SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
JEGYZİKÖNYVE
2012. augusztus 23.

Határozat száma

Tárgy
Tanévkezdési támogatás

91/2012.(VIII.23.)
92/2012.(VIII.23.)
93/2012.(VIII.23.)
94/2012.(VIII.23.)

Együttmőködési megállapodás a Keleti Cédrus Kft-vel turisztikai
szolgáltatások népszerősítésére
Együttmőködési megállapodás a Nép Hagyományok Kft-vel
turisztikai szolgáltatások népszerősítésére
Együttmőködési megállapodás a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Egri Szövetségével a német katonák emlékmővének felállítására
Tulajdonosi hozzájárulás hısi emlékmő elhelyezéséhez

95/2012.(VIII.23.)
96/2012.(VIII.23.)

Hodászi Díszmőkovács Restauráló Kft. kérelme nagy létszámú
állattartással kapcsolatban

97/2012.(VIII.23.)

Felhatalmazás az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati
felzárkóztatási támogatásból megvalósuló építési, kivitelezési munkáira
három kivitelezıi ajánlat bekérésére

98/2012.(VIII.23.)

Országh Kristóf Általános Iskola 2012.évi költségvetésének
módosítása
Országh Kristóf Általános Iskola 2012.évi költségvetése I. félévi
teljesülése
Közös önkormányzati hivatal létrehozásának kezdeményezése

99/2012.(VIII.23.)
100/2012.(VIII.23.)
101/2012.(VIII.23.)

Önkormányzati tulajdonú, mezıgazdasági rendeltetéső
földterületeken fennálló bérleti szerzıdés megszüntetés közös
megegyezéssel.

102/2012.(VIII.23.)

Javaslat önkormányzati adópótlék mérséklési ügyben
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Szajla Községi Önkormányzat képviselı-testületének 2012. augusztus 23. napján
16.00 órakor megtartott testületi ülésérıl.
Jelen vannak:
1./ Vincze Imréné
2./ Penyaskó Tibor
3./ Ficzere János
4./ Vahalcsikné Varga Edit
5./ Vahalcsik István

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı

Tanácskozási joggal vesz részt:
Vígh Lászlóné

aljegyzı

Meghívó szerinti napirendi pontok:
1.) Döntés a 2012/2013-as tanévre vonatkozó tanévkezdési támogatásról
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
2.) Szajlai Tagóvoda tagintézmény-vezetıi pályázat véleményezése
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
3.) Turisztikai pályázatokhoz kapcsolódó együttmőködési megállapodások
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
4.) Együttmőködési megállapodás a Magyar Tartalékosok Szövetsége Egri Szövetségével
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
5.) Tulajdonosi hozzájárulás emlékmő elhelyezéséhez
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
6.) Hodászi Ferenc ıstermelı állattartó telepre vonatkozó kérelmének megtárgyalása, döntés
meghozatala
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
7.) Egyebek
Vincze Imréné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Szajla község
Önkormányzatának képviselı-testülete határozatképes, a megválasztott 5 fıbıl 5 fı jelen van.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítıkre Penyaskó Tibor alpolgármester és Vahalcsik István
képviselı személyében, a jegyzıkönyvet Molnárné Gál Éva igazgatási elıadó vezeti.
Szavazás
Szajla község képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyvvezetıre tett
javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta.
A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok közül a 2.) napirendi pont levételét
javasolja, mivel a tagintézmény-vezetıi pályázatok anyagát Pétervására Város
Önkormányzatától még nem kapták meg, mivel igazgatási szünetet tartanak a hivatalban. Az
anyag megérkezését követıen rendkívüli ülést kell összehívni, hogy a határidıt a pályázatok
elbírálására tartani lehessen. A módosítására tett javaslatot szavazásra tette.
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Szavazás
Szajla község képviselı-testülete a módosítási javaslatot elfogadta és a meghívóban szereplı
napirendi pontok közül a 2.) Szajlai Tagóvoda tagintézmény-vezetıi pályázat véleményezése
napirendi pontot egyhangú, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül levette napirendrıl.
Napirendi pontok:
1.) Döntés a 2012/2013-as tanévre vonatkozó tanévkezdési támogatásról
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
2.) Turisztikai pályázatokhoz kapcsolódó együttmőködési megállapodások
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
3.) Együttmőködési megállapodás a Magyar Tartalékosok Szövetsége Egri Szövetségével
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
4.) Tulajdonosi hozzájárulás emlékmő elhelyezéséhez
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
5.) Hodászi Ferenc ıstermelı állattartó telepre vonatkozó kérelmének megtárgyalása, döntés
meghozatala
elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester
6.) Egyebek
1. napirendi pont
Döntés a 2012/2013-as tanévre vonatkozó tanévkezdési támogatásról
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés: Csatolva
Vincze Imréné polgármester bevezetıjében elmondta, hogy az elıterjesztés szerint a tavalyi
összegekkel javasolják a tanszersegélyt elfogadni. Ahogyan elızetesen tájékozódott nagyon
sok település nem tud támogatást nyújtani. Arra kéri a képviselıket, hogy az összeg emelésére
ne tegyenek javaslatot, mert nincs rá forrás.
Vahalcsikné Varga Edit: Egyetért azzal, hogy ha tud az önkormányzat akkor az idén még
adjon tanszersegélyt. Egyetért a javasolt összegekkel. Azért is tartja fontosnak ezt a
támogatást, mert ritka az az alkalom amikor minden gyermeknek tudunk támogatást juttatni.
Penyaskó Tibor alpolgármester egyetért a támogatással és az összegekkel.
Vincze Imréné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
91/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tanévkezdési támogatás
Szajla Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a gyermekek védelmének és a
gyámügyi igazgatásnak helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (III.26.) sz. rendelet 9.§.
(2) bekezdése alapján a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tanulmányokat támogató
önkormányzati ellátás mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az általános iskolai tanulók taneszköz beszerzésére 2.000.- Ft/fı (Kétezer
forint/fı) pénzbeli támogatást állapít meg.
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2. Az ingyenes tankönyvre nem jogosult általános iskolai tanulók tankönyvének árát
átvállalja az önkormányzat és a közoktatási intézmény által kiállított osztályok
szerinti bontásban részletezett számla és névsor alapján.
3. A nappali oktatási rend szerint tanuló középiskolai tanulók részére fizethetı
pénzbeli támogatás mértékét 10.000.- Ft/fı (Tízezer forint/fı) összegben határozza
meg.
4. A felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallgatók pénzbeli
támogatásának mértékét 15.000.- Ft/fı (Tizenötezer forint/fı) összegben határozza
meg.
5. A középiskolai tanulók és a felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók
részére a tanévkezdési támogatás csak iskolalátogatási igazolás, illetve hallgatói
jogviszony igazolásának bemutatásával fizethetı ki. Az iskolakezdési támogatás
csak a szajlai állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı tanulókat, hallgatókat illeti
meg.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzıt, hogy a tanévkezdési
támogatás kifizetésérıl gondoskodjon a testület által elfogadott támogatások szerint.
A normatív határozat kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Határidı: folyamatosan
Felelıs:

Vincze Imréné polgármester, Vígh Lászlóné aljegyzı
2. napirendi pont

Turisztikai pályázatokhoz kapcsolódó együttmőködési megállapodások
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés: Csatolva
Vincze Imréné polgármester az elıterjesztéshez hozzáfőzi, hogy a megállapodások teljesítése
nem ró az önkormányzatra sem pénzbeli kiadást, sem olyan aránytalan terhet, hogy ne
lehessen teljesíteni, ezért javasolja, hogy támogassák a vállalkozók turisztikai célú
fejlesztéseit a településen.
Penyaskó Tibor alpolgármester egyetért a javaslattal, ne gátolja az önkormányzat a
fejlesztési kezdeményezéseket, hadd próbálkozzanak.
Vincze Imréné polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
92/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Együttmőködési megállapodás a Keleti Cédrus Kft-vel turisztikai
szolgáltatások népszerősítésére
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal
Együttmőködési Megállapodást köt turisztikai szolgáltatások népszerősítésére a Keleti Cédrus
Kft-vel (6724 Szeged, Kossuth Lajos Sugárút 46. Képviselıje Sipos István) 2013-2018-ig
terjedı határozott idıtartamra.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Együttmőködési
Megállapodás aláírására.
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Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Melléklet a 92/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozathoz
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(52/2012 (VI. 08.) VM rendelet 1. számú melléklet, Értékelési szempontok, I. Szakmai szempontok 6. számú
sorhoz)

amely létrejött egyrészrıl :
Keleti Cédrus Kft - Aldebrı
6724. Szueged, Kossuth Lajos Sugárút 46.
1085142-2-06

(szervezet/cég neve)
(címe) székhely v telephely
(adóazonosító)
(név) továbbiakban Kérelmezı

képviselıje: Sipos István
másrészrıl:
Szajla község Önkormányzata
3334.Szajla, Kertész utca 2.
15729514-1-10
képviselıje:

(szervezet/cég neve)
(címe) székhely v telephely
(adószáma)
(név) továbbiakban Partner

Vincze Imréné - polgármester

együttesen a „felek” között alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel:
1. Az Együttmőködés célja, elvárt eredménye:
Tartalmas közös munka annak érdekében, hogy Aldebrı községet a megye és az ország lakói mind
többen megismerjék, növekedjen az idelátogató vendégek száma, akik különleges, színvonalas
programokon vesznek részt, ezáltal visszatérnek a településre és másoknak is ajánlják az itteni
szolgáltatásokat.
2. Az együttmőködés tárgya:
Szajla Községi Önkormányzat közremőködése az Orgona Vendégház lehetıségeinek, programjainak,
szolgáltatásainak megismertetésében, beépítve a települési programokba.
3. Az együttmőködés idıtartama:
Öt, azaz 5 évre, 2018. december 31-ig
4. Az együttmőködı felek vállalt kötelezettségei:
Önkormányzat:
• Honlapján feltünteti, megjeleníti a ház szolgáltatásait.
• Éves rendezvény tervében szerepelteti annak programjait.
• A községi rendezvényeken, a látnivalók között szerepelteti, ajánlja az Orgona Vendégházat
•
Orgona Vendégház:
•

Honlapján, vendégcsalogató kiadványain ajánlja a falu értékeit, látnivalóit, programjait.
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•

Részt vesz a községi rendezvények szervezésében.

5.Az együttmőködést szabályozó egyéb kérdések:
Évente értékelik az együttmőködés tapasztalatait.
A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezıt írja alá.

Kelt: Szajla, 2012. július 18.
………………………
Sipos István
3334. Szajla, Orgona utca 12.
Kérelmezı
cégszerő aláírása

…..………………
Vincze Imréné
polgármester
Partner
cégszerő aláírása

Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
93/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Együttmőködési megállapodás a Nép Hagyományok Kft-vel turisztikai
szolgáltatások népszerősítésére
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal
Együttmőködési Megállapodást köt turisztikai szolgáltatások népszerősítésére a Népi
Hagyományok Kft 3334. Szajla, Kossuth Lajos út 49. Képviselıje: Kósa József 2013-2018-ig
terjedı határozott idıtartamra.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Együttmőködési
Megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

Melléklet a 93/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozathoz
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(44/2011 (V.26.) VM rendelet 1. számú melléklet, Értékelési szempontok, I. Szakmai szempontok 6. számú
sorhoz)

amely létrejött egyrészrıl :

képviselıje:

Népi Hagyományok Kft. (szervezet/cég neve)
3334 Szajla, Kossuth Lajos út 49.(címe) székhely v telephely
23437704-2-10 (adószáma)
Kósa József (név) továbbiakban Kérelmezı

másrészrıl:

Szajla Község Önkormányzata (szervezet/cég neve)
3334 Szajla, Kertész u. 2. (címe) székhely v telephely
(adószáma)

Vincze Imréné (név) továbbiakban Partner

képviselıje:

együttesen a „felek” között alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel:
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1.Az Együttmőködés célja, elvárt eredménye:

Együttmőködı felek megegyeznek abban, hogy szoros együttmőködést alakítanak ki az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közremőködésével megvalósuló beruházásaik kapcsán.
2. Az együttmőködés tárgya:

Az együttmőködés tárgya a vidéki életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális
és természeti értékek megtartása, megırzése a települési és kistérségi szinten az egymásba
kapcsolódó szolgáltatásrendszer kialakítása, a vállalkozások hálózati erısítése intenzív
marketing tevékenység és hatékony partneri együttmőködéssel. Mindezek eredményeképp a
falusi turizmus idegenforgalma fellendülése, minıségi szolgáltatások körének bıvülése.
Tételesen:
• Egymás szolgáltatásainak népszerősítése marketing eszközökkel
• Partner vállalja az Attila domb, mint történelmünk honfoglaláskor emlékhelyének
valamint a hagyományırzı néptánc csoport tevékenységének programként történı
bemutatását egyeztetett idıpontokban, igények szerint
• Kérelmezı felhívja vendégei figyelmét a Partner által nyújtott lehetıségekre
• A Partner által biztosított ismertetık, brosúrákat elérhetıvé teszi a vendégszobákban
A programajánlatok közé a Partner által nyújtott szolgáltatásokat programpontként beépíti
3. Az együttmőködés idıtartama:

Az együttmőködési szerzıdés megkötésének dátumától kezdıdıen határozatlan ideig, de
legalább a fenntartási idıszak végéig szólóan, 2013-2018-ig
4. Az együttmőködı felek vállalt kötelezettségei:

A Kérelmezı vállalja, hogy az együttmőködı Partner szolgáltatásait a szálláshoz kapcsolódó
programajánlatába felveszi, a vendégek részére kiajánlja, marketing anyagaiban a
szolgáltatást megjeleníti. Partner kiadványait, programjait a szálláshelyen terjeszti.
Partner vállalja, hogy Kérelmezı marketing anyagait, szóróanyagát, logóját a kihelyezi,
szolgáltatásait kiajánlja. A Kérelmezı vendégei részére egyedi program ajánlatot készít és a
hagyományos tevékenységek, értékek programként való bemutatásában közremőködik.
Mindkét fél vállalja, hogy akcióit, programjait, PR anyagait egymás részére idıben eljuttatja,
elektronikus vagy nyomtatott formában. Egymás szolgáltatását népszerősítik, ezzel is
elısegítve a minıségi idegenforgalmi kínálat kialakulását.
5.Az együttmőködést szabályozó egyéb kérdések:
Tájékoztatás és kapcsolattartás feltételei:
Mindkét fél az elvárható gondossággal jár el, egymást segítve a stratégiai marketing célok és
meghatározott tevékenységek megvalósításában.
A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy
telefax) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelızheti email üzenet.
A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezıt írja alá.
Kérelmezı

Partner
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3. napirendi pont
Együttmőködési megállapodás a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Egri Szövetségével
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés: Csatolva
Vincze Imréné: A rendezvény jól sikerült, hasznos volt. Kiemelten megköszönték az
Aldebrın tartott vacsorán is a szajlai vendégszeretete és az ellátást. A rendezvényhez történı
önkormányzati hozzájárulást a megállapodás alapján a MATASZ kapja meg. Az építési
idıszakban a szállására és ellátásra 150.000 Ft-ot, az ünnepélyes átadás szervezésére
50.000 Ft-ot javasol elfogadni. A számlák nála vannak, meg lehet tekinteni ıket.
Vahalcsikné Varga Edit: A rendezvény jól sikerült, kiadással járt ugyan, de néha kell a
település érdekében ilyen rendezvényeket is támogatni., nem túlzottan magas költséggel.
Ritka az amikor ilyen kis településen ilyen magasrangú vendégeke látogatnak. További
hasznot jelenthet, ha a német szövetség révén sikerül testvér települési kapcsolatot kialakítani.
Vincze Imréné: A rendezvény megszervezése nagyon sok idejét vette igénybe. Most elég
nehéz a napi teendık ellátása tekintettel az átszervezésekre is. Várja a képviselık segítségét a
település üzemeltetési feladatok kapcsán.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
94/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Együttmőködési megállapodás a Magyar Tartalékosok Szövetsége
Egri Szövetségével a német katonák emlékmővének felállítására
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete as határozat melléklete szerinti
tartalommal Együttmőködési megállapodást köt a Szajlán eltemetett, II. világháborúban
elesett német katonák emlékére állított Emlékmő megvalósítására a Magyar tartalékosok
Szövetsége Heves Megyei Szervezetével(Eger, Gyóni Géza u. 19. Képviseli: Munkácsi
Sándor elnök).
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármester a melléklet szerinti Együttmőködési
Megállapodás aláírására.
A Képviselı-testület a támogatásra jóváhagyott 200.000 Ft összeg kifizetéséhez elıirányzatot
az általános tartalékból átcsoportosítással biztosítja.
Felkéri a jegyzıt, hogy az átcsoportosítás átvezetésérıl gondoskodjon, a költségvetés
harmadik negyedévi módosításakor a költségvetési rendelet módosítását terjessze elı.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, elıirányzat átvezetésre vonatkozóan jegyzı
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melléklet
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a mai napon egyrészrıl
Szajla Községi Önkormányzat (3334. Szajla, Kertész utca 2. Képviseli: Vincze Imréné
polgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogató) valamint,
Magyar Tartalékosok Szövetsége Heves Megyei Szervezete Eger, Gyóni Géza u.19.
(Képviseli: Munkácsi Sándor), mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett)
között a mai napon az alábbiak szerint:
1. Az Együttmőködés célja, elvárt eredménye:
Kölcsönösen együttmőködni az Unterfranken megyei német tartalékosok által a szajlai temetıben
eltemetett II. világháborús német katonáknak emlékére épített emlékmő létrehozásában, az avatás,
felszentelés ünnepélyes lebonyolításában.
2. Az együttmőködés tárgya:
Az Unterfranken megyei német tartalékosok részére az emlékmő építés és avatás idıtartamára
ellátásukhoz (étkezés, szállás) való önkormányzati hozzájárulás.
3. Az együttmőködés idıtartama: Az emlékmő átadásáig, felavatásáig, határozott idıtartamú – 2012.
július 16.-19. és 2012. augusztus 11.
4. Az együttmőködı felek vállalt kötelezettségei:
Önkormányzat (Támogató)
• Közremőködik az emlékmő helyszínén tartott avatási ünnepség lebonyolításában,
szervezésében,
• Megszervezi a felszentelést,
• Az emlékmő helyét kijelöli és elıkészítteti a talajt az építéshez
• Tájékoztatja a lakosságot az emlékmő építés eseményeirıl
• Pénzbeli támogatást nyújt a német katonák szállási és étkezési kiadásaihoz 200.000 Ft azaz
Kettıszázezer forint összegben a Támogatott részére.
• A támogatás készpénzben két ütemben az alábbiak szerint kerül kifizetésre a Támogatott
részére:
1. ütem 2012. július 31-ig 150.000 Ft
2. ütem 2012. 17-ig
50.000 Ft.

Magyar Tartalékosok Szövetsége Heves Megyei Szervezete (Támogatott)
•
•
•
•

Közremőködik az emlékmő helyszínén tartott avatási ünnepség lebonyolításában,
szervezésében,
Tartja a kapcsolatot az Unterfranken megyei német tartalékos szövetséggel
Tolmácsot biztosít
Finanszírozza a német tartalékosok emlékmő építés idején való magyarországi
tartózkodásának költségeit

5. A Támogatott az eseményt követıen a támogatás felhasználásáról egyszerősített beszámolót készít a
Támogató önkormányzat részére.
A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezıt írja alá.

……………………………………………..
Vincze Imréné polgármester

…………………………………………
Munkácsi Sándor MATASZ
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4. napirendi pont
Tulajdonosi hozzájárulás emlékmő elhelyezéséhez
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés: Csatolva
Vincze Imréné: Az elıterjesztésben leírtak alapján javasolja a határozati javaslat szerint
elfogadni az emlékmő felállításával kapcsolatos tulajdonos döntést.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
95/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás hısi emlékmő elhelyezéséhez
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete rögzíti, hogy tulajdonosi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szajlai 39 hrsz-on nyilvántartott köztemetıben a
testület által kijelölt helyen – a magyar katonai hısi emlékmő mellett – az
Unterfranken Megyei Tartalékosok a II. világháborúban elhunyt német katonák
tiszteletére emlékmővet építsenek.
Határidı: azonnal
felelıs: polgármester
5. napirendi pont

Hodászi Ferenc ıstermelı állattartó telepre vonatkozó kérelmének megtárgyalása,
döntés meghozatala
Elıterjesztı: Polgármester
Elıterjesztés: Csatolva
Vincze Imréné: Elmondja, hogy az elıterjesztésben a szakhatóságok, szervek tárgyban
megküldött állásfoglalásának, véleményének lényegét rögzítették. Az eredeti iratok jelenleg
is elolvashatók. A kétféle döntési lehetıség közül a jelenlegi helyzetben az 1. határozati
javaslatot támogatja és javasolja elfogadásra.
A benyújtott kérelmére nem lehet alapozni konkrét megvalósíthatósági tanulmány nélkül
kérelemben leírtakra nem tud alapozni, mert ebbıl nem látszik hogy a szakhatóságok
véleménye mi lenne. az önkormányzatnak is egy komoly pályázat beadáshoz terv vagy
megvalósíthatósági tanulmány szükséges.
A rendezési terv módosítása nem egyszerő dolog. Ha most elindítanánk, és nem valósulna
meg a vállalkozó tervezett programja, akkor újra visszaállítanánk a régit? Az önkormányzat
felé ez nem kevés költséggel járna Ez így nem oldható meg.
Személy szerint nem akarja megakadályozni Hodászi Úr terveit, de a rendezési terv alapján a
területen elsıdlegesen kereskedelmi, gazdasági célú építmények elhelyezése valósítható meg
pl. tejfeldolgozó üzem, vágóhíd, gabona tárolók…, de nem nagy létszámú állattartás.
Ficzere János: A kérelmet támogatni tudja a törvényesség betartásával. Figyelembe kell azt
is venni, hogy Hodászi Ferenc 200-300 ha földet mővel a településen. Most volt ı is a bérleti
díjért nála, elég szépen kaptak. Elég sok szajlai lakos is érintett, és a területek mővelve
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vannak. A libatartással nem lehet összehasonlítani a marhatartást. A Táncsics út alsó részén
márcsak nyolcan laknak, nem jelentıs létszám érintett.
A törvényeket Hodászi Úrnak is be kell tartani, azok rá is vonatkoznak. A lakóknak inkább a
tanyában lévı sok kutya kóborlásával van gondja.
Vahalcsik István: A föld mővelésével nincs gond, az független a jelenlegi kérelemtıl. A
sajtóban lehet olvasni, hogy Aldebrın és Gyöngyösön is bőz van, pedig ott is engedéllyel
tartanak sertéseket. Nem szeretne újabb problémával foglalkozni. Az állattartási rendelet
szerinti állattartást támogatja, az 1. határozati javaslattal ért egyet. Megjegyzi, hogy
megkeresték, hogy támogassa a tervezett állattartást és nem bánja meg. İ a jelenlegi
állattartási rendeletet nem javasolja módosításra. Lakott területtıl távolabb is van elég hely
ahová állatokat lehet vinni. A tsz idején az állattartással egyidejőleg volt védısáv is, kezelték
is a területet mégis érezhetı volt szaghatás. Nem hiányzik, hogy ismét e miatt kelljen naponta
eljárni.
Penyaskó Tibor: Az 1. határozati javaslattal ért egyet. A Népegészségügyi Szakigazgatási
szerv le is írja, hogy az elızı lakossági panasz alapján nem célszerő a területen a
nagylétszámú állattartás. Ha a bükkszéki fürdı fejlesztése befejezıdik, fel fog lendülni az
idegenforgalom. Ennek nem tenne jót 200-300 db szarvasmarha idetelepítése. A földek
mővelése Hodászi Úr dícséretére válik, mert elıtte valóban csak gaz termett a határban.
Vincze Imréné: Szavazásra teszi fel elıször az 1. határozati javaslatot.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
96/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Hodászi Díszmőkovács Restauráló Kft. kérelme nagy létszámú állattartással
kapcsolatban
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hodászi Díszmőkovács Restauráló Kft
(1163. Budapest, Batsányi János út 41.) a Szajla külterületén tulajdonában lévı 052 hrsz-on
nyilvántartott majorban 200-300 egyedszámú fejıs marhatelep, tejüzem és tejtermék
elıállító részleg létesítésére vonatkozó kérelmére a következı határozatot hozza:
1. Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2005.(V.27.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével összhangban a
területen olyan épületek helyezhetık el amelyek nem jelentıs zavarú hatásúak és
megfelelnek a terület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területegység besorolásnak.
2. A lakott terület és közintézmények közelsége miatt nagytestő, nagylétszámú állattartásra
az önkormányzat állattartásról szóló 5/2011. (III.01.) önkormányzati rendeletében elıírt
létszám és védıtávolságok betartásával kerülhet sor.
3. A képviselı-testület kiemeli, hogy a vállalkozások letelepedését törvényes keretek között,
a helyi rendeletek betartása mellett támogatja. A rendeleti szabályok megalkotása
folyamatában hangsúlyosan figyelembe vette, hogy a gazdasági tevékenység a lakosság és
környezete nyugalmát ne zavarja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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6. napirendi pont
Egyebek
a) Önkormányzati felzárkóztató pályázat ügye
Vincze Imréné: Az elıterjesztés alapján kéri, hogy az elnyert támogatás megvalósítására a
kivitelezı kiválasztására adjon a testület felhatalmazást. Van-e javaslat kitıl kérjünk
árajánlatot? A pályázat benyújtásához a költségvetést az a cég adta aki az óvoda bıvítést
végezte.
Ficzere János: Javasolja, hogy a testület bízza rá a polgármesterre kitıl kér be árajánlatot. A
testület majd a beadottak közül választ.
Vincze Imréné: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a testület a
polgármesterre bízza a három kivitelezıi ajánlat beszerzését.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
97/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Felhatalmazás az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján az önkormányzati
felzárkóztatási támogatásból megvalósuló építési, kivitelezési munkáira három kivitelezıi
ajánlat bekérésére
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
5/2012.(III.1.) BM rendelet 1.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti I. célterület „önfenntartó
képességet segítı, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bıvítése, az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben nevesített fejlesztések
kivételével” célra benyújtott pályázatában meghatározott építési, felújítási munkák
kivitelezésére három ajánlatot az általa alkalmasnak tartott kivitelezıktıl kérje be.
Az ajánlatot az árazatlan költségvetési táblák alapján kell beszerezni.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

b) Országh Kristóf Általános Iskola 2012. I. félévi költségvetésének teljesítése, a
költségvetés módosítása.
Elıterjesztés: Csatolva
Elıterjesztı: polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban vélemény, kérdés nem volt.
Vincze Imréné szavazásra teszi fel a költségvetés módosítására vonatkozó határozati
javaslatot:
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
98/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Országh Kristóf Általános Iskola 2012.évi költségvetésének módosítása
Sirok, Bükkszék, Terpes, Istenmezeje, Szajla Községek Önkormányzat Képviselıtestületei az
intézményfenntartó társulásban mőködtetett Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi
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költségvetését a kapott pótelıirányzatok, valamint a zárolások alapján az alábbiak szerint
módosítják:
Az intézmény bevételi elıirányzatát 6.987.000 Ft-tal megemelik és 93.078.000 Ft, azaz
Kilencvenhárom millió hetvennyolc ezer forintban állapítják meg.
A bevételek az alábbi címeken és az alábbi összegekkel emelkednek, csökkennek:
- Intézményfinanszírozás 6.539.000 Ft ( egyéb központi támogatás 1.662.000 Ft,
pénzmaradvány 4.047.000 Ft, központosított támogatás 820.000 Ft)
- Non profit szervezettıl átvett pénz 168.000 Ft
- Munkaügyi Központ támogatása 280.000 Ft
A képviselıtestületek az intézmény kiadási elıirányzatát 6.987.000 Ft-tal megemelik és
93.078.000 Ft, azaz Kilencvenhárom millió hetvennyolcezer forintban állapítják meg.
A kiadások az alábbi rovatokon emelkednek, illetve csökkennek:
- Személyi juttatás 4.829.000 Ft
- Járulékok 624.000 Ft
- Dologi kiadások 1.450.000 Ft
- Pénzeszköz átadás 84.000 Ft
A képviselıtestületek a kiadási elıirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hagyják jóvá:
- a tagintézmény járulékok elıirányzatát 402.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a személyi
juttatások kiadási elıirányzatát 402.000 Ft-tal zárolja.
Felhívják a képviselıtestületek a Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzıjét, hogy az intézmény
költségvetése módosítását Sirok Község Önkormányzata költségvetésén a fentiek szerint
vezesse át.
Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: körjegyzı
Vincze Imréné szavazásra teszi fel a költségvetés félévi teljesítésére vonatkozó határozati
javaslatot:
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
99/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Országh Kristóf Általános Iskola 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Sirok, Bükkszék, Terpes, Istenmezeje, Szajla Községek Önkormányzata Képviselıtestületei
a Közoktatási Intézményt Fenntartó Társulásban mőködı Országh Kristóf Általános Iskola
2012. évi költségvetésének félévi teljesítésrıl készült beszámolót a csatolt kimutatások
szerint jóváhagyja.
A képviselıtestületek felhívják Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzıjét, hogy az intézmény
költségvetés teljesítésének Sirok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés elsı félévi
teljesítésérıl készült beszámolóba történı beépítésérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: körjegyzı
c) Vincze Imréné: A német tartalékosoktól kapott járást segítı eszközökbıl 13 db-ot és Szajla
Önkormányzatnak adott át a MATASZ Heves megyei Szervezete. Valamint több doboz
használt ruhanemőt. Az eszközöket ingyenes használatra megkaphatják a rászorult
mozgáskorlátozottak átvétel ellenében. A szóba jöhetı személyek összegyőjtésében, igények
elızetes felmérésben kéri a képviselık aktív segítségét.
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Vígh Lászlóné: A szociális rendeletben rögzíteni lehet az igénylés módját, sorrendjét. A
családsegítık pedig a felmérésben mőködhetnek közre.
d) Vincze Imréné: A pétervásárai Bázis konyha nyári leállása idejére két hétig keresni kellett
egy közétkeztetést végzı céget. Egy egri vállalkozó szállította az ebédet ugyanolyan áron,
mint a bázis konyha. Átvették a start munkában megtermelt zöldségeket is és erre a
késıbbiekben is hajlandóságot mutatnak. Eddig az általuk nyújtott szolgáltatásról csak jókat
hallott. A Báziskonyha nem tudja átvenni a megtermelt zöldségféléket. Az a véleménye, ha a
mezıgazdasági termékek átvételében ez a vállalkozó partner lenne, akkor a közétkeztetésre
vele kellene szerzıdést kötni októbertıl. Ez a cég fız Egerben a rendırségen, Istenmezején,
Cereden. menübıl lehet választani, bıvebb a kínálat. Egyébként a megtermelt zöldséget
közelben eladni nagyon nehéz. A gyermekétkeztetést is tudják biztosítani, árajánlatot fog
kérni. Amennyiben megfelel október 1-tıl lehetne szerzıdést kötni velük.
e) Vincze Imréné: A közös hivatal ügyében már eddig érdeklıdött Tarnaleleszen és Sirokban.
A két település közül Sirok tőnik fogadókészebbnek. Tarnaleleszen a polgármester úgy
nyilatkozott, hogy állandó kirendeltséget csak abban az esetben tudja támogatni, ha több
település csatlakozik hozzájuk, mivel 5000 fı esetén magasabb a normatíva.
Sirokban a megbeszélésen a polgármester és a körjegyzı vett részt. Úgy tőnt hajlandóak
kompromisszumra a jelenlegi köztisztviselıi létszám ügyében is. Írásbeli megkeresés esetén a
közös testületi ülés elé be tudja vinni a szajlai javaslatot. Célszerő lenne már 2013. január 1jétıl megalakulni. A kettı település közül, most a siroki látszik biztosabbnak. A maga
részérıl ragaszkodni fog ahhoz, hogy egy állandó ügyintézı jelen legyen Szajlán.
Penyaskó Tibor: Célszerőbb is lenne elhelyezkedés szempontjából is a Sirokkal történı
megállapodás.
Ficzere János: Ha korrekt lesz a siroki polgármester, akkor támogatni tudja. Az lenne a
lényeg, hogy a dolgozókat is vegyék át.
Vígh Lászlóné aljegyzı: Az írásban adott felhatalmazásban javasolja, hogy a testület
határozza meg tárgyalási alapként, hogy Szajlán állandó kirendeltség mőködjön és hogy a
köztisztviselık továbbfoglalkoztatásra kerüljenek. A kirendeltségen mőködı létszám
meghatározásában már szakmai szempontok alapján kellene a késıbbiekben döntésre jutni.
Vahalcsikné Varga Edit: A siroki polgármesterrel a közös hivatalról váltott pár gondolatot.
Megerısíti, hogy talán nagyobb hajlandóságot mutatott Szajla irányában. A szajlai
polgármester javaslatát korrektnek tartotta. Az aljegyzı szükségességét is említette.
A képviselık azon a véleményen voltak, hogy írásban Sirok Község Önkormányzatát kell
megkeresni.
Vincze Imréné szavazásra teszi fel a polgármester meghatalmazását arra, hogy írásban
megkeresést küldjön Sirok Község Önkormányzatának közös hivatal alakítás
kezdeményezésére.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
100/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy:Közös önkormányzati hivatal létrehozásának kezdeményezése
1. Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 85.§ -ára hivatkozással
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kezdeményezi Sirok Község Önkormányzatának Képviselı-testületénél 2013. január
1. napjával közös önkormányzati hivatal létrehozását.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati
hivatal létrehozása ügyében írásban keresse meg Sirok Község polgármesterét és hogy
a szükséges egyeztetéseken részt vegyen.
3. A képviselı-testület Szajla település hátrányos helyzete, a szociálisan hátrányos
helyzető lakosság aránya miatt – tekintettel a ritkán közlekedı autóbusz járatokra és az
önkormányzatoknál maradó feladat- és hatáskörökre - indokoltnak tartja a településen
állandó kirendeltség mőködését.
4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszám-egyeztetések
során arra törekedjen, hogy a jelenlegi 3 fı köztisztviselı tovább foglalkoztatása
biztosítva legyen a közös önkormányzati hivatal személyi állományában.

Határidı: azonnal
Felelıs: Vincze Imréné polgármester
f) Vincze Imréné: A BM Start 2013. évi elızetes felmérést augusztus 24-ig el kellett végezni.
A hivatal melletti területen maradna a konyhakerti zöldség termesztés, a kerékpárút melletti
önkormányzati földeken a földhasználati szerzıdést fel kellene bontani Juhász Istvánnal és
Kovács Rudolfnéval. Azokon a területeken céklát és tököt termelnék. A cékla átvételére egy
gyöngyösi cég elıvásárlási szerzıdést is kész köt. A többi használónál maradhat a többi
önkormányzati terület. A tavaly év végén kapott 1.800.000 Ft-os támogatásból kistraktor
beszerzését beszélték meg. Kéri a képviselık segítségét a kiválasztásban.
Vígh Lászlóné: Amennyiben Bencsik Urbán a nemzetiségi önkormányzat részére szeretné a
földterületet mővelésre átadni, akkor a szerzıdést módosítani kell a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nevére.
Vincze Imréné szavazásra teszi fel az önkormányzati tulajdonban lévı szajlai 090 hrsz és
046/8 hrsz nyilvántartott mezıgazdasági földterületen fennálló, földmővelésre vonatkozó
szerzıdés közös megegyezéssel, 2012. október 1-i hatállyal való megszüntetését.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
101/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, mezıgazdasági rendeltetéső földterületeken
fennálló bérleti szerzıdés megszüntetés közös megegyezéssel.
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete közös megegyezéssel 2012.
október 01. napjától megszünteti a mezıgazdasági földek mővelési célra történı
bérbe adásáról szóló megállapodásokat az alábbi személyekkel:
1.) Kovács Rudolfné lakcím: 3334 Szajla, Hársfa utca 27. szül. hely: Szajla, szül.
idı: 1939.09.13., anyja neve: Polyák Borbála 090 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 1 ha
2348 m2 területő, 15,14 AK értékő mezıgazdasági rendeltetéső földterületre
vonatkozóan,
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2.) Juhász István (Szajla, 1942.02.01. an. Kokovai Anna) lakcím: 3334 Szajla,
Hársfa utca 20. 046/8 hrsz-ú, szántó mővelési ágú,
1 ha 25 m2 területő, 16,64 AK értékő mezıgazdasági rendeltetéső földterülettre
vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési iratot aláírja.
Határidı: 2012. 09.30.
Felelıs: polgármester
g) Vigh Lászlóné: Az önkormányzati adóhatósághoz az egyik társas vállalkozástól pótlék
mérséklési kérelem került benyújtásra. Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) 134.§ (3) bekezdése szerint: „Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást
kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése
a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet
gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy
részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.”
A kérelmezı banki dokumentumokkal igazolta a kérelmében leírt gazdasági tevékenységét
ellehetetlenítı gazdasági helyzetét. Az építıipari ágazatban tovább győrőzı fizetési
nehézségek miatt a jelenleg foglalkoztatott 17 fı helyzete is bizonytalanná vált. Kérelmében
az
595.000
Ft
pótlék
tartozás
elengedését
kéri.
Az adó és pótlék mérséklésre vonatkozóan helyi önkormányzati rendelet nincs, ezért az Art.
szabályai szerint hoz döntést méltányossági kérelem ügyében az önkormányzati adóhatóság.
A mérséklési kérelem összegének nagysága miatt a képviselı-testület véleményét kéri a
pótlék elengedésérıl azzal a feltétellel, hogy az adózó a 2012. szeptember 15-ig esedékes 3,8
millió forint adótartozását egyösszegben befizeti az adónemeknek megfelelı adószámlára.
Ficzere János: A vállalkozások nincsenek könnyő helyzetben. Támogatja a pótlék
elengedését, ha befizeti az adótartozást a vállalkozó.
Vincze Imréné szavazásra tesz fel, hogy a képviselı-testület javasolja-e az önkormányzati
adóhatóságnak, hogy a benyújtott pótlék mérséklési kérelemnek adjon helyt, ha az
adótartozást a kérelmezı megfizeti.
Szavazás
A képviselı-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következı határozatot hozta:
102/2012. (VIII.23.) önkormányzati határozat
Tárgy: Javaslat önkormányzati adópótlék mérséklési ügyben
Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az adóalany kérésére indult pótlék
mérséklésre irányuló adóhatósági eljárásban – a jogszabályokban elıírt feltételek
teljesülése esetén - javasolja, hogy a fennálló adótartozás egyösszegő megfizetése
esetén az önkormányzati adóhatóság az 595 eFt összegő (Ötszázkilencvenötezer)
pótlék tartozás elengedésérıl döntsön, méltányolva a cég igazoltan nehéz pénzügyi
helyzetét, amely tevékenységét ellehetetleníti.
A Képviselı-testület javaslata az önkormányzati adóhatóság felé ajánlás jellegő, ami
az adóhatóságot nem köti.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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Más kérdés, hozzászólás nem volt az ülést a polgármester 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Vincze Imréné
polgármester

Vígh Lászlóné
aljegyzı

Penyaskó Tibor
jkv.hitelesítı

Vahalcsik István
jkv. hitelesítı
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