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

/2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csobád Község képviselő-testületének 2013. április 24.-én 15,00
megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Csobád, Petőfi út 35.sz.
Meghívásra megjelent képviselő-testületi tagok:
Bukovenszki István
polgármester,
Mikola Vincéné
alpolgármester,
Budai Elemér
képviselő,
Rohályné Bacsó Beáta
képviselő
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek:
Nagyné Halmai Katalin
jegyző,
Nevelős Gábor
aljegyző
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette:
Hudopkó József
képviselő
Csucsi István
RNÖ elnöke
A jegyzőkönyvet vezeti:
Tondora Judit

ügyintéző

Bukovenszki István polgármester:
Köszönti a képviselő-testületet, valamint a jegyző asszonyt és aljegyző urat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van. Elmondja, hogy a napokban sürgős kérelem érkezett a testülethez,
önkormányzati helyiség használatba vételére vonatkozóan, ezért kéri, hogy
sürgősséggel vegyék ezt napirendre.
Csobád község képviselő-testülete a polgármester napirendi javaslatát
elfogadva, egyhangú igen szavazattal napirendre veszi az önkormányzati
ingatlan használatára vonatkozó kérelem tárgyalását.
Az érintett nem kérte kérelme zárt ülésen való tárgyalását.
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Napirend tárgyalása:
1./ Önkormányzati tulajdonú helyiség használatának igénylése
Előadó: polgármester
Bukovenszki István polgármester:
Kérelem érkezett ifj. Csucsi István részéről, a tájház épülete klub helyiségének
hétvégekre való használatba adásáról, melyben a fiataloknak kívánnak baráti,
zenés összejöveteleket tartani. Személy szerint nem támogatja ezt e kérelmet.
Nagyné Halmai Katalin, jegyző:
Tisztázandó, hogy magánszemélyként kéri, vagy valamilyen ifjúsági
szervezetnek és mit szeretnének ott csinálni?
Állandó jelleggel nem javasolnám a terem kiadását. A kérelemből nem derül ki,
hogy mit szeretne csinálni, az sem, hogy milyen rendszerességgel.
Nevelős Gábor, aljegyző:
Szervezett formában történő működtetést tudna elképzelni, megfelelő
biztosítással és felelősség vállalással.
Rohályné Bacsó Beáta képviselő:
Véleményem szerint ne legyen folyamatos, csak úgy, mint eddig zajlott, eseti
jelleggel. Engedélyt is kell kérniük a rendőrségtől, mivel közterületen,
középületben vannak.
Nevelős Gábor aljegyző:
Eseti jelleggel javasolná a termet rendelkezésükre bocsátani, állandó jelleggel
nem. Ennek a dolognak a felügyelete is megoldható lenne, ha kapnánk keretet a
benyújtott kulturális közfoglalkoztatási státuszra. Még nincs eredmény ebben a
pályázatban sem.
Bukovenszki István polgármester:
Állandó használatra ne bocsássuk rendelkezésre, csak eseti jelleggel.
Kéri, hogy szavazzanak a kérelemről.
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(IV.24.)
önkormányzati határozata a tájházban lévő klub helyiség használatba
adásáról
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő tájház klub helyiségét alkalomszerűen
használatba adja ifj.Csucsi István részére, fiataloknak összejövetel és
rendezvény lebonyolítására. A helyiség használatát előzetesen, legalább 2 héttel
előre a polgármesternél benyújtott írásos formában kell kérni. A kérelemben
szerepelni kell a pontos időpontnak, a tervezett programnak és létszámnak,
valamint a rendezők és felelősök megnevezésének.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
értesítse.
Határidő: április 25.
Felelős: polgármester

Nevelős Gábor aljegyző:
Tájékoztatja a testületet, hogy foglalkozni kell – a jelenleg nem működő –
Csobád- Kiskinizsért Alapítvány sorsával. Ennek vagyona van, 2010.-től
folyamatosan indítványozza a NAV, hogy ezt számoljuk fel, viszont a vagyont
nem kellene veszni hagyni. Újra kellene éleszteni az alapítványt, hogy rendezni
tudják a vagyoni kérdéseket. Gondolkodjanak arra vonatkozóan, hogy a
kuratóriumba kit delegáljanak. Szükséges 4 fő Csobádról, 3 Kiskinizsről. Aztán,
ha a vagyon felosztásra került, akkor lehetne megszüntetni az alapítványt. A
képviselő – testület tegyen javaslatot a kuratóriumi tagok személyére. Várja a
javaslatokat.
Rohályné Bacsó Beáta képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy Zsigmond Sándorné és gyermekei nagyon rossz
anyagi helyzetben vannak. Kéri az önkormányzat közreműködését és segítségét
a család helyzetének segítésében.
Bukovenszki István, polgármester:
A testület korábbi – létszámcsökkentéssel kapcsolatban hozott – döntésének
felülvizsgálatát, a döntés átgondolását kéri.
Nevelős Gábor, aljegyző:
Ami érvet lehetett, már mindent elmondott. Amit el lehet követni, mindent meg
fog tenni azért, hogy a két ember ugyanazt csinálja, amit eddig. Viszont a
foglalkoztatáshoz nincsenek meg az anyagi feltételek. Az elmúlt hónapban
semmilyen finanszírozást nem kapott az önkormányzat, de leemeltek a
számláról 1.700.000 Ft-ot, ebben a hónapban szintén nem kapunk semmit, és a
számláról szintén levesznek 900.000. Ft-ot. Most 2.100.000. Ft van a számlán,
3.-án több mint 4.000.000 Ft bért kell kifizetni. Amennyiben ebben a hónapban
nem megy be az államkincstár felé a dolgozók megszüntető okirata, illetve az
elszámoló lapja, akkor nem fogjuk tudni visszaigényelni a 75%-ot.
Nagyné Halmai Katalin, jegyző:
Ha valóban ilyen a költségvetési háttér, akkor nincs más megoldás. Ha van
lehetőség más típusú foglalkoztatásukra, akkor nem kell kitenni a dolgozókat
annak, hogy hiába van állásuk, de fizetést nem fognak kapni. Sajnos nincs más
lehetősége az önkormányzatnak, mint azokat az álláshelyeket megszüntetni,
melyeknek nincs meg a finanszírozása. Tudomása szerint a dolgozók elfogadták
a döntést, kéri a polgármestert, ne zaklassa fel őket, mert nincs más megoldás.
Bukovenszki István, polgármester:
Ha a testület is így gondolja, akkor ő is elfogadja ezt a helyzetet, de ez neki
óriási lelkiismereti problémát okoz.
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Nevelős Gábor, aljegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Csobád Község belvízelvezető
rendszerének kiépítéséhez szükséges létesítési engedély kiadásához
vagyonkezelői hozzájárulást kell kérni a Közútkezelő szervtől
Kéri a testületet, hogy erről határozatban döntsenek.
Bukovenszki István, polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a előterjesztett határozati
javaslatról.
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(IV.24.)
önkormányzati határozata a belvízelvezető rendszer kiépítéséhez
vagyonkezelői hozzájárulás kérésérő
Csobád Község Önkormányzata a település belvízelvezető rendszerének
kiépítéséhez szükséges létesítési engedély kiadásához kéri a Csobád 207 és 034
hrsz-ú közutak vonatkozásában a vagyonkezelői hozzájárulás kiadását.
A csatolt tervezői nyilatkozat alapján az Önkormányzat kötelezettséget vállal
arra, hogy a teljes vízgyűjtő területről összegyülemlő terhelés arányában (30%)
a fenntartással kapcsolatos költségeket a vagyonkezelő felé megtéríti.
Felkéri a település polgármesterét, hogy a vagyonkezelői hozzájárulás soron
kívüli kiadása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.

Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester
az ülést befejezettnek nyilvánította.
Kmf.

Bukovenszki István
polgármester

Nagyné Halmai Katalin
jegyző
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