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JEGYZŐKÖNYV
Készült Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Egerág, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:

Távol:

Hegyi Győző
Karl Gábor
Bólyiné Németh Ildikó
Kun Zoltán
Mogyorósi Zoltán
Schwamberger Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Horváth Miklós

képviselő

Valamint:
Heilmann-né Kistóth Ágnes

jegyző helyett

Hegyi Győző polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van.
A soron kívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert dönteni kell a Víziközmű
rendszer további működtetéséről, a Mecsek-Dráva regionális Szilárdhulladék Kezelő
Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
módosítását, az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről, továbbá Dr.
Tóth Attila volt körjegyző végkielégítéséről és az Intézmények tetőfelújításáról.
Kérdése, hogy van-e új napirendi pontra javaslat, amennyiben nincs, kérte a testületet,
hogy szavazzon a napirend elfogadásáról.
Az ismertetett napirendet a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta,
további javaslat, észrevétel nem volt.
1./ Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszer üzemeltetéséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
2./ Mecsek-Dráva regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítás
Előadó: Hegyi Győző polgármester
3./Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elbírálása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
4./ Dr. Tóth Attila volt körjegyző végkielégítéséről tájékoztató
Előadó: Hegyi Győző polgármester
5./ Önkormányzati intézmények tetőfelújítása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
6./ Egyebek
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Napirend tárgyalása:
1./ Vegyes tulajdonú víziközmű-rendszer üzemeltetéséről döntés
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a DRV Zrt. kéri, hogy az önkormányzat döntsön a vegyes
tulajdonú víziközművek üzemeltetéséről. Két lehetősége van az önkormányzatnak,
november 30-ig nyilatkozunk a tulajdonunkban lévő víziközmű-vagyon könyv szerinti
nettó értékéről, vagy december 10-ig az önkormányzat tulajdonában lévő víziközműveket
térítésmentesen állami tulajdonba adjuk.
A könyv szerinti értéket nem tudjuk, mivel a rendszerről nincs anyagunk, 1990-ben nem
került átadásra, valószínű, hogy a DRV-nél sincs.
Az ivóvíz ellátás kötelező alapfeladat, most lehetőség van arra, hogy átadjuk az államnak.
A felújítás és karbantartás külön feladatot jelent az önkormányzatoknak. Nyomon
követhetetlen, mivel közszolgáltatón keresztül történik a működtetés.
Javaslatom, hogy a tulajdonunkban lévő víziközműveket adjuk át az államnak. A
koncessziós díjat évek óta nem látjuk, az idei évben 2,1 millió forintot kellett kifizetni a
konszolidációs díjra. Ezek a pénzek csak átfutnak a költségvetésünkön. Holnap a környező
települések polgármestereivel – Kozármislenytől délre - fogunk egyeztetni ez ügyben.
Attól nem kell félni, hogy nem kapunk ivóvizet.
Schwamberger Tamás képviselő: koncessziós díjat fizetünk, a lakosság által fizetendő
összegből ezt levonják?
Hegyi Győző polgármester: ezt nem tudom, a koncessziós díj az ivóvízdíjba be van
építve, amit az önkormányzatok minden évben megkapnak. A koncessziós díj külön
számlán van, de az év végére elfogy, mert mindig javítanak valamit. Ez a rendszer nyomon
követhetetlen, nem tudjuk kontrolálni.
További kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a testület fogadja el
a víziközművek állami tulajdonba adását.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2013.(XI.25.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
törzsvagyonát képező állami tulajdonú víziközművekhez kapcsolódó víziközműveket –
amennyiben hatályos jogszabály lehetővé teszi, illetve ez a Magyar Állam nevében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával megegyezik térítésmentesen állami tulajdonba kívánja adni.
Határidő: 2013. december 10.
Felelős: Hegyi Győző polgármester
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2./ Mecsek-Dráva regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítás
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester: az Mötv. hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell. A törvény a
hulladékgazdálkodást az önkormányzatok helyben biztosítható közfeladataként jelöli meg.
A Társulási Tanács a megállapodást felülvizsgálta és a tagoknak javasolja annak
elfogadását. A testületnek nincs más teendője, minthogy elfogadja a módosítást.
Kérem a testületet, hogy fogadja el a Társulási Megállapodás módosítását.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2013.(XI.25.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Mecsek-Dráva regionális
Szilárdhulladkék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás
módosított Társulási Megállapodását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
3./Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel elbírálása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester: megkérem Heilmann-nét tájékoztassa a testületet.
Heilmann-né Kistóth Ágnes igazgatási főelőadó: az Arany János Tehetséggondozó
Programban a helyben lakó tehetséges 8. évfolyamos tanulók vehetnek részt. Célja, hogy
segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A program résztvevői
valamennyien kollégisták lesznek. Egerágról Bánfai Bernadett szeretne pályázatot
benyújtani. Bánfai Bernadett a pályázati feltételeknek megfelel, hátrányos helyzetű
gyermek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A képviselő-testületnek a határozatában kell dönteni arról, hogy az általa delegált diák
számára a programban való részvétele idejére – maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra – havi ösztöndíjat állapít meg. Dönthet úgy is, hogy tanévenként egyszeri szociális
támogatásban részesíti, továbbá arra is van lehetőség, hogy minkét támogatási formát
megítéli a diák részére. A testület dönthet úgy is, hogy anyagi támogatást nem tud nyújtani.
A képviselő-testület Bánfai Bernadett egerági lakos programban való részvételét
támogatja. Elviekben támogatja a tanulót, de anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
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Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2013.(XI.25.) határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Bánfai Bernadett
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Zádori Anita Hortenzia) Egerág település
képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatás nem tud nyújtani
számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő
jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2013. december 12.
Felelős: Hegyi Győző polgármester
4./ Dr. Tóth Attila volt körjegyző végkielégítéséről tájékoztató
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester: ma délután kaptam e-mailben az előterjesztést, 1,4 millió
forintot kérnek tőlünk a volt körjegyző végkielégítésére. Jegyző asszony kérte, hogy az
előterjesztést hozzuk be a testületi ülésre és fogadjuk el, az összeget pedig november 30-ig
utaljuk át. Vannak fenntartásaim és aggályaim.
Véleményem, hogy nem mi mondtunk fel a jegyzőnek, tehát a végkielégítés kifizetése sem
bennünket terhel. Eddig még egyszer sem láttam számadatokat a felhasználásról. A
jegyzők elbocsátásával kapcsolatosan volt létszám leépítési pályázat a végkielégítés
öszegét100%-osan meg lehetet pályázni. Kérdésként merül fel, hogy pályázott-e az, aki
felmondott? Ha igen, akkor megkapta-e a pénzt? Ha nem, akkor miért nem pályázott?
Kun Zoltán képviselő: ki nyújthatja be a pályázatot az, aki felmondott a dolgozónak?
Hegyi Győző polgármester: a munkáltató jogosult pályázni.
Karl Gábor alpolgármester: a Közös Önkormányzati Hivatal mondott fel?
Hegyi Győző polgármester: igen. Attól, hogy március 02. napjával a Körjegyzőség
megszűnt a munkaviszony nem szűnt meg.
Kun Zoltán képviselő: ki volt a munkaadó?
Hegyi Győző polgármester: én, de nem én mondtam fel. Azt gondolom, nem akarom
senkivel kifizettetni, de én ennek előbb utána szeretnék nézni. Szeretném megismerni a
havi finanszírozás felhasználását. Nyár óta Bibityné Olga sincs és helyette senkit nem
vettek fel, ez bér megtakarítást kell, hogy jelentsen. Egyszer lássunk tisztán, lehet, hogy ki
kell fizetni ezt a pénzt, de előtte járjuk körbe, 1,4 millió forint nem kevés pénz.
Kun Zoltán képviselő: Dr. Tóth Attila nem indított pert?
Hegyi Győző polgármester: Attila a végkielégítést határidőben meg kapta, az a Közös
Hivatal kifizette, most azt szeretnék, ha ezt az összeget mi a havi finanszírozáson felül
megfizetnénk.
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A testületnek nem kell most dönteni.
Karl Gábor alpolgármester: ha jól emlékszem nem 0,-Ft-al mentünk a Közös Hivatalba.
Schwamberger Tamás képviselő: jól emlékszel, több mint 1 millió forintot adtunk át, ami
ez előző évi pénzmaradvány volt.
5./ Önkormányzati intézmények tetőfelújítása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: az óvoda, az orvosi rendelő és a szolgálati lakás csatorna
tisztítását, törött cserepek, csatorna cseréjét megrendeltem és a vállalkozó a munkát már el
is végezte, bruttó 230.000,-Ft-ot kellett fizetni. Ez már kifizetésre került. Továbbá
árajánlatot adott a vállalkozó a művelődési ház és a hivatal csatorna tisztítására és
tetőjavításra bruttó 50.000,-Ft összegben.
Kérem a testületet, hogy támogassa az önkormányzat intézményeinek csatorna tisztítását és
a tető javítását.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2013.(XI.25.) határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Egerági Táltos Csikó
Óvoda és a Háziorvosi Rendelő illetve a szolgálati lakás épületének csatorna
tisztításához, illetve a tetőszerkezet javításához, melynek bruttó értéke 230.000,-Ft azaz
Kettőszáz-harmincezer forint, mely összeg kifizetésre került az önkormányzat
házipénztárából.
A képviselő-testület Fábján-Nagy Zoltán szőkédi vállalkozó által adott bruttó 50.000,-Ft
összegű árajánlatát elfogadja, mely árajánlat a Művelődési Ház és az Önkormányzati
Hivatal épületének csatorna tisztítására és tetőszerkezet javítására szól
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
6./ Egyebek
Hegyi Győző polgármester: a 103/2013.(XI.8.) VM. rendeletben foglaltaknak
megfelelően pályázatot szeretnénk benyújtani a hivatal tetőszerkezetének cseréjére,
színpadjavításra és eszközbeszerzésre. A pályázati keretösszeg: 25 millió forint. A nem
közigazgatási feladatot ellátó épület részek javítása esetén az ÁFA visszaigényelhető, ez a
beszerzésre is vonatkozik.
Kérem a testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
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Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2013.(XI.25.) határozata
Egerág Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM. rendeletben foglaltak alapján - tetőszerkezet
cseréjére, továbbá eszközbeszerzésre - a 3. célterületre irányuló pályázatot nyújthat be.
A megvalósulási helyszín:

egerági 131/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
(7763 Egerág, Szabadság tér 1.)

Az igényelt támogatás maximális összege:

nettó 25.000.000,-Ft azaz Huszonötmillió
forint.

Határidő: 2013. november 25.
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e további felvetés?
Schwamberger Tamás képviselő: az önkormányzat nem rég szerződést kötött
közvilágítás karbantartására. A templom park felőli oldalán a csatorna el van tömődve,
szeretném kérni, hogy ha majd lámpát cserélnek kosaras autóval, akkor szóljatok, talán így
ki tudnánk tisztítani. A tűzoltók segítségét is kértem már, de nincs ilyen hosszú létrájuk.
Hegyi Győző polgármester: utána fogok nézni és segíteni fogunk.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén nyilvános ülést Hegyi Győző polgármester
bezárta.

kmf.

Hegyi Győző sk.
polgármester

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.
jegyző

