezárta és szavazásra tette fel a 2010. évi
közfoglalkoztatási tervet az elıterjesztés szerinti tartalommal.
Szajla község képviselı-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta Szajla Községi
Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét az elıterjesztés szerinti tartalommal és az
alábbi határozatot hozta:
14/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§. (1) bekezdése alapján az
önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét a jegyzıkönyv melléklete szerint
elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar
Államkincstár illetékes Igazgatósága és az illetékes munkaügyi szerv felé.
Határidı: 5 napon belül
Felelıs: Vincze Imréné polgármester

3. napirendi pont
A Közösségi Ház, mint közösségi színtér és Könyvtár éves programja
Vincze Imréné polgármester tájékoztatást adott a 2010. évi kulturális programról, felhívta a
figyelmet az állami ünnepeken való részvételre. A könyvtárak nyitvatartását ismertette.
Elmondta, hogy a 90 éven felüliek köszöntését továbbra is tervezi, de sajnos már az idén is
csak egy fı volt. Igyekszik minél több pályázatot benyújtani rendezvények, elıadások
megtartására. A hagyományırzı csoport külön tervezte meg fellépéseit, amely ezért az
elıterjesztett programban nem szerepel.
Szavazásra teszi fel a 2010. évi kulturális programot.
Szajla község képviselı-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta Szajla Községi
Önkormányzat 2010. évi kulturális programját, és az alábbi határozatot hozta:
15/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 2010. évi Kulturális
programot a melléklet szerinti tartalommal.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: értelem szerint

4. napirendi pont
A gyermek és szociális étkeztetés nyersanyagköltségének, intézményi térítési díjának
felülvizsgálata
Vincze Imréné polgármester a napirendi pont elıterjesztésére átadta a szót Vígh Lászlóné
jegyzınek.
Vígh Lászlóné jegyzı tájékoztatást adott arról, hogy kidolgozásra került a térítési díjak
megállapítása az intézményvezetıvel egyeztetve. A térítési díj megállapítása az önköltségbıl
és a rezsiköltségbıl tevıdik össze. Az önkormányzat konyhája az óvodások
gyermekétkeztetése, munkahelyi étkeztetés, vendégétkeztetés és szociális étkeztetés
szolgáltatást nyújtja. Az egy adat étel elıállítási költsége étkeztetési típusonként kerülnek
kiszámításra. Gyermekétkeztetés esetén rezsi költség nem számítható fel a térítési díjban. A
szociális étkeztetésnél külön jogszabály határozza meg a térítési díjak megállapításának
szabályait. Ebben az évben a szociális étkeztetési normatívánál nincs eltérı jövedelmi sáv
meghatározva, és nem kérhetı továbbra sem étkezési térítésidíj azoktól, akik nem
rendelkeznek jövedelemmel. A házhozszállítási térítési díja nem változott, továbbra is
50 Ft/ebéd/család. Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a melléklet szerinti tartalommal
Szajla Községi Önkormányzat 2/2010. (II.16.) rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról és térítési díjakról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának és
munkahelyi vendéglátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 7/2007.
(IV.27.) rendelet módosításáról.
5. napirendi pont
A terembérleti, közháló internet használati díjak felülvizsgálata

Vincze Imréné polgármester az elıterjesztés ismertetésével kapcsolatosan átadja a szót Vígh
Lászlóné jegyzınek.
Vígh Lászlóné jegyzı elmondta, hogy az Önköltségszámítási Szabályzat alapján elvégzett
kalkulációt alapul véve tett javaslatot a díjak mértékére a határozati javaslat szerint. Az
ideiglenes jelleggel végzett iparőzési adó hatályon kívül helyezésével a terembérleti
díjbevételbıl tudja a kiesı bevételt pótolni az önkormányzat.
Abban kell döntést hoznia a testületnek, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen a pártoknak
egy alkalommal nyújt-e díjmentességet, illetve a helyi civilszervezetek számára fenntartja-e
ezt a mentességet.
Célszerő és támogatandó, hogy a belépıjegy nélküli, közérdekő kulturális rendezvények,
tájékoztatók térítésmentességet kapjank. A Közháló Programban lakosság által használt
internet díjra a 200.- Ft/óra véleménye szerint megfelelı továbbra is.
A lakosság részérıl érkezı egyre több faxküldési igénnyel kapcsolatosan javaslatot vár, hogy
térítésmentes lehet-e biztosítani, hiszen máshol a településen erre nincs lehetısége a
lakosságnak vagy kérjük meg a tervezetben szereplı díjat. Arra is kér testületi véleményt,
hogy saját bevételek növelésére a közterület használatot kívánja-e rendeletben szabályozni a
grémium.
Ficzere János képviselı egyetért a 3 eFt-os terembérleti díj megállapításával. A lakosság
részérıl érkezı fax üzenet elküldésével kapcsolatban nem annyira tömegben érkeznek ilyen
jellegő kérések. Javasolta, hogy ezzel ne foglalkozzon a testület. Többe kerül ennek az
adminisztrálása, mint a bevétel.
Vahalcsikné Varga Edit képviselı azt javasolta, hogy a pártoknak a választás évében ne
legyen egy alkalom sem ingyenes, hiszen a kampány célokra óriási pénzt vesznek fel. Nekünk
pedig ez a kis bevétel is jól jönne.
Vincze Imréné polgármester szavazásra tette fel a a határozati javaslat módosító indítványait
egyenként:
Szavazásra tette fel Vahalcsikné Varga Edit képviselı javaslatát miszerint a pártok kampány
rendezvények céljára ne mentesüljenek térítési díj fizetése alól.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal elfogadták a módosító indítványt.
Szavazásra tette fel Ficzere János képviselı módosító indítványát miszerint a polgármesteri
hivatalból lakosság által kért fax küldésért nem kérjen díjat a hivatal.

A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal elfogadták a módosító indítványt és a következı
határozatot hozták:
16/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a terembérleti, közháló internet
használati díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat 1. a) és 3. pontját törli és az
1. b) pontot 1. a) pontra, az 1,c) pontot 1. b) pontra átszámozza.
Felkéri a jegyzıt, hogy a módosítást a határozati javaslaton vezesse át.
Határidı: azonnal
Felelıs: jegyzı
Szavazásra tette fel a módosításokkal egységes szerkezetben a határozati javaslatot a 2010.
évi szolgáltatási díjakról.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal elfogadták a módosításokkal egységes szerkezetben
a határozati javaslatot és a következı határozatot hozták:
17/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi szolgáltatási díjakról
szóló elıterjesztést megtárgyalta és 2010. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
döntött:
1. A Közösségi Ház nagy termének terembérleti díját 750 Ft/óra összegben
határozza meg, de legalább napi 3.000 Ft.
a) A helyi székhelyő civil szervezetek térítésmentesen használhatják a
helyiséget az alapszabályukban megnevezett tevékenységükkel
összefüggésben.
b) Közérdekő, mindenki számára nyilvános és ingyenes oktatási, kulturális
és tájékoztatási célra a helyiségért bérleti díjat nem kell fizetni.
2. A Polgármesteri Hivatalban található Közháló végpont lakossági internet
használati díjat 200 Ft/óra díjban határozza meg a testület.
A jóváhagyott díjakat az érintett szakfeladaton, a költségvetési szerv saját bevételei
között kell tervezni és elszámolni.
Felelıs: jegyzı
Határidı: értelem szerint

6. napirendi pont
Jelentés az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozati kötelezettségének
teljesítésérıl
Vincze Imréné polgármester átadja a szót a Bizottság Elnökének a napirendi pont
ismertetésével kapcsolatosan.
Penyaskó István a bizottság elnöke beszámolt arról, hogy minden képviselı határidıre eleget
tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
folyamatban van.
18/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a bizottság elnökének jelentését a
képviselık vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítésérıl tudomásul vette.
határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
7. napirendi pont
Egyebek
1) Vincze Imréné polgármester elmondta, hogy az elızı ülésen a képviselıi tiszteletdíjról
szóló rendelet módosítását javasolta Penyaskó István képviselı. A jegyzı elkészítette a
rendelet módosításának tervezetét. a hiányzásokra vonatkozó szabályokat a 6.§ tartalmazza.
Vígh Lászlóné jegyzı elmondja, hogy a 6. §-on kívül az eljárási szabályok pontosítását is
javasolja az elıterjesztés, hogy ne legyen olyan gond a végrehajtás során mint legutóbb
amikor az érintett képviselı nem fogadta el magára nézve kötelezınek a polgármester
döntését.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták Szajla Községi Önkormányzat
3/2010.(II.16.) rendeletét az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl
szóló 6/2004.(III.26.) rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

2) Vincze Imréné polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a szennyvíztisztító és
hálózat tervezési eljárásai folyamatban vannak. Szükséges a szennyvíztisztító helyének
kijelölése, amelyre a megfelelı terület a 079 hrsz-on kiválasztásra került. Adódtak problémák,
mivel az érintett földterületek közül még több a régi Búzakalász Mg.Tsz. tulajdonában van. A
081/2, 082/2, 083/2, 0193. hrsz-ú területek önkormányzati tulajdonba vételérıl kellene
döntést hozni. A Földhivatali eljáráshoz szükség van még a Mezıgazdasági Szakigazgatási
Hivatal hozzájárulásához is. Kéri a testületet, hogy az érintett árkok önkormányzati tulajdonba
kérésérıl döntsön, illetve hatalmazza fel a polgármestert az eljárás lebonyolítására.
A képviselık egyhangú 7 igen szavazattal, elfogadták a javaslatot, és a következı határozatot
hozták:

19/2010. (II.15.) Önkormányzati határozat
1. Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hivatkozva a földrendezı és
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/A.§.-ára a jogutód nélkül
meszőnt Búzakalász Mezıgazdasági Szövetkezet használatában lévı, 081/2, 082/2,
083/2 és 0193 önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok tulajdonba adására
kérelmet terjeszt elı a Körzeti Földhivatal, mint eljárásra hatáskörrel rendelkezı
szerv felé.
2. Az önkormányzati tulajdonba kérés célja, hogy a 079 hrsz-ú területen kiépítendı
szennyvíztisztítómő tervének engedélyezési eljárása lebonyolítható legyen a
hatásterületen található árkok tulajdonjogának és használati jogának rendezésével.
3. A testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos
intézkedéseket megtegye.
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
Határidı: azonnal

Bencsik Urbán a lakosság részérıl érkezett vendég szót kér.
A Polgármester Asszony megadja szót.
Bencsik Urbán szajlai lakos felszólalásában elmondja, hogy az ószajlai lakosokat képviseli.
Siralmas állapotok vannak az Ófaluban, a fiatalok nem tudnak hová járni, a régi kultúrház
romos. Nincs lehetıségük semmilyen összejövetelre, szórakozásra. A gyerekek nagyon
csúnyán beszélnek. Kér valami megoldást ennek érdekében.
vincze imréné polgármester tájékoztatja a felszólalót, hogy a volt kultúrház magántulajdonban
van, a tulajdonos tervezi erdei iskola kialakítását amelyre pályázatot nyújtott be. A közösségi
célú igénybevételre a könyvtár rendelkezésre áll.
Más kérdés, hozzászólás nem volt a 8. napirendi pont elıtt a Polgármester Asszony zárt ülést
rendelt el.
kmf.
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