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

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Csobád Község képviselő-testületének 2013. március 14.-én 14,00 

megtartott nyílt üléséről. 
 
Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Csobád, Petőfi út 35.sz. 
 
Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok: 
                    Mikola Vincéné                     alpolgármester, 
                    Budai Elemér                          képviselő, 
                    Hudopkó József                      képviselő 
 
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                       Nagyné Halmai Katalin            jegyző, 
                       Nevelős Gábor                          aljegyző 
  
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                    Bukovenszki István               polgármester  
                    Rohályné Bacsó Beáta        képviselő, 
                    Csucsi István                          RNÖ elnöke Csobád 
 
 A jegyzőkönyvet vezeti: 
                     Tondora Judit                         ügyintéző 
 
Mikola Vincéné  alpolgármester: 
Köszönti a képviselő-testületet, valamint a jegyző asszonyt és aljegyző urat, az 
új hivatali szervezet képviseletében jelen lévő vezetőket. Tájékoztatásként 
elmondja, hogy polgármester úr betegsége miatt nem tudott megjelenni az 
ülésen, ezért helyettesíti a mai napon. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel az 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Javasolja, hogy a napirendi pontokat a 
meghívó szerint fogadják el. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A képviselő-testület 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot a 
napirendre vonatkozóan, az alábbiak szerint: 



2 
 

 
Napirend:  
 
                1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről,   
                      megbeszélésekről 
                      Előadó: Bukovenszki István polgármester              
 
 

      2./ Csobád község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése  
                     Előadó: Bukovenszki István polgármester 
 
                3./ Indítványok, bejelentések 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről,   
      megbeszélésekről 
      Előadó: Mikola Vincéné alpolgármester              
 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Start közmunka programok a megadott 
határidőben – március 4.-én és 11.-én – elindultak. Jelenleg még sok mindent 
nem tudnak csinálni, mivel az időjárás akadályozza a kinti munkát. Az 
adminisztráció folyik a felvétellel és az orvosi vizsgálattal kapcsolatosan. 
Felkéri aljegyző urat, adjon részletesebb tájékoztatást a programokról és az 
egyéb aktuális ügyekről. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Elmondja, hogy mindhárom tervezett közmunka program elindult, kisebb-
nagyobb zökkenőkkel. Próbáltak használható embereket beválogatni a 
programokba, de ismert, hogy mindig van lemorzsolódás. A munkavédelmi 
oktatást még meg kell tartani. Ezek a Start programok nagyon sok olyan 
lehetőséget nyújtanak, amire egyéb forrásból nem lenne pénz. Érti ez alatt az 
egyes felújításokat, dologi kiadásokat, gép beszerzéseket. Jövő évre a 
harangtorony felújítását tervezik. 
Március 1.-étől elkezdte működését a Közös Önkormányzati Hivatal. Arra 
törekszenek, hogy semmiféle fennakadás ne történjen az ügyfelek 
kiszolgálásában. Áttekintették a munkaköri leírásokat, az egyes ellátott 
ügyköröket. Nagyon sok teher hárul a megmaradt ügyintézőkre. Anyakönyv, 
adó, szociális területen a három település dolgozói átjárnak a többi községbe, 
mert nem lehet másképpen elosztani a feladatokat. Elmondja, hogy a MÁK-nál a 
törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre került a Körjegyzőség megszüntetése, 
bejegyzésre került az új Hivatal. Lassan a helyére kerülnek a dolgok. 
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A csobádi konyha bezárása miatt, a következő hétfőtől az ináncsi konyháról 
kerül kiszállításra az óvodások ellátása (napi háromszori), valamint a szociális 
étkezők ebédje. Minden körülményt figyelembe véve, a legoptimálisabb 
megoldást választották. Kéri, hogy a kiszállításhoz szükséges műanyag ládák 
kerüljenek előkészítésre, mivel közvetlenül ételhordóba lesz kiadagolva az ebéd. 
Ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy a szociális ellátottak kedvezményeinek 
alkalmazása akként történjen, hogy amennyiben a jövedelmi viszonyokban év 
közben változás történik, annak megfelelően legyen fizettetve a térítési díj.  
A csobádi szennyvízrendszer BORSODVÍZ részére történő üzemeltetésbe adása 
kapcsán az üzemeltető használati díjat fizet az önkormányzatnak, melynek 
összege 2,8 M Ft. Ennek első felét kifizették, de likvid problémák miatt kérték, 
hogy a másik részletet június 30.-ig fizethessék meg. Ezen megállapodás 
megkötéséhez kéri a testület utólagos hozzájárulását. 
Az új szolgáltató mindenkivel egyedi szerződést köt, kéri, hogy a lakosságot a 
képviselők is tájékoztassák és ösztönözzék a kiküldött szerződés kitöltésére és 
mielőbbi visszaküldésére. Amennyiben nem küldik vissza a papírokat, a 
szerződés akkor is hatályba lép. 
Kéri, hogy fogadja el a testület az előzőekben nyújtott tájékoztatást. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.14.)  
önkormányzati határozata a két testületi ülés közötti eseményekről, 
megbeszélésekről, valamint a BORSODVÍZ-zel kötött megállapodás 
módosításának jóváhagyásáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két testületi ülés 
közötti eseményekről és megbeszélésekről az alpolgármester és az aljegyző által 
adott tájékoztatást elfogadja. 
A képviselő-testület utólagosan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szennyvíz 
rendszer üzemeltetésbe adása kapcsán, a BORSODVÍZ-zel  használati díj 
megfizetésére kötött megállapodást akként módosítsák, hogy a díj második 
részének megfizetési határideje 2013.június 30. legyen. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a megállapodás módosításának 
aláírására. 
Határidő: 2012.06.30. 
Felelős: polgármester   
 
 
2./ Csobád község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése  
      Előadó: Mikola Vincéné alpolgármester 
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Mikola Vincéné alpolgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a jogszabályban meghatározott határidők 
betartása miatt a mai napon mindenképpen el kellene fogadni a költségvetést, 
mert ha határidőre nem megy be a MÁK-hoz, akkor nem fognak kapni állami 
támogatást. Felkéri aljegyző urat, terjessze elő a költségvetést. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A 2013.évi költségvetés  alapos előkészítő munka – 2 fordulós megelőző 
tárgyalás  - után, a mára beterjesztett változatban kerül ismét a testület elé. A 
számadatok összeállítására az előzőekben meghozott döntések alapján került 
sor. Ebben az évben meghatározó az állami támogatások jelentős szűkülése. Az 
adatok között 21.274 e Ft egyéb működési célú bevétel szerepel, mely 
gyakorlatilag a működési hiányt takarja, és a megnevezése azért ez, hogy 
tudjunk élni a kiegészítő támogatás iránti igénnyel. Ilyen alacsony állami 
támogatás mellett semmiképpen nem lehetett 0-ás költségvetést tervezni. 
A költségvetésben minimális támogatás szerepel, ilyen a rendőrség, tűzoltóság 
csekély összegű támogatása. A januári  - létszám leépítési - döntés ellenére nem 
látszik változás az adatokban. Ez azért van így, mert a kifizetésre kerülő 
járandóságok (felmentés, végkielégítés) szinte lefedik az évet. Az ezen 
döntésből fakadó visszaigényelhető összegek nincsenek tervezve, mert az még 
nem ismert, valamint az sem, hogy ez mikorra térül meg. Ígéri, hogy az érintett 
személyek további foglalkoztatására minden lehetőséget megragad az 
önkormányzat.  
Elmondja, hogy a szemétszállítási díj fizetése kapcsán történt változásról 
értesítették a lakosságot. Mindenkinek fizetnie kell, de lehet választani a kis 
kukát. Kb. 30 fő élt ezzel a lehetőséggel. 210 kuka után fizet az önkormányzat. 
Azok számára, akik kis kukát igényeltek, az önkormányzat egy tételben kívánja 
azt előre megvásárolni, mert így olcsóbb. Kedvezményként a lakosság részére a 
2-3 havi részletfizetést tudják felkínálni. Várhatóan tovább fog csökkenni a 
szemétdíj, a kormány intézkedései hatására. A szemétszállítás díját az 
önkormányzat közvetett szolgáltatásként fizeti a szolgáltatónak és szedi be a 
díjat a lakosságtól. 
A közmunka programok költsége nincs betervezve a költségvetésben, mert még 
nem voltak ismertek a támogatási összegek. 
Elmondja, hogy az elmúlt évekhez képest rendbe lett téve a könyvelés és a 
vagyon nyilvántartása. A pénzügyi adminisztráció továbbra is helyben marad.  A 
költségvetés felhalmozási előirányzatot nem tartalmaz. A Start programnak 
vannak ilyen elemei:  árkok rendbetétele, ravatalozó felújítása, orvosi rendelő 
kerítése, magtár épület felújítása, traktor beszerzése. 
Az önkormányzat szakfeladaton a polgármester illetménye és a képviselői 
tiszteletdíjak – 4 fő – szerepel. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
Az átengedett bevételek köre mit takar? 
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Nevelős Gábor aljegyző: 
Elmondja, hogy a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál. 
Budai Elemér  képviselő: 
A megbízási díj mit tartalmaz? 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A képviselői tiszteletdíjakat tartalmazza. 
Javasolja a testületnek mielőbbi átgondolásra a szociális ellátás területén 
fennálló együttműködés további lehetőségét, akár már július 1.-től. Jelenleg az 
önkormányzat területén 3 fontos ellátási terület van, a gyerekek, az idősek és 
megfelelő hivatal működtetése. 
Budai Elemér  képviselő: 
Az óvoda további működtetése kérdését is napirendre kellene venni, mert Encs 
felmondta a társulást. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Véleménye szerint át kellene ezt gondolni, mert több mint 6 M Ft-jába kerül a 
falunak. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
Javasolja a képviselő-testületnek a 2013.évi költségvetés beterjesztett formában 
történő elfogadását és költségvetési rendelet megalkotását. 
 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013.(III.15.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 3./ Indítványok, bejelentések 
 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
A szociális étkeztetésben Ináncson alkalmazott térítési díjak megállapításának 
gyakorlatáról érdeklődik . 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Elmondja, hogy Ináncson évek óta olyan gyakorlatot követ a testület, hogy az 
étkezési térítési díjakat az ellátottak jövedelméhez igazítva, sávos 
kedvezménnyel állapítja meg. Ezen a gyakorlaton olyan változtatás történt 
március 1.-től, hogy a korábbi 4 jövedelmi sáv helyett már csak 2 van, 360.-Ft, 
illetve 506.-Ft az ebéd térítési díja. Egyre csökken az önkormányzat által 
nyújtott támogatás. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 



6 
 

Az óvodával kapcsolatban olyan információ került be a köztudatba, hogy azt is 
átveszi az állam.  
Nevelős Gábor aljegyző: 
Az a véleménye, ha csak lehet, meg kell tartani az óvodát Jelenleg nincs 
ösztönző normatíva társuláshoz, ezért önállóan is lehet működtetni. 
 
Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, az 
alpolgármester  a szociális ügyek tárgyalására zárt ülést rendelt el. 

 
Kmf. 

 
 
 
Mikola Vincéné                                                     Nagyné Halmai Katalin 
alpolgármester                                                                       jegyző 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 


