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

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, 
                    
Meghívásra, tanácskozási joggal megjelentek: 
                       Nagyné Halmai Katalin                 jegyző, 
                       Nevelős Gábor                               aljegyző 
      Csucsi István                                   RNÖ elnöke  
 
Meghívás ellenére nem jelent meg, de távolmaradását bejelentette: 
                      Hudopkó József                                képviselő 
              Rohályné Bacsó Beáta                     képviselő  
                     
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 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: 
 
 
Napirend:  
 
                1./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti eseményekről,   
                      megbeszélésekről 
                      Előadó: Bukovenszki István polgármester              
 
 



2 
 

      2./ Csobád Község Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi mérlege  
                     Előadó: Bukovenszki István polgármester 
       
                3./ Az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó társulásokkal  
                     kapcsolatos önkormányzati feladatok 
                     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: 
A közmunka program állásával kapcsolatosan tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy folyik az árkok rendbe tétele. A kerítés és a nagykapu is hamarosan 
elkészül. A burgonya el van ültetve. A palántákat is hamarosan meg fogják 
vásárolni.  
A Munkaügyi Központtól 8 főre kaptak foglalkoztatási lehetőséget, 3 hónapra 6 
órában, 90 %-os támogatással. 
A szeméttelep rekultivációja megkezdődött. A területre földet fognak hordani és 
be lesz ültetve fűvel, valamint fákkal.  
 
2./ Csobád Község Önkormányzatának 2012. évi pénzügyi mérlege       
     Előadó: Bukovenszki István polgármester 
 
Nevelős Gábor, aljegyző: 
2012.évben hosszú évek rendezetlen dolgait sikerült rendbe tenni. Ebben az 
évben már tényleges gazdálkodás folyt. Helyre lettek téve a vagyonnal 
kapcsolatos nyilvántartások, kartonok. 38 M Ft-ot meghaladó adósságrendezés 
történt az év végén (adósságrendezés, ÖNHIKI). Az addigi tartozások – 1 
kivételével (2010.évi VIS MAIOR) – teljes körűen felszámolásra kerültek. 
Valós képet kaptunk az önkormányzat gazdálkodásáról. A bevételeknél több, 
mint 5 M Ft többlet-bevételt, adóknál + 1 M Ft-ot tudtunk hozni. A Startból 
származó bevétel, jelentős volt. A személyi juttatásoknál lényegesen kevesebb 
kiadás keletkezett, mivel a közmunka programok kiváltották az egyéb közmunka 
programokat, melyeknek korábban 10-20-30 %-os önrésze is volt, míg a 
Startban 100 %-os a támogatottság. Intézményi beruházásokkal úgy számoltak, 
hogy ha adnak rá pénzt, akkor lesz, ha nem lesz pénz, akkor nem tudnak mit 
csinálni forrás nélkül.  
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A szállítói követeléseket teljes egészében kiegyenlítettük. 
Működési célú pénzeszköz átadásnál a tanoda-támogatás körüli elszámolás 
jelenik meg. Amit kaptak, abból adtak vissza. 
Ez a pénzügyi stabilitás csak adott időpontra igaz, továbbra is keményen kell 
küzdenünk azért, hogy a finanszírozási feltételeket megteremtsük. A közel 8 M 
Ft-os maradványból 2 M Ft körüli szállítói tartozás áthúzódott, 4 M Ft körüli a 
Körjegyzőség maradványa. 1,8 M Ft a tényleges maradvány. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
Van-e még olyan, hogy jövedelempótló támogatás? 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Vannak határozott idejű ellátások, a 2011.-ben megállapított ellátások 
összefoglalóan. 
A végleges pénzmaradványt a következő ülésen hagyja jóvá a testület és osztja 
fel. 
Bukovenszki István  polgármester: 
Javasolja a testületnek az önkormányzat 2012.évi zárszámadásának elfogadását 
– az előterjesztésnek megfelelően – és kéri a rendelet elfogadását. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletét 
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
                
 3./ Az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó társulásokkal  
      kapcsolatos önkormányzati feladatok 
      Előadó: Bukovenszki István polgármester 
 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Ismerteti a képviselő-testülettel az e területhez kapcsolódó jogszabályi 
változásokat, fennálló kötelezettségeket. Elmondja, hogy a társulási törvény 
hatályon kívül helyezésre került, a július 1.-től hatályos új önkormányzati tv. 
társulásokra vonatkozó előírásainak kötelesek eleget tenni. A korábban létrejött 
társulási megállapodásokat és intézményi okiratokat ezeknek megfelelően át kell 
dolgozni. ehhez jön még az a probléma, hogy Encs az összes társulást felrúgta 
július 1.-től, tehát újra kell gondolni az óvoda kérdését, valamint a szociális 
ellátásokat. December 31.-g vállalta Encs azt, hogy a szociális ellátásokat 
feladat ellátási szerződéssel ellátja, januártól újra kell tárgyalni a rendszert. Az 
óvodát viszont nem vállalja, ezért vagy önállóan kell tovább vinni, vagy pl. 
Ináncshoz lehetne tagóvodaként betársulni. Javasolja a felvetések alapos 
megfontolását és az óvoda kérdésében azonnali döntés meghozatalát látja 
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szükségesnek, mivel május utolsó munkanapjáig lehet fenntartó váltás 
kérdésében döntést hozni. 
Bukovenszki István  polgármester: 
Elmondja, hogy az óvónőkkel már egyeztetett ebben a kérdésben, hiszen 
mindenki előtt ismert a fennálló helyzet és a döntési kényszer. Az óvoda 
dolgozói szeretnék, ha Ináncs felé kezdeményezne a testület. 
Mikola Vincéné alpolgármester: 
Egyetért az óvónőkkel abban, hogy Ináncs felé kellene nyitni. Annál is inkább, 
mert a hivatali szervezet létrejöttéhez hasonlóan, a többi ellátást is ebben a 
körben lenne célszerű szervezni a jövőben. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Enccsel kapcsolatban az a véleménye, hogy a város részéről önző és inkorrekt 
kapcsolatot tartottak a kis településekkel. A feladatellátás színvonala csökkent. 
Az igazgatási társulás után célszerű a többi feladatot is ebben a körben 
átszervezni. Az Encs felé való további kezdeményezést nem támogatja. Az új 
társulások önálló jogi személyiségűek. Társulási Tanács vezeti a továbbiakban 
ezeket. A jegyző asszonnyal való konzultálás során arra jutottak, hogy az 
Encstől kieső ellátásokat együtt szervezzék meg Ináncs, Csobád és 
Hernádszentandrás körben. Az encsi társulásban egyedül a családsegítő-és 
gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásának a szakmai színvonala volt megfelelő. 
A jövőre nézve javasolja, hogy Csobádon is gondolkodjanak el egy idősek 
nappali ellátása kialakításán, mivel sok az egyedül élő, idős ember. 
Ináncs tagóvodájaként jogosultak lesznek az integrációs normatívára is. A 
szociális ellátásoknál is jól lefedett az Intézmény Ináncson, ami kiterjeszthető 
Csobádra is. Javasolja megfontolni, hogy mindkét társulásra történjen Ináncs 
felé kezdeményezés. Kéri a testület felhatalmazását a feltételek kidolgozására. 
Ki kell dolgozni a jogi és a társulási kereteket. 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Ismerteti az Ináncs székhelyű mikrotérségi szociális társulás működési elveit, 
mely az évek során jól bevált és korrekt együttműködést eredményezett. 
Nevelős Gábor aljegyző: 
A működési engedélyezést végző Kormányhivataltól származó információk 
szerint könnyebb egy már működő intézmény működési engedélyének a 
módosítása, mint egy teljesen új eljárás. 
Bukovenszki István  polgármester: 
Javasolja az óvoda társulás kezdeményezését Ináncs felé, egyben javasolja a 
testületnek a társulási tanácsba delegálni a polgármestert és a képviselők közül 
Rohályné Bacsó Beátát. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata Óvoda fenntartó társulás 
kezdeményezéséről 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezően ellátandó 
önkormányzati közoktatási feladatai ellátása céljából, óvoda fenntartó társulás 
létrehozását kezdeményezi Inánccsal,  2013. július 1.-i hatállyal. 
A képviselő-testület javasolja Ináncs Község Önkormányzata képviselő-testülete 
részére, hogy a társult intézmény székhely (Ináncs) óvodájához a csobádi Óvoda 
tagintézményként csatlakozzon.  
A képviselő-testület a határozat mellékleteként csatolt társulási megállapodást 
elfogadja, azt javasolja Ináncs Község Önkormányzata képviselő-testületének is 
elfogadásra. 
A képviselő-testület az óvoda fenntartó társulás társulási tanácsába delegálja 
Bukovenszki István polgármestert, valamint Rohályné Bacsó Beáta képviselőt. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
intézményfenntartó társulás létrehozásával, valamint az óvoda átszervezésével 
kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 
Határidő: május 31. július 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Bukovenszki István  polgármester: 
Annak érdekében, hogy kellő idő maradjon a megfontolt döntésre a szociális 
ellátás vonatkozásában, esetleges jogszabályi változásokat is megismerhessenek, 
javasolja, hogy kérjék Encstől a feladatellátást december 31.-ig, s az addig 
hátralévő időszakban dolgozzák ki a továbbiakat, folytassanak további 
tárgyalásokat Enccsel és Inánccsal is. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata az   Encs gesztorságával működő 
társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálatáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Encs Város 
gesztorságával működtetett Encs és Térsége Szociális Társulást, valamint az 
Encsi Közoktatási Intézményi Társulást 2013. június 30.-ával felbontja. 
A Képviselő-testület azzal a kéréssel fordul Encs Város Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez, járuljon hozzá, hogy a szociális intézménye feladat-
ellátási szerződés keretében 2013. december 31.-ig továbbra is ellássa Csobád 
község vonatkozásában a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatást, valamint 
a házi gondozást. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat-
ellátási szerződés lejártáig folytassanak tárgyalásokat Encs Város 
Önkormányzatával a feladatellátás 2013.évet követő ellátási módjára, vizsgálják 
meg a további társulásos formában történő együttműködés lehetőségét, 
javaslataikat legkésőbb 2013.szeptember 30.-ig terjesszék a képviselő-testület 
elé. 
Határidő: május 31. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
4./ Indítványok, bejelentések 
 
Bukovenszki István  polgármester: 

- Tájékoztatja a testületet, hogy a „Gyerekesély pályázat” keretében 7 fő 
csobádi rászoruló gyermek + 1 felnőtt kísérő üdültetésére nyílik lehetőség 
a nyár folyamán, melyre kérik a javaslatot. 

- A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a szociális gondozók idén 
is kirándulást szerveznek a gondozottak körének, mely Bogácsra történne. 
Kérik az önkormányzattól a busz költségek átvállalását. Javasolja, hogy 
ezt vállalja be az önkormányzat. 

 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata a   szociális ellátottak  bogácsi 
kirándulásának támogatásáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző évek 
hagyományainak megfelelően 2013.évben is vállalja a szociális ellátotti körbe 
tartozók bogácsi kirándulásának busz költsége megfinanszírozását, melyre 
fedezetet az önkormányzat költségvetéséből biztosít. 
Határidő: 2013.07.31. 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
Nevelős Gábor aljegyző: 
Tájékoztatja a testületet, hogy 2012.július 1.-től változott a területen a szennyvíz 
szolgáltató cég, mely ettől az időponttól a BORSODVÍZ Zrt. lett. Törvényi 
változás miatt a jegyzett tőke leszállítását kell végrehajtani. Csobádot nem érinti, 
de mindenkinek kell határozatot hozni. Kéri, hogy az előterjesztést fogadják el. 
 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata a   BORSODVÍZ  Zrt. jegyzett tőke 
leszállításáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és megállapította, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény alapján a Borsodvíz Zrt-nél cégvagyonként nyilvántartott 
víziközmű-eszközök ingyenesen a területileg illetékes önkormányzatok részére 
vagyonkiadási jegyzőkönyv alapján kiadásra kerültek, így a Zrt. közel 75%-os 
mértékű vagyonvesztést szenvedett el, mely tulajdonosi intézkedést igényel a 
jegyzett tőke és a saját tőke arányának helyreállítása céljából.  
A részvényes önkormányzatok gazdasági helyzetének ismeretében a Zrt. 
Igazgatósága a 2.793.670.000.-Ft jegyzett tőke 1.396.835.000.- Ft-ra történő 
leszállítására tett javaslatát a testület elfogadja, azzal egyetért, ezzel 
összefüggésben a részvénytársaság alapító okiratának módosítását elfogadja, azt 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borsodvíz Zrt. soros 
ülésén az önkormányzat, mint részvényes képviseletében a testület ezen 
álláspontját képviselje és az előterjesztéseket megszavazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Csucsi István RNÖ elnöke: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázatot kíván benyújtani szociális földprogram működtetésére, melyhez az 
önkormányzat elvi hozzájárulását kéri. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata  a   Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szociális földprogram pályázatáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Csobád községben a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szociális földprogram működtetésére pályázatot nyújtson be. 
Határidő: május 31. 
Felelős: polgármester 
 
Bukovenszki István  polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi változások miatt, valamint a 
rezsicsökkentés okán történt díjcsökkentés miatt módosítani kell a kéményseprő-
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ipari közszolgáltatásról szóló rendeletet. Javasolja, hogy az előterjesztésnek 
megfelelően alkossák meg új rendeletüket. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal elfogadta és megalkotta: 

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletét 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Nagyné Halmai Katalin jegyző: 
Megkaptuk az ETKT-tól a társulás munkaszervezete megszüntetésére vonatkozó 
javaslatot, valamint az új társulási megállapodást. Július 1.-ig szükséges a 
MÁK-hoz benyújtani az újonnan elfogadott okiratokat. Kéri a határozati 
javaslatok jóváhagyását. 
 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata  az Encsi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának  módosításáról 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. július 1. 

 
Csobád Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2013.(V.14.) önkormányzati  határozata   Az Encsi Többcélú 
Kistérségi Társulás Munkaszervezete Megszüntető Okiratának elfogadása 
Csobád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet 
Megszüntető Okiratát jóváhagyja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. július 1. 
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Mivel egyéb hozzászólás, bejelentés, indítvány nem hangzott el, a polgármester 
megköszönte a megjelenést és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. 

 
Kmf. 

 
 
 
Bukovenszki István                                                    Nagyné Halmai Katalin 
   polgármester                                                                       jegyző 


