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Jegyz könyv ő

Készült: a községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. november 28-án megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Kormosné Kiss Mária,
Szabó Zsolt,
Vígh Miklós bizottságok kültagjai,
Tarnai Mihály igazgató,
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Gy r Istvánnéő  
és Sas Dezs  jelezte távolmaradása okát.ő
Jegyz könyvhitelesít nek Tóth Miklós és Tóth Gábor személyét javasolja.ő ő

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

210/2007 (XI. 28.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Tóth Miklós és Tóth Gáborő ő ő  
személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

– Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l,ő ő
- Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról
- Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

211/2007 (XI. 28) KT határozat 



Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Szarvák  Imre: zárt  ülése  kéri  megtárgyalni  a  Bursa  Hungarica  pályázatok  elbírálásáról  szóló 
el terjesztést.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a zárt ülésre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

212/2007 (XI. 28) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  a  ő Bursa  Hungarica 
pályázatok elbírálásáról szóló el terjesztést.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatóban foglaltakat.  Elmondta,  hogy az Iskola 
Igazgatója megkereste azzal, hogy az iskola két tanulója az Arany János Tehetséggondozó Program 
keretében  kívánja  megkezdeni  középiskolai  tanulmányait.  Ehhez  a  Képvisel -testület  elviő  
állásfoglalását kéri.  Ez a két tanuló Demkó Konrád és Kovács Bence. Javasolja az Arany János 
Tehetséggondozó Programban részt vev  tanulók elvi támogatását.ő
Szavazásra bocsátja Demkó Konrád elvi támogatásának elfogadását.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

213/2007 (XI. 28) KT határozat 

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételr lő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete Demkó Konrád 8.a.  osztályos tanuló Arany Jánoső  
Tehetséggondozó Programban való részvételét elviekben támogatja, de részére anyagi támogatást 
nem biztosít.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Demkó Konrád H. 
3.) Lippay Lajos Általános Iskola H.



Szarvák Imre: javasolja Kovács Bence elvi támogatásának elfogadását.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

214/2007 (XI. 28) KT határozat 

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételr lő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  Kovács  Bence  8.a.  osztályos  tanuló  Arany Jánoső  
Tehetséggondozó Programban való részvételét elviekben támogatja, de részére anyagi támogatást 
nem biztosít.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Kovács Bence H. 
3.) Lippay Lajos Általános Iskola H.

Szarvák Imre: elmondta, hogy ebben az évben még egy ülést tervez. Azon az ülésen több feladatot 
meg kell  tárgyalni.  Iskola pályázattal  és a  jöv  évi  költségvetés tervezéssel  kapcsolatba várja  aő  
javaslatokat. Elmondta, hogy Falugy lés kerül megtartásra december 14-én, örülne ha a képvisel kű ő  
minél  nagyobb  számban  vennének  részt  rajta.  A  jöv  évi  munkatervvel  kapcsolatban  várja  aző  
észrevételeket.
Mivel nem volt hozzászólás szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabbő  
eseményekr l szóló beszámolót.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

215/2007 (XI. 28) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő ő  
eseményekr l szóló beszámolót elfogadta.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Irattár H.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról

Szarvák Imre: a költségvetés f  számait elfogadták a parlamentben. Hasonló finanszírozással lehető  
számolni mint az el z  évben. Az ez évi takarékos gazdálkodás teremti meg a következ  évi biztoső ő ő  
m ködést. A következ  évben a közüzemi díjak növekedésével kell számolni.ű ő
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő



A községi Önkormányzat képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

216/2007 (XI. 28) KT határozat 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról

A 2008. évi önkormányzati költségvetésének hármas cél elérését kell biztosítani

– els sorban biztosítani kell a meglév  és kötelez  alapellátást nyújtó intézményhálózat m ködésiő ő ő ű  
feltételeit, úgy, hogy a gazdálkodás során folytatni és fenntartani kell a 2007. évben megkezdett 
költséghatékony és racionális m ködési elvek alkalmazását.ű

– másrészt eleget kell tenni az önkormányzat által vállalt rövid és hosszú távú kötelezettségeknek, 
– harmadrészt realizálható és elkülönített forrást kell biztosítani az önkormányzat által elfogadott 

ciklust átível  gazdasági programban megkezdett feladatok megvalósításához, illetve a 2008.ő  
évben  tervezett  fejlesztésekre.  Az  elkülönített  forrás  mértéke  lehet leg  önkormányzatő  
összköltségvetésének  4-5  %-os  legyen.  Ezen  belül  források  elkülönítésével  különösen  kell 
segíteni a következ ket:ő
● a már benyújtott Európai Uniós pályázatok, illetve a kés bb benyújtandó pályázatok sajátő  

erejét, tervezését, menedzselését,
● elhatározott kisebb fejlesztési feladatok finanszírozását,
● társadalmi munka bevonásának ösztönzését,
● köztisztasági programban a közterületek tisztán tartását,
● meglév  ingatlanok  állagmegóvását,  karbantartását,  épületek  hatékonyő  

energiafelhasználását,
● közösségi célú programok szervezését, Civil Szervezetek segítését,
● közbiztonság javulásának el segítését.ő

Határid : törvényben foglaltak szerintő
Felel s: ő Polgármester,

Jegyz ,ő
Intézményvezet k.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Intézményvezet k H.ő

Beszámoló a 2007. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

Sipos Gézáné: a saját bevételeknél az adóhátralék erre az évre vonatkozik?

Vargáné Tugyi Erzsébet: ez az összeg több éves hátralékállományból tev dik össze.ő

Sipos Gézáné: ez vonatkozik a mez ri járulékra is? Volt olyan id szak mikor nem m ködött aőő ő ű  
szolgálat. Ki lett vetve erre az id re a gazdák felé ez a díj?ő

Vargáné Tugyi Erzsébet: igen ki lett vetve.



Szarvák Imre: a jöv  évi költségvetésnél át kell gondolni a Mez ri Szolgálat m ködését. Err lő őő ű ő  
megoszlik a vélemény. A fizetéssel van a legnagyobb probléma, ha nem kellene fizetni nem lenne 
probléma. Mez r nélkül „szabad” a határ, azonban maradéktalanul 1-2 mez r ezt a feladatot  nemőő őő  
tudja ellátni. Várja ezzel kapcsolatban a javaslatokat. Sok a hátralék, behajtásra megtörténtek az 
intézkedések. Elmondta, hogy a Mez ri Szolgálat m ködtetése önként vállalt feladat.őő ű
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-ő
tervezetben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  

tartózkodás  nélkül  elfogadta  és  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

217/2007 (XI. 28) KT határozat 

A 2007. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2007.  évi  költségvetés  III.  negyedéveső  
végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő

Szarvák Imre: elmondja, hogy ma ½ 5-kor lesz a Víziközm  Társulati ülés, ahol érdekes kérdésekű  
kell,  hogy eld ljenek,  bízik  abban,  hogy  a  józan  ész  fog dönteni.  Minden  anyagot  kiküldött  aő  
képvisel knek, víziközm  társulati tagoknak.ő ű
Mivel nem volt több hozzászólás a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester      jegyz  ő

Tóth Miklós Tóth Gábor
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


