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1 fő

Hegyi Győző polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Ismertette a napirendi pontokat. Kérdése, hogy van-e új napirendi pontra javaslat,
amennyiben nincs, kérte a testületet, hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
Karl Gábor alpolgármester kérte, hogy 7 napirendi pontban az Egyebek napirendet
tárgyalja a testület.
A meghívó szerinti napirendet a kiegészítéssel együtt a képviselő-testület egyhangúlag 6
igen szavazattal elfogadta, további javaslat, észrevétel nem volt.
1./ Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
2./ Szőkéd község Önkormányzatával szembeni adósságrendezési eljárásról tájékoztatás
Előadó: Hegyi Győző polgármester
3./ Pécsi Borúthoz történő csatlakozással kapcsolatos döntés
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Előadó: Hegyi Győző polgármester
4./ A települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás kiírása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
5./ 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
6./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázatának kiírásáról döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
8./ Egyebek
Napirend tárgyalása:
1./ Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján Egerág
község 96 m3 tűzifát igényelhet, melynek önrésze 243.840,-Ft. Az önrészt az
önkormányzatnak vállalni kell. A fát csak a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága
által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól szerezheti be. Nem sok választása lehetőségünk
van, mivel nincs olyan területünk, ahonnét fát tudnánk kitermelni, az igények pedig
jönnek. A fuvarköltséget is nekünk kell vállalni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot
hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM
rendeletben foglaltak alapján szociális célú tűzifavásárlásra támogatási igényt nyújt be.
A képviselő-testület a Rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint a támogatáshoz szükséges
243.840,-Ft, azaz Kettőszáznegyvenháromezer-nyolcszáznegyven forint önerőt vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
2./ Szőkéd község Önkormányzatával szembeni adósságrendezési eljárásról tájékoztatás
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: múlt hét pénteken Bunyevácz Mátyás polgármester úr,
Szauer Tímea jegyző asszony, Dr. Ferencz Márta ügyvéd nő és jómagam ültünk le egy
beszélgetésre. Megállapodás tervezetet próbáltunk előkészíteni, melyről a képviselőtestületet tájékoztattam e-mailben, melyben kértem a testület felhatalmazását arra
vonatkozóan, hogy konkrétumokról tárgyalhassak, annak érdekében, hogy a megállapodás
tervezetet el tudjuk készíteni. A megállapodás tervezetet kellett volna a testületeknek
megtárgyalni. A felhatalmazást a testülettől nem kaptam meg, a szoros határidőre való
tekintettel a mai soron kívüli testületi ülésre meghívtuk polgármester urat illetve jegyző
asszonyt és beszéljünk a kérdésről.
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Szőkéddel szembeni követelésünk januárban jogerősség vált, Szőkéd fizetési
kötelezettségét nem tudta teljesíteni ezért Egerág elindította az adósságrendezési eljárást.
Szőkéd megállapodási javaslattal állt elő. Véleményem, hogy belátható időn belül nem
fogjuk a pénzünket látni, akkor sem ha Szőkéd „fejre áll”, attól, hogy Szőkédnek rossz
attól még nekünk nem jó. Próbáljunk meg pontot tenni ennek a peres eljárásnak a végére
nekem ez a javaslatom.
Bunyevácz Mátyás Szőkéd község polgármestere: mindenki köszönt és örül annak a
lehetőségnek, hogy itt lehetnek. Nem azért jöttünk, hogy könyörögjünk és alamizsnát
kérjünk, hanem egy komoly felajánlást szeretnénk tenni. A helyzetünket ismeritek. A per
olyan későn fejeződött be, hogy az önkormányzatnak már nem volt lehetősége arra, hogy
hitelt vegyen fel a 3,5 millió forint megfizetésére. Az adósságkonszolidációba már ezt az
összeget nem tudtuk bevinni. A meglévő hiteleinket az állam átvállalta és a megmaradt
500.000,-Ft-ot azonnal kifizettük felétek. A megnyert per kötelez bennünket mindent el
szerettünk volna követni annak érdekében, hogy ezt a pénzt kitudjuk nektek fizetni.
Közben Szőkéd is elindított egy vagyonmegosztási keresetet a közös tulajdon
megszüntetésére. Az első tárgyalás alkalmával már szóba került a megállapodás. A
második tárgyaláson a bíró volt, aki megerősített bennünket abban, hogy
mindenféleképpen próbáljuk meg rendezni egymással ezt az adóságot.
A felajánlásunk az, hogy Szőkéd önkormányzata az adósság fejében felajánlja Egerágnak a
jegyzőségi épületben, az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületében lévő
tulajdonrészét.
Úgy gondoljuk, hogy Egerágnak ez mindenképp előnyösebb, mivel Szőkéd a 2005. évi
ingatlan felmérést elfogadta és az abban szereplő összege adta be keresetét a Bíróságra.
Tudjuk, hogy Egerág mennyit költött a rendelő felújítására ezért is gondoltuk úgy, hogy a
2005-ös ingatlanszakértői felmérésben szereplő összeget elfogadjuk. A tulajdonrészünk
bőven fedezné azt az összeget, amivel tartozunk Egerág község Önkormányzatának.
Nincsenek ingatlanaink, amit értékesíteni tudnánk, ha lettek volna, akkor már ezt a lépést
megtettük volna.
Nem csak arról van szó, hogy ellehetetlenítitek a helyzetünket, hanem arról is, hogy azok
az önkormányzatok, akik ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban, nem vehetnek
részt pályázatokon, a megnyert pályázati pénzéhez nem juthat, pénzintézetnél hitelt sem
vehet fel.
Szeretném, ha közös nevezőre tudnánk jutni és korrekt módon meg tudnánk állapodni.
Kérem a testületet, hogy az ajánlatot gondolja át és döntsön úgy, hogy az mind a két fél
számára kedvező legyen.
Hegyi Győző polgármester: a testületnek arról kell dönteni, hogy felhatalmazást adjon a
további tárgyalásra, a megállapodás csak ezután jöhet, ügyvédi ellenjegyzéssel, melynek
elfogadásáról mindkét testületnek dönteni kell. Nem szeretnék vagyoni kérdésekbe
belemenni, hogy kinek milyen feladata, kötelezettsége van. Eljutottunk addig a pontig,
ameddig a törvény a közvagyon megóvására kötelez bennünket. A megállapodás nyitott
lehet számunkra. Ha a testület megadja a felhatalmazást és meg tudunk állapodni, ha nem
is pénzhez, de hozzájutunk egyéb vagyontárgyakhoz, ami fedezi a Bíróság által részünkre
megállapított összeget. Az egerági emberek valamilyen formában hozzájutnak a
pénzükhöz, innen kezdve senki nem kérhet számon bennünket. Továbbra is kérem a
testület felhatalmazását a további tárgyalásokhoz. Kérem, hogy a testületi tagok is mondják
el a véleményüket.
Kun Zoltán képviselő: 42 éve élet a községben, azt gondolom, hogy ilyen rosszviszony
még soha nem volt Szőkéd és Egerág közt, mint amilyen pár éve van. Talán ezzel a
megállapodással most vége lehet. Nem érdekünk Szőkéd ellehetetlenítése. Tisztába
vagyunk azzal, hogy pénzt nem fogunk kapni, de a megállapodással elérhetünk olyan célt,

5

amire már régóta várunk. Egerágnak növekedni fog a tulajdonrésze. Véleményem, hogy a
felhatalmazást meg kell adni, legyen megegyezés és béke.
Bólyiné Németh Ildikó képviselő: csatlakozom az előttem szólóhoz, az én véleményem is
ez. Nincs értelme a további vitának, törekedni kell arra, hogy azok az intézmények,
amelyek Egerágon vannak, azok legyenek egerági tulajdonban és ne közös tulajdonban.
Az orvosi rendelőhöz a szolgálati lakás is hozzá tartozik? Véleményem, hogy a kettőt
együtt kell kezelni.
Bunyevácz Mátyás Szőkéd község polgármestere: nyitottak vagyunk a megállapodásra.
Hegyi Győző polgármester: az iskola, óvoda épületében állami feladat ellátás folyik és ez
igaz a szolgálati lakásra is, ahol a Szoceg működik. Véleményem, hogy ebbe ne menjünk
bele.
Karl Gábor alpolgármester: az épületek állagmegóvása a tulajdonosok feladata.
Hegyi Győző polgármester: az iskola esetében az állam a fenntartó, mégy a dologi
kiadásokat sem vállalhattuk, az önkormányzat nem vesz részt a fenntartásban.
Óvoda esetében az önkormányzat dönthetett a közös vagy saját fenntartásról. Egerág a
saját fenntartásról döntött. Törvény szerint a normatíva feletti kiadáshoz gyermeklétszám
alapján az óvodába járó gyerekek lakóhelye szerinti önkormányzathoz kérhetünk
fenntartási hozzájárulást. Ezt mi meg is tettük, válasz nem érkezett a megkeresésünkre. Ezt
a jövőben sem kívánjuk megtenni. Az óvoda fenntartása Egerág dolga.
Karl Gábor alpolgármester: a tulajdoni jog az más dolog.
Hegyi Győző polgármester: igen az állami feladat ellátásához kötődik. Az óvoda és az
iskola továbbra is térségi közfeladatot lát el. Ebben az esetben indifferens, hogy kinek van
tulajdoni része.
Karl Gábor alpolgármester: fejlesztési pályázat elnyerésekor a közös tulajdon fejlesztése
történik. A pályázati önrészt biztosítani kell.
Hegyi Győző polgármester: részben igaz. Január 01-től a törvényhozók nem szabályozták
ezt a kérdést. Ha elnyerjük a pályázatot, akkor mi fejlesztünk. Szőkédnek lehetősége van
arra, hogy a pályázathoz az önrészt hozzátegye. Ha lesz törvény a tulajdon felosztására,
akkor lehet majd figyelembe venni a fejlesztést. A pályázatot ismerjük és tudjuk, hogy az
önrészt ki vállalta.
A jegyzőségi épület és a rendelő felújítását mi végeztük, nem is kértük Szőkédtől az
önrészt. Az iskolára nem fordítunk semmit, mivel a KLIK a fenntartó.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén, Hegyi Győző polgármester kérte a testületet,
hogy döntsön arról, hogy a további tárgyalásokra megadja- e a felhatalmazást részére.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Hegyi Győző
polgármestert, hogy Szőkéd Önkormányzat polgármesterével további tárgyalásokat
folytasson a közös tulajdonban lévő Körjegyzőségi, Orvosi rendelő és Védőnői
ingatlanok tulajdonjogának megegyezése érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
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3./ Pécsi Borúthoz történő csatlakozással kapcsolatos döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a Borúthoz történő csatlakozással kapcsolatosan is küldtem a
képviselőknek e-mailt, de most szeretném körbe adni a szőlősgazdák nyilatkozatait. Az
ezzel kapcsolatos véleményeket szeretném hallani.
Kun Zoltán képviselő: nem tudom, hogy ezeket a nyilatkozatokat ki vitte el a gazdákhoz,
és tulajdonképpen milyen tájékoztatást kaptak. A csatlakozás egyik feltétele, hogy
Hegyközségi Tanácsot is kell alakítani.
Hegyi Győző polgármester: beszéltem néhány emberrel fogalmuk sincs a csatlakozási
feltételekről.
Kun Zoltán képviselő: utána néztem egy-két dolognak. Mindenkinek el lett mondva, hogy
ezért fizetni kell, meg kell mondani, hogy mennyi bort készítünk, mekkora szőlőnk van,
hány literes hordóink vannak? Ennek komoly követelményei vannak.
Bizse Gábor egerági lakos: semmilyen kötelezettség nincs, azon kívül, hogy 1000 m2
felett éves szinten évi 1,-Ft/m2 kell fizetni.
Kun Zoltán képviselő: ennyi a Pécsi Hegyközség tagdíja 1,-Ft?
Bizse Gábor egerági lakos: igen.
Schwamberger Tamás képviselő: Gáborék engem is megkerestek, megkaptam a törvényt
és abban egy érdekes megfogalmazást olvastam, az 1000 m2 igaz, de van egy baj is benne,
bárki, aki szőlőt vagy bort értékesít onnantól kezdve az összes egeráginak kötelező a
tagság még akkor is, ha csak egy tőke szőlője van. Ha ez nem valósul meg, akkor
hivatalosan senki nem adhat el semmi. Ezért gondolom én, hogy a Pécsi Hegyközség
alapszabályát kellene nekünk megismerni. Tudnunk kell, hogy ők még milyen szabályokat
hoztak még a törvényen kívül.
Karl Gábor alpolgármester: a borértékesítés nem kapcsolódik ahhoz, hogy csatlakozunk
valamelyik hegyközséghez vagy sem.
Schwamberger Tamás képviselő: a törvényben van egy „vagy” ott nincs kivétel, a kettő
kapcsolódik egymáshoz.
Kun Zoltán képviselő: az én véleményem is az, hogy az emberek nem tudják, hogy mit
írtak alá, ha bárkit megkérdezek nem fogja tudni, hogy neki milyen kötelezettségei
lesznek.
Bizse Gábor egerági lakos: papíron odaadtuk mindenkinek. Nincs kötelezettség.
Kun Zoltán képviselő: nem hiszem, a növényvédelemtől kezdve………..
Bizse Gábor egerági lakos: nincs semmi kötelezettség.
Kun Zoltán képviselő: ezt ne mondja nekem senki, mert most olvastam el a törvényt.
Bizse Gábor egerági lakos: akkor hívjuk ide a hegybírót.
Kun Zoltán képviselő: ezt gondoltam én is, össze kell hívni a gazdákat és legyen valaki,
egy kívülálló személy, aki elmondja a feltételeket. Igazából egy ember érdekéről van szó,
nem többéről, hanem egyéről ezt itt most tisztázzuk le.
Mogyorósi Zoltán képviselő: kettőről.
Kun Zoltán képviselő: jó akkor kettőről. A három ciklus alatt már sok mindent
tapasztaltam, ezért is mondom azt, hogy azért mert valaki vett itt 5 ha területet és azt
mondja, hogy szőlőt fog ültetni, borászatot akar, ezért az egész falut belerángatjuk
valamibe. Nem szabad így a falut belerángatni, azért mert valaki vett 5 ha területet és
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szőlőt akar. Jelenleg ott nincs szőlő, nincs rá biztosíték, hogy lesz ott szőlő. Egy rendeleti
változás elég ahhoz, hogy itt nem lesz semmi, de akkorra már elköteleztük magunkat. A
következő választáson aztán majd hallgathatjuk, ugyanúgy ahogy az öregek otthonát és a
többit, olyan dolgokat, amelyek nem is rajtunk múltak.
Schwamberger Tamás képviselő: a vállalkozó jó helyzetbe van, mert ha nem nyer a
pályázaton, akkor őt nem kötelezi semmi, hogy telepítsen szőlőt.
Bizse Gábor egerági lakos: az Imrének ehhez semmi köze, az hogy pályázik az egy dolog.
Kun Zoltán képviselő: nyilván van köze hozzá, eddig ez fel sem merült, ő jött ide és ő
hozta fel ezt a dolgot.
Bizse Gábor egerági lakos: a falunak ezzel jót tesz.
Kun Zoltán képviselő: ha nem telepít szőlőt, akkor mit fogunk tenni?
Bizse Gábor egerági lakos: de most mi köze ehhez, hogy ő telepít szőlőt vagy nem? A
lényeg az, hogy a Pécsi Borvidékhez tartozunk.
Hegyi Győző polgármester: ez nem egészen így van. Maximálisan egyetértek Kun
Zoltánnal azzal kapcsolatosan, hogy nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést. Elsősorban
azért, mert törvény által szabályozott kérdésről van szó. Egy olyan vállalkozó kérésének
igyekszünk eleget tenni, akinek nincs egy db. szőlőtőkéje sem. Az itt élő embereknek meg
van. Azoknak volt igazuk, akik nem írták alá a nyilatkozatot, mert nem ismerik a
feltételeket. Nekem nincs szőlőm, tehát mondhatom, hogy nekem mindegy, de nem
tehetjük meg, hogy felelőtlenül döntsünk. Nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket ró
majd azokra az emberekre, akik hobbiként termesztik a szőlőt. Ha negatív irányba változik
a jogszabály és Szamosközi úr azt mondja, hogy bocsánat, de nekem már nem érdekem,
hogy szőlőt ültessek, hanem kukoricát fogok vetni, akkor az összes egerágira vonatkozni
fog a törvényi kötelezettség, de rá nem. Persze meg van a lehetőség, feltételes módban a
falusi turizmusnak, meg a munkahelyteremtésnek és a többinek. Lehet a fejemhez vágni,
amit már a faluban hallottam vissza, hogy én vagyok az ügyben a „kerékkötő” és én
akadályozom a falut a fejlődésében. Mindez nézőpont kérdése. Ide kell hozni olyan
embert, aki borászattal foglalkozó jogász és mondja el a gazdáknak a feltételeket. Ha ezek
után az emberek úgy döntenek, hogy nekik erre mindenképp szükségük van, akkor hát
legyen.
Szamosközi úr igaz, hogy úgy gondolja és ezt is mondja, hogy ezek után a testületnek már
nincs döntési kompetenciája, hát már miért nem lenne. Én nem a Szamosközi úrnak akarok
megfelelni, hanem az egerági embereknek, akiknek az érdekeit kell, hogy képviseljem.
Schwamberger Tamás képviselő: egyetértek előttem szólókkal abban, hogy hívjunk
szakembert, aki megfelelő tájékoztatást ad. Köztes megoldás lehetne, ha a csatlakozást
mondjuk 5 éves próbaidőben állapítanánk meg. Legyen lehetőségünk arra, hogy bármikor
kiléphessünk belőle.
Hegyi Győző polgármester: sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mivel a belépési szándékunk
esetén törvény módosításra lesz szükség. Ha egyszer belépünk onnan aztán nehéz lesz
kilépni, mivel ismét törvényt kell módosítani. Nem véletlen van így, hanem azért, mert
UNIÓS kvóta a szőlő, UNIÓS jog szabályozza a borvidékeket.
A napirenddel kapcsolatosan még hosszas vita folyt, a vita lezárásaként polgármester úr
kérte a testületet, hogy szavazzon az, aki támogatja a Pécsi Borvidékhez történő
csatlakozást.
Egerág község Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, tartózkodás
ellenszavazattal, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

nélkül,
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Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pécsi Borvidékhez történő csatlakozást
nem támogatta.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: kérem a testületet, kor döntsön arról, hogy egy borászatban
jártas szakember hívjunk meg, aki tájékoztassa a helyi szőlősgazdákat a csatlakozással járó
terhekről.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Hegyi Győző polgármestert,
hogy hívja meg a Pécsi Hegybírót, aki adjon tájékoztatást a helyi szőlőtermesztőknek
arról, hogy a Pécsi Borúthoz történő csatlakozás milyen terheket, kötelezettségeket ró
rájuk.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
4./ A települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás kiírása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a Dél-Kom Zrt.-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés december 31. napján lejár. Megkerestem a szolgáltatót és kértem, hogy további 1
évre kössenek velünk megállapodást, ettől ők elzárkóztak. A közbeszerzési eljárás az év
végéig nem fog lezajlani, de ez nem fogja befolyásolni a szállítást, az eljárás végéig
vállalják a szállítást. Meglepetésszerűen a Dél-Kom fogja elnyerni a közbeszerzési kiírást,
mivel a környékünkön nincs egyéb szállító cég csak a KVG Zrt., de ővelük most
bontottunk szerződést.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző: a törvény általi lehetőséget próbáltuk
megragadni, de mivel a cég elzárkózik, nem tehetünk semmit. A megállapodáshoz két
ember kell.
Hegyi Győző polgármester: kérem a testületet, hogy döntsön a közbeszerzés kiírásáról.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete
közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást ír ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester

a

települési
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5./ 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM. rendelet
alapján az önkormányzat pályázatot nyújthat be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére. A benyújtott támogatási
igény 2.119.800,-Ft. Az elnyert támogatási összeget a szolgáltatónak át kell adni, de a
pályázati összeggel az önkormányzat számol el. Tehát a pályázattal kapcsolatos összes
adminisztráció a hivatalnál fog lecsapódni. A pályázat benyújtásához szükséges a testület
döntése.
Kérdés, hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot
hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(X.16.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint
az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló
90/2013.(X.7.) VM. rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújthat be a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A benyújtott támogatási igény 2.119.800,-Ft azaz Kettőmillió-egyszáztizenkilencezernyolcszáz forint.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
6./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázatának kiírásáról döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulója
kiírásra került. Két típusa van az „A” típusú, mely a felsőfokú oktatásban már felvételt nyert
hallgatóknak szól, a „B” típusú pedig az érettségi előtt álló fiataloknak. A pályázat beadási
határideje november 25. A testületnek dönteni kell a pályázati csatlakozásról és a pályázat
kiírásáról. Az önkormányzatnak az „A” és a „B” típusú pályázatot is kötelező kiírni. Kérem a
testületet, hogy a pályázat kiírásáról döntsön.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(X.16.) számú határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumával együttműködve kiírja 2014. évre az „A” illetve a „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
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7./ Egyebek
Karl Gábor alpolgármester: az elmúlt ülésen beszéltünk a játszótér felújítására elnyert
pályázatról, most ehhez kérném a segítséget, szükség van a 3 millió forintra. A decemberi
10% lehívási kötelezettség továbbra is fennáll, de ezt az előlegszámlával nem lehet
igazolni, szükséges a beépítési igazolás. Fizikailag nem lehet elkezdeni a beépítést aztán
leállunk és majd tavasszal folytatjuk.
Két lehetőség van, elkezdjük és még az idei évbe befejezzük, vagy visszamondjuk a
pályázatot.
Hegyi Győző polgármester: beszéltünk Bettivel, mondta, hogy az előlegszámla nem
megy. Kértem nézzen utána. Azt gondolom, hogy van arra lehetőség, hogy elkezdjük a
játékok lebontását, megnyitjuk az építési naplót aztán az időjárásra való tekintettel
felfüggesztjük és majd aztán folytatjuk. A részteljesítés alapján a kifizetésre biztos van
lehetőség, bár nem ismerem a pályázatot.
Karl Gábor alpolgármester: teljesen friss információ, amit most mondtam. A
kapcsolattartóval és a kivitelezővel is beszéltünk, részszámlára szükség van és az építési
napló is kell. Ha fizikailag nincs beépítés, akkor az kizáró ok.
Hegyi Győző polgármester: nem gondolom, hogy egy játszóteret hóban kell építeni.
Karl Gábor alpolgármester: értem a problémát, de nem tudok ellene tenni.
Hegyi Győző polgármester: meg kell rendelni a munkát, a pénzintézettel beszélni fogok.
Van-e egyéb hozzászólás a napirendhez?
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a mai napon a Munkaügyi Központ téli
közfoglalkoztatásával kapcsolatos tájékoztatóján vettem részt. November 01-től indul a téli
közfoglalkoztatás, országosan 200.000 főt kell bevonni, ebből 100.000 fő oktatásban fog
részt venni. Nem tudjuk, hogy ennek a követelménynek, hogyan tudunk majd eleget tenni.
Úgy néz ki, hogy 5 napon keresztül 6 órában oktatásban vesznek részt és dolgozniuk nem
kell, a közfoglalkoztatási bér 6 órára eső összegét fogják megkapni. Létszámadatunk még
nincs, állítólag mindenkinek meg fogják mondani, hogy hány főt kell behívnia. Nincs
választásai lehetőség, ha akarom, hanem foglalkoztatnom kell. 30 fő után lehet 1 fő
adminisztratív munkakörre személyt igényelni.
Jelenleg is nehéz helyzetben vagyunk, nincs olyan szakemberem, aki aktívan részt tudna
venni a közfoglalkoztatásban. A brigádvezető minden feladattal nem bízható meg. Ennek
megoldására kértem a Munkaügyi Központ segítségét. A téli közfoglalkoztatásról röviden
ennyi az információm.
Október 09-én a Belügyminisztériumban vettem részt egy vidékfejlesztési
konferencián a Belügyminisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége rendezésében, ahol tartottam egy előadást.
Mint tudjuk a tavalyi évben a Gazdálkodó települések kategóriájában az első négy közt
végeztünk. Az idei évben ezt a kategóriát megnyertük a BM, a VM és a TÖOSZ
ellenőrzési tapasztalatai alapján. Olyan településeket sikerült megelőznünk, mint pl.
Rozsály. Ez 3 millió forint jutalommal jár, illetve az első három helyezettet az EU-ban,
mint legjobb önkormányzati gyakorlatot és öngondoskodást megvalósító települési
gyakorlatot fogják bemutatni. Ezzel kapcsolatosan már több megkeresésünk is van, Tamás
Imre jelenleg Hosszúhetényben tart előadást ebben a témakörben. Az már biztosnak tűnik,

11

hogy jövő év májusában Egerágon a Szent István Egyetemnek az oktatóinak a
közreműködésével a Belügyminisztérium a Vidékfejlesztési Minisztérium szakembereinek
a közreműködésével lesz egy konferencia ahol nem csak elméleti síkon, hanem
gyakorlatban is bemutatjuk a programunkat.
Röviden ennyit szerettem volna mondani.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén nyilvános ülést Hegyi Győző polgármester
bezárta.

kmf.

Hegyi Győző sk.
polgármester

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.
jegyző

