Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3848 Csobád, Petőfi út 35.szám
Szám: 273/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csobád Község képviselő-testületének 2013. január 31.-én 10,00
megtartott nyílt üléséről.
Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme , 3848 Csobád, Petőfi út 35.sz.
Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok:
Bukovenszki István
polgármester
Mikola Vincéné
alpolgármester,
Budai Elemér
képviselő,
Hudopkó József
képviselő
Rohályné Bacsó Beáta
képviselő (később érkezett)
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek:
Nevelős Gábor
megbízott jegyző
Csucsi István
RNÖ elnöke Csobád
A jegyzőkönyvet vezeti:
Tondora Judit

ügyintéző

Bukovenszki István polgármester:
Köszönti a képviselő-testületet, valamint jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van (Rohályné Bacsó
Beáta előzetesen jelezte, hogy később tud az ülésen megjelenni). Javasolja, hogy
a napirendi pontokat a meghívó szerint fogadják el.
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete.
A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint:
Javasolt és elfogadott napirend:
1./

Tájékoztató a két testületi ülés közötti
megbeszélésekről
Előadó: Bukovenszki István polgármester

eseményekről,

1

2./ Közszolgáltatások díjainak felülvizsgálata
Előadó: Bukovenszki István polgármester
3./ A 2013. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Bukovenszki István polgármester
4./ Indítványok, bejelentések
Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről,
megbeszélésekről
Előadó: Bukovenszki István polgármester
Bukovenszki István polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, a január 3.-tól február 28.-ig tarató közmunka
programról. Ebben a programban két személy van foglalkoztatva, az iskola
takarítás is a közfoglalkoztatottakkal van megoldva.
2./

Közszolgáltatások díjainak felülvizsgálata
Előadó: Bukovenszki István polgármester

Bukovenszki István polgármester:
Felkéri mb. jegyző Urat, hogy adjon részletesebb tájékoztatást a
közszolgáltatások díjainak felülvizsgálatáról.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Elmondja, olyan közszolgáltatási díjakat kell megállapítani, amelyek a
mindennapi emberek számára is megfizethetőek. A hulladékszállítási díj
megállapításánál a törvény egyrészt kiveszi a Képviselő-testületek hatásköréből
a díjak megállapításának jogkörét, másrészt meghatározza azokat a
nagyságrendeket, amellyel a szolgáltató az elmúlt évi árhoz képest emelheti a
díjakat.
Két kérdéskörrel kell most foglalkozni:
- a hulladékszállítási és kezelési díj nagysága, valamint a
- kéményseprés kötelező közszolgáltatás ellátásának a díja.
Ezek kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatások, tehát nem
mondhatja azt az állampolgár, hogy ő ezt a szolgáltatást nem akarja igénybe
venni. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy az Alaptörvény hangsúlyozza az
emberi élet védelméhez tartozó jogokat és kötelezettségeket, amelynek úgy tesz
eleget, hogy mellé kötelező közszolgáltatásokat rendel el.
A kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Tv., ennek alapján
megjelenő Kormányrendelet a kéményseprő ipari közszolgáltatások
végrehajtásáról, ezt követően a BM. rendelet.
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A Képviselő-testületnek már nem csak önmagában a díjat kell megállapítania,
hanem egy összeállított képlet alapján kell egy gazdasági számítást is elvégezni,
hogy mennyi a ráfordítás mértéke, majd ennek alapján lehet a díjat
megállapítani.
A szervezeti rendben is történt változás. Eddig a megyei önkormányzatnál e
célra létrehozott vállalat látta el a megye területén ezeket a kötelező
közszolgáltatási feladatokat. A korábbi önkormányzati döntések értelmében,
Encs vonzáskörzetében ezt a feladatot a Lutherm Kft. látta el.
A szervezeti átalakulás azt jelenti, hogy ezt a feladat ellátási kötelezettséget a
megyei Önkormányzat hatásköréből az említett törvény kiemelte, és a feladat
ellátási kötelezettséggel a megye székhely városi önkormányzatát bízta meg.
Tehát Miskolc megyei jogú város az, amely ennek a kötelező önkormányzati
feladatnak a szervezésénél kötelezettséggel rendelkezik, de továbbra is
lehetőséget ad arra, hogy a közszolgáltatás kötelezettjének egyezsége alapján
más szolgáltatói rendszerben is ellátható legyen ez a feladat.
Ezeket gyakorlatilag 2015. december 31.-ig kell helyére pakolni a dolgokat, ahol
az önkormányzatok a lakossági érdekeknek megfelelően és az ún. közbeszerzési
szabályoknak megfelelően ezt a szolgáltatási feladatot újra felállítsa és
működtesse. Ez azonban nem mentesíti az Önkormányzatot az alól, hogy már
2013.-ra is meghatározza a szolgáltatás kötelező mértékét. Ebben az esetben az
Encs vonzáskörzetében feladatot ellátó Lutherm Kft. ezt a számítást elvégezte,
javaslatuk szerint 2013. január 1.-től a munka ráfordítás mértékét 3.200. Ft.
nettó értékben javasolják meghatározni.
Elkészültek a számítások a lakosságot érintő díjak vonatkozásában is. A
maximalizált 3.200. Ft. egység díj esetén ez a mérték egy adott kémény esteében
1.500.-, gázkazán esetében 2.048. Ft lesz.
A műszaki vizsgálat esetén a munka ráfordításának mértékében nettó 4.000. Ftban javasolják megállapítani.
Véleménye szerint ez olyan tisztességes árajánlat, amivel nem érdemes
vitatkozni, ezért javasolja, hogy a szolgáltató áltat tett árajánlatot fogadja el a
Képviselő-testület.
Bukovenszki István polgármester:
Az új törvény szerint, aki nem fizet kéményseprési díjat, annak nevét
továbbítják a katasztrófavédelmi hatóságoknak, amely pénzbüntetést szab ki
azokra nézve, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Kizárják a fűtőberendezést, gázhasználat esetén megszüntettetik a
gázszolgáltatást, egyedi fűtés esetén pedig ledugózhatják a kéményt is.
Hudopkó József képviselő:
A szerződés három évre szól?
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Nevelős Gábor mb. jegyző:
Addig kell a korábban kötött szerződéseket a jogszabályi előírásoknak
megfelelően átdolgozni.. Tavaly 10 évre kötöttünk szerződést a Lutherm Kftvel.
A testületi ülésre Csucsi István RNÖ elnök megérkezett.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a testület hogy fogadják el a kéményseprői ipari közszolgáltatással
kapcsolatos díjmértéket.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta:
Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.01.)
önkormányzati rendeletét a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 7/1999.(VI.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely a kiadott
javaslattal megegyező)
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Az első napirendi pont második része a hulladékkezeléssel összefüggő
szolgáltatási díjak.
Felolvassa a hulladékgazdálkodási feladatot ellátó, ABAHG levelét.
2013. évben egy kukára eső ürítési díj javaslat 120 l-es kuka esetén 325 Ft. +
Áfa, 60 l-es kuka esetén 177. Ft. + Áfa. A hulladékgyűjtő zsák ára 293. Ft./db +
Áfa.
Bukovenszki István polgármester:
Időközben érkezett az ABAHG részéről egy módosítás, mely szerint
csökkentették az ismertetett összegeket.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
2011. decemberében olyan döntést hozott a Képviselő-testület, hogy 260 Ft.+
Áfa mértékben szabályozza a 2012. évi szemétszállítási díjat. Ez azt jelenti,
hogy 330,20 Ft. a bruttó díja egy kuka ürítésnek. A képviselő-testület döntése
erre a díjra vonatkozóan 2012. december 31.-ig szólt.
A díjat úgy kell megállapítani, hogy az a bevezetés előtt 30 nappal kihirdetésre
kerüljön. Tehát a 2012. évre vonatkozó díjat, legkésőbb 2011. decemberében
meg kellett határozni. Ezt egy évre állapította meg a képviselő-testület. Emiatt a
szolgáltató kérésének nem lehet eleget tenni, mármin, hogy módosítsuk olyan
módonm hogy 2012. december 27-31-e közötti időszak legyen a bevezetés
időpontja. A 2012. decemberében érvényes összegre maximum 4,2 %-ot lehet
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tenni, ami azt jelenti, hogy kb. 14 Ft-tal lehet megemelni a bruttó díjat, tehát
maximum 344,17 Ft. lehet egy kuka ürítésének a díja.
Amennyiben az Önkormányzat törvényesen akar eljárni, úgy 4,2 %-kal
magasabban mértékben nem emelheti a díjat.
Bukovenszki István polgármester:
Elmondta, hogy a mai napon telefonon beszélt Sándor Péterrel, az ABAHG
ügyvezetőjével. 210 db kukát jelentett le a 236 helyett. Sándor Péter arról
tájékoztatta, hogy az időközben megküldött számlát vegyék semmisnek, az új
számlát már 210 db-bal fogja kiállítani.
Kiszámolta az egy családra eső éves díjmértéket, amely szerint 1347.Ft./hó/lakás összeget kell fizetni, amelynek éves mértéke 15.800.- Ft/év/lakás.
Az új törvény szerint a szemétszállítási díj fizetése ugyanúgy kötelező, mint a
kommunális adóé. Tehát egy évben egy családnak 15.800. Ft szemétszállítási
díjat, valamint + 6.000. Ft kommunális adót kell fizetnie.
Mikola Vincéné alpolgármester:
A törvényben nem 12.000. Ft maximum összeg van meghatározva?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Az a minimum összeg.
Hudopkó József képviselő:
Tájékoztatni kell- e lakosságot, hogy lehetőség lesz 60 l-es kukák megvételére?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Elmondja, hogy az nem kerülhető ki, hogy a lakosságra átháruljanak a díjak.
Arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb összegű díjat terheljék át a
lakosságra. Ha valakinek ténylegesen elégséges a 60 l-es kuka, akkor meg kell
teremteni a lehetőségét ennek megvételére. Lehetőséget kell biztosítani továbbá
arra, hogy a lakosok részletfizetés esetében is hozzájussanak a 60 l-es
szemétgyűjtő edényekhez.
A Szociális törvény lehetővé teszi, hogy a lakásfenntartási támogatást
természetbeni támogatásként kapják, tehát lehetőség van arra, hogy ezen
támogatásból levonásra kerüljön a szemétszállítási díj összege.
Ezen összegek továbbítását pedig továbbszámlázott szolgáltatásként lehet
eljuttatni a szolgáltató felé.
Bukovenszki István polgármester:
A törvény meghatározza azt, hogy csak 1 és két fős háztatásoknak lehet 60 l-es
kukát biztosítani.
Budai Elemér képviselő:
Ki fogja azt ellenőrizni, hogy ha pl. egy 8-10 fős háztartás teszi ki a 60 l-es
kukát?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Csak 1-2 fős háztartások kaphatnak 60 l-es kukát.
Javaslom, hogy aki 120 l-es kukát ürít, az 1500-, aki 60 l-es kukát ürít, az 1000.Ft. díjat fizessen havonta.
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A testületi ülésre Rohályné Bacsó Beáta megérkezett.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Javasolja, hogy a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató javaslata alapján
fogadják el.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a hulladékszállítási díjak –
előterjesztésnek megfelelő elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és
megalkotta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos
díj mértékéről
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékszállítási
közszolgáltatással kapcsolatos díjmértéket a polgármester és a mb. jegyző által
előterjesztett mértékben az alábbiak szerint fogadta el:
- 2013. februártól 120 literes edény: 325.-Ft+ÁFA
- 2013. februártól 60 literes edény: 177.-Ft+ÁFA
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: polgármester

3./ A 2013. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Bukovenszki István polgármester
Bukovenszki István polgármester:
Felkéri mb. jegyző urat, hogy ismertesse a költségvetéshez kapcsolódó
elképzeléseket, a törvényben foglaltakat.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Mint azt már az elmúlt évben is látták, az Önkormányzat költségvetése 160 M Ft
volt, amelynek oka kettős volt. Egyrészt feladat elmozdítások történtek,
másrészt a finanszírozás ilyen mértékű csökkentése volt.
Az elmúlt évi induló költségvetés 160 M Ft volt, ez jelenleg ott tart, hogy 233 M
Ft a december 31.-i állapot szerint, ami növekményt az okozza, hogy hozzá kell
számolnunk azokat az összegeket, amelyeket különböző feladatok ellátására
kaptunk. Ez elsősorban a Start közmunka programhoz tartozó többletköltség
kiadásoknak az állam által kompenzált része, másrészt az egyes szociális
juttatásoknak kifizetéséhez nyújtott központi támogatásnak a megemelkedése
volt.
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Az a tény, amin nem lehet változtatni, hogy a tavalyi 48.277.303. Ft helyett,
ebben az évben 19.484.436. Ft-ot fogunk kapni. Tehát látható, hogy 30 M Ft-tal
csökkent az Önkormányzat finanszírozási forrása.
Ismerteti az előző nap kézhez kapott Magyar Államkincstári levelet.
Ehhez kapcsolódó megjegyzése az, hogy a tavalyi önkormányzati bevétel
233.985.000 Ft., a kiadás 231.229.000. Ft volt. Azonban az e közötti
pénzmaradvány mögött van egy 2.600.000. Ft-os, 2010. évről folyamatosan
göngyölődő vis maior tartozás, amelynek pénzügyi rendezését 2013. januárjában
kellett teljesíteni.
A napirendi pont azt a feladatot határozza meg, hogy amikor a Képviselőtestületnek ténylegesen jóvá kell hagyni a költségvetést, akkor már ténylegesen
olyan számok szerepeljenek benne, ami az önkormányzatok gazdaságpolitikai
érdekeinek leginkább megfelel.
A várható bevételi források mellé még egy helyről fog befolyni pénz, ami nem
más, mint a Start közmunkaprogram.
A kiadási összegeknél számításba kell venni azt, hogy milyen intézményeket
kell kötelezően fenntartani az önkormányzatnak. Ilyen intézmény az óvoda. Az
erre felhasználható normatív támogatásból – viszonylag kevés összeg pótlásával
– működtethető az óvoda. Ennek az a feltétele, hogy kifejezetten a törvény
előírásának megfelelő létszámot alkalmaznak. Tehát 1 dajka működését lehet
megfinanszírozni, az eddigi kettő helyett. Az önkormányzat működteti a nappali
ellátást biztosító intézmények étkeztetését kiszolgáló konyhát, ami éves szinten
7-8 millió forintos költségvetést vett igénybe. Ennek a működését már nem tudja
az Önkormányzat biztosítani, két fő munkaviszonyát meg kell szüntetni.
Azonban egy feladat ellátási kötelezettsége megmarad az önkormányzatnak,
biztosítani kell az óvodai étkeztetést, ennek érdekében a jelenlegi konyha,
melegítő konyhaként működne tovább. Ehhez 4 órás foglalkoztatást kell
biztosítani, ezt a Start munkaprogram keretében lehet megoldani egy fő
bevonásával részbeni feladat ellátásként.
Az étkeztetést vásárolt étkeztetés keretében lehet megoldani. Erre két lehetőség
van. Az egyik, hogy Ináncs konyhájáról szállítsák az ebédet, itt 506 Ft/fő
költséget jelent egy ebéd/fő/ nap. A másik lehetőség, hogy a Wesley Iskola által
működtetett felsődobszai konyháról hozzák az ebédet. Ebben az esetben 465
Ft/fő/nap a költség.
Rohályné Bacsó Beáta képviselő:
Elmondja, hogy tudomása van arról, hogy az Encsi Idősek Otthonából szállított
ebéd 270.- Ft/fő/nap, aki valamilyen támogatásban részesül, azoknak 135
Ft/fő/nap a költsége.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Ennek érdekében felveszi az Idősek Otthonának vezetőjével a kapcsolatot.
Kötelezően ellátandó feladatok között szerepel az iskola is. Jelen állapotban az
önkormányzatnak az iskola ellátásával kapcsolatban semmiféle kötelezettsége
nincs, azonban a takarítási feladatokat egyelőre az önkormányzat látta el,
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közhasznú program keretében. A törvényei előírások szerint júniusig köteles az
önkormányzat a gyermekek szállítását biztosítani. Ez a bejáró gyermekekre
vonatkozik. Júniusig fenn kell tartani a buszt, amiért az encsi tankerület térítési
díjat fizet. A megállapodás szerint 220 Ft + Áfa km díjért szállítja a busz a
gyermekeket, tehát napi 4600 Ft az önkormányzat szállítási díjból származó
bevétele, amiből egy 6 órás gépjárművezető költségét nagyjából fedezni lehet.
Júliustól azonban a gépjárművezető foglalkoztatását is valószínűleg meg kell
szüntetni.
Kötelező feladat még a szociális étkeztetéssel és gondozással kapcsolatos
feladat. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos éves költsége 5-600.000.- Ft.
Az önkormányzatnál foglalkoztatott két személyt érinti a létszámleépítés. A két
fő elbocsátásával járó költségeket a központi költségvetésből (szerkezet
átalakításból adódó többletköltségek 100 %-os fedezete) lehet finanszírozni.
Kötelezettségként jelenik meg a polgármester foglalkoztatása is. A 2010.-ben
megválasztott polgármesterek jogállása a 2014. évi választásokig nem
módosítható.
A képviselők tiszteletdíjának megfizetése is a kötelezettségek közé sorolható.
Csak abban az esetben tudja az önkormányzat a tiszteletdíjakat megfizetni, ha
ennek forrásait megteremti.
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja a
gazdasági helyzetre vonatkozó javaslatokat, viszont ebben az esetben –előre
láthatólag április 30.-al elfogy az önkormányzat ez évre szóló pénze –
csődbiztos közreműködésével folytathatja az önkormányzat a tevékenységét.
Rohályné Bacsó Beáta képviselő:
Mikortól válik esedékessé a dolgozók felmondása?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Február 1.-jén a dolgozókat tájékoztatni kell, hogy megszűnik a
munkaviszonyuk. Ettől kezdve felmondási idejüket töltik majd.
Hudopkó József képviselő:
A dolgozókra vonatkozó elbocsátáshoz kell képviselő-testületi döntés?
Nevelős Gábor mb.jegyző:
A képviselő-testület döntése arra vonatkozóan kell, hogy ezeket a szigorításokat
bevezessék.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a
megszorító intézkedéseket elfogadják-e, az előterjesztett határozati javaslatnak
megfelelően?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztett
javaslattal egyezően, az alábbi határozatot hozta:
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Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
megalapozásáról
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítésre vonatkozó javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
I.
Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a központi támogatás több
mint 60 %-os csökkenése miatt teljes körűen át kell tekinteni az
Önkormányzatnál és intézményeinél ellátott feladatokat.
A nagymérvű forráscsökkenés miatt a 2013. évi költségvetés
tervezetében csak az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataira
lehet kiadási előirányzatot terveznünk.
Elrendeli továbbá, hogy a költségvetés tervezetének benyújtásáig
ismételten át kell tekinteni az Önkormányzat bevételi lehetőségeit, és
azt az előirányzatokra vonatkozó javaslatoknál a maximális mértékre
kell tervezni.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Polgármester, mb. körjegyző.
II.

Az előzetesen végzett számítások alapján a Képviselő-testület
elrendeli, hogy a gyermek- és szociális étkeztetést biztosító konyha
jelenlegi működési formáját meg kell szüntetni, az étkeztetést külső
beszerzési forrásból kell biztosítani. A konyha működését melegítő
konyhaként kell tovább biztosítani.
A konyhán jelenleg alkalmazott közalkalmazottak jogviszonyát meg
kell szüntetni.
Határidő: március 31.
Felelős: Polgármester.

III.

Az óvodai ellátást biztosító Csobádi Tagóvodában csak a
Köznevelésről szóló Tv.-ben meghatározott és a központi költségvetés
által finanszírozott létszámot lehet alkalmazni.
Tekintettel arra, hogy a tagóvodában foglalkoztatott közalkalmazottak
munkáltatói feladatait az Encs Város Önkormányzata által irányított
Napközi Otthonos Óvoda és Nevelési Tanácsadó vezetője látja el,
ezért a Képviselő-testület megkeresi Encs Város Önkormányzatát,
hogy soron kívül szíveskedjen intézkedni az Óvoda vezetője felé, hogy
a Csobádi Tagóvodánál egy fő dajkai munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott jogviszonyának mielőbbi megszüntetésére intézkedjen.
Egyben kéri Csobád Község Önkormányzata, Encs Város
Önkormányzatát, hogy az átszervezésből adódó többletköltségek
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finanszírozására a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló
törvénynek a szerkezetátalakítás költségeire biztosított előirányzatára,
mint gesztor önkormányzat a pályázatot szíveskedjen határidőben
benyújtani.
Felelős: gesztor önkormányzat felé történő intézkedésre:Polgármester.
Határidő: 2013. február 4.
IV.

A tanköteles korú gyermekek utaztatását a törvényi rendelkezések
értelmében 2013. június 30.-ig, mint kötelező önkormányzati feladatot
biztosítani kell. A feladat ellátását az Önkormányzat tulajdonában lévő
Ikarus autóbusszal kell ellátni, úgy hogy az üzemeltetésre az Encsi
Tankerületi Igazgatósággal az üzemeltetési szerződést meg kell kötni.
A gyermekek utaztatását biztosító gépjármű kihasználtságára
tekintettel a gépjármű vezetőjének munkaidejét napi 6 órában kell
meghatározni.
Felelős: Polgármester.
Határidő: 2013. február 28.

V.

Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát
felül kell vizsgálni. Amennyiben az általuk ellátott feladat más
szervezeti formában is ellátható, úgy közalkalmazotti jogviszonyuk
megszüntetésére intézkedni kell.
Felelős: Polgármester.
Határidő: 2013. február 10.

Rohályné Bacsó Beáta egyéb elfoglaltságai miatt távozik a testületi-ülésről.
4./ Indítványok, bejelentések
Bukovenszki István polgármester:
Ismerteti a térfigyelő kamerákkal kapcsolatosan, valamint Demeter Ervin
levelét a Járási Hivatalok működésének megkezdéséről, továbbá a Képviselőtestület munkatervét. A testületi ülések időpontja – korábbi megbeszélések
alapján – csütörtöki napokon14 órai időpontra kerülnek át.
4/1. Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Az állattartási törvény megjelenésével szükségessé vált, hogy az állattartásról
szóló helyi rendeleteket hatályon kívül helyezze a képviselő-testület, amelynek
már 2012.decemberéig meg kellett volna történnie.
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Javasolja, hogy a 8/2008.sz. rendeletét, ami a helyi állattartás részletes
szabályait tartalmazza, a képviselő-testület helyezze hatályon kívül.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy
hatályon kívül helyezik a 8/2008. számú képviselő-testületi rendeletet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta:
Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.01.)
önkormányzati rendeletét az állattartásról és a köztisztaságról szóló
4/1991.(II.22.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi, mely a javaslattal
megegyező)

4/2. Körjegyzőség megszüntető okiratának jóváhagyása, Közös Hivatal
Alapító okiratának elfogadása
Nevelős Gábor mb. jegyző:
A közös önkormányzati hivatal felállításával kapcsolatosan két feladata van a
képviselő-testületnek. A Körjegyzőség megszüntetésére vonatkozó határozatot-,
illetve a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó alapító okirat elfogadása.
Ismerteti a megszüntetésre vonatkozó fontosabb tudnivalókat.
A Körjegyzőség működése 2013. február 28.-án megszűnik.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy
elfogadják-e a Körjegyzőség megszüntetésre vonatkozó okiratot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata a körjegyzőség megszüntetéséről
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség
megszüntetésére vonatkozó okiratot elfogadja.
(A megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A testület megbízza a mb.jegyzőt, hogy a szervezet megszüntetésével
kapcsolatos intézkedéseket a MÁK törzskönyvi nyilvántartása felé tegye meg.
Határidő: február 28.
Felelős: polgármester, mb.jegyző
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Nevelős Gábor mb. jegyző:
Ismerteti a közös hivatal alapítására vonatkozó fontosabb tudnivalókat. Az
Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1.-én kezdi meg
működését.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy
elfogadják-e a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának jóváhagyásáról
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal felállítására vonatkozó alapító okiratot elfogadja.
(Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: március 1.
Felelős: polgármester, mb.jegyző
4/3. Károsodott épületek helyreállítása, pályázat benyújtása
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
kezdeményezésére 4 épület felújítására indult el tervezői munka, a 2010. árvizet
követően. Az erre vonatkozó építési engedélyek megérkeztek.
Budai Elemér képviselő:
Mely épületekre vonatkozik a felújítás?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Az iskola, az orvosi rendelő, az óvoda épületére, valamint az Önkormányzat
épületében lévő kultúrház felújítására vonatkozik.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a testületi-ülést megelőző
napon tudomására jutott az, hogy kiírásra fog kerülni a megújuló
energiaforrásokra vonatkozó pályázat, ahol lehetőség van ún. hőenergia nyerő
berendezések telepítésére. A megkeresés kapcsán szóba került az, ha az
önkormányzat is partnerséget vállal, és területet biztosít a kiépítésre, akkor
Csobád községben is telepítésre kerülne egy 50 MW-os napenergia nyerő
rendszer. Ehhez egy 2000 m2 nagyságú terület szükséges, lehetőleg olyan,
amely trafó közelében található. Ez egy 85%-ban finanszírozott pályázat, de a
pályázatot elkészítők és kivitelezők a szükséges 15%-os önerőt a
megvalósításhoz biztosítják. Ezáltal egy olyan energia telep kerülne létesítésre,
amely az egész település energiaellátását biztosítaná. Ez konzorciumban kerülne
kialakításra Hernádszentandrással. A pályázat elsődleges hozadéka az lenne,
hogy legalább 10%-kal csökkenthető lenne az áramdíj nagysága, valamint az
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önkormányzatnak is lenne egy folyamatos bevételi forrása, amiből a lakosság is
profitálni tudna, továbbá még akár 1-2 fő foglalkoztatását is tudná biztosítani.
A legideálisabb terület az iskola udvara lenne az energiatelep felállítására.
Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy az erre vonatkozó pályázati
eljárást megindítsa. Az önkormányzatnak csak adatszolgáltatással kapcsolatos
teendői vannak.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az erre vonatkozó elvi döntést hozza
meg.
Hudopkó József képviselő:
Nem lenne jobb az Önkormányzat udvarán felállítani ezeket a napelemeket?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Észak-déli tájolásúnak kell lennie a területnek.
Hudopkó József képviselő:
A Kossuth utcai, önkormányzati tulajdonban lévő telek sem lenne megfelelő?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Valójában majd a szakemberek fogják eldönteni, hogy melyik a legalkalmasabb
telek, azonban véleménye szerint az nem lenne akadálya annak, hogyha pl. ez a
Kossuth utcai telek kb. 50 m-rel távolabb lenne, mint az iskola udvara.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy
hozzájárulnak-e a megújuló energiaforrás pályázatában való részvételhez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata megújuló energiaforrás pályázaton való részvételre
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a megújuló energiaforrást biztosító beruházás létesítésére.
A testület megbízza a polgármestert és a mb.jegyzőt, hogy a pályázatot
készíttessék el és a beadást megelőzően terjesszék a testület elé döntésre.
Határidő: június 30.
Felelős: polgármester, mb.jegyző
4/4. Tanoda működési költségei visszatérítése
Nevelős Gábor mb. jegyző:
A 2011.-ben megkötött tanodai szerződés alapján egy bizonyos összeget fizet a
tanoda üzemeltetője hozzájárulás címén az önkormányzat felé, viszont a
költségei fedezetére kéri, hogy annak az Áfá-val csökkentett 50 %-át fizessék
vissza, mivel a 2011.-es megállapodásban is így szerepelt. Már az önkormányzat
számláján van az általuk befizetett 400.000. Ft.
Ahhoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 160.000. Ft összeget
visszautalhassa.
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Budai Elemér képviselő:
Ez a pénz a költségvetésben nem jelenik meg?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Ha megjelenne a költségvetésben, akkor nem kellene róla a képviselőtestületnek szavazni, viszont a működési bevételek között szerepel.
Mikola Vincéné alpolgármester:
Meddig működik még a tanoda?
Nevelős Gábor mb. jegyző:
Június 30-ig.
Bukovenszki István polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy
hozzájárulnak-e a tanoda részére történő pénz visszafizetéséhez .
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(I.31.)
önkormányzati határozata a tanoda költségei részbeni visszafizetéséről
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tanoda üzemeltetése után befolyt bevételből, az üzemeltetők részére 160.000.Ft-ot visszafizet.
A testület megbízza a polgármestert, intézkedjen az összeg visszautalásáról.
Határidő: február 15.
Felelős: polgármester
4/5. Ebek chipezése
Bukovenszki István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet az állatorvos kéréséről.
A kutyákba chipet kell elhelyezni, az önkormányzatnál kell jelentkezni, hogy
kihez kell kimenni. Napi 10-15 kutyát tud chippel ellátni.
Nevelős Gábor mb. jegyző:
A chipezésnek már december 31.-ig meg kellett volna történnie, így, aki ennek a
kötelezettségének nem tett eleget, azt bármikor büntethetik.
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester
megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

Kmf.

Bukovenszki István
polgármester

Nevelős Gábor
mb. jegyző
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