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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5- én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Szabó Lukács Imre polgármester
Fehér Tiborné képviselő
Nagy Károlyné képviselő
Nagy Balázs képviselő
Faragó Lajos képviselő
Dr. Varga László Balázs jegyző
Nagy Nóra jegyzőkönyvvezető
Nemesné Sőrés Erzsébet pü. tanácsadó
Szabó Gyuláné pü. Ügyintéző
Kovácsné Varjú Henrietta Idősek Otthona intézményvezetője

Szabó Lukács Imre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket,
megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Nórát javaslom.
Kérem, szavazzunk.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.06.05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő
jegyzőkönyv-vezetőjének Nagy Nórát választja.
Felelős: Nagy Nóra jegyzőkönyvvezető
Határidő: azonnal
Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom a napirendi pontok elfogadását azzal, hogy
legelőször a Sportpályának a bekerítésével kapcsolatos összeférhetetlenséget beszéljük meg,
ami sajnálatos, és ismeretlen okból lemaradt a napirendi pontokból. A polgármesteri
beszámoló a szokásos módon az ülés végén legyen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
66/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014.06.05-i
rendkívüli
nyílt
Képviselő-testületi
ülés
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napirendijét elfogadja és felkéri a polgármestert a testületi ülés
elfogadott napirend szerint levezetésére.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirend
A Sportpálya bekerítésével kapcsolatos összeférhetetlenség tárgyalása.
Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: Mint az ismeretes itt mindenki számára, a
hajdúbagosi sportkör elnyert feltételesen egy pályázatot, aminek a fő részét a Sportpálya
bekerítése teszi ki. A pálya az önkormányzat tulajdona, jelenleg használatra van odaadva az
egyesületnek. A támogatás összegének 30%-át, azaz az önerőt egy korábbi képviselő testületi
döntés értemében az önkormányzat vállalja, ami 2.364.612 Ft. Erről a döntésről készült
jegyzőkönyvi kivonatot eljuttatjuk az MLSZ részére, mint kötelezettségvállalást. Úgy kellene
meghatározni, hogy közmunkát felajánlanánk erre a célra, és ezt fogadja el önrészként a
kivitelező. De mivel ez csak három oldalról való bekerítést jelent, a negyedik oldal, ami a
temető felőli 130 métert jelenti, annak az oldalnak nem olyannak kellene lennie, mint a másik
három, hanem fából, mint itt a hivatal előtt. Az ideális eset az lenne, ha találnánk egy olyan
vállalkozót, aki ezekkel a feltételekkel kivitelezné a tervet. Abban az esetben, ha nem találunk
ilyet, akkor a képviselő testület véleményét kérném, ha az én cégem ezt bevállalja, hogy a
negyedik oldalt beépíti, és közmunkást elfogad a közel 2,5 millió forintban, abban az esetben
gondolkodjunk e el abban, ha senki nem vállalja, hogy az én cégem csinálja meg. Ez
nyilvánvaló, hogy az önkormányzat oldaláról van benne összeférhetetlenség.
Faragó Lajos képviselő: Engem csak az érdekelne, hogy ezt a körülbelül 8 millió forintot
csak kerítésre lehet fordítani?
Szabó Lukács Imre polgármester: Nem, ezt lehet másra is, például önjáró fűnyíróra.
Faragó Lajos képviselő: És abba már nem férne akkor inkább az bele, hogy mind a 4
oldala egységes legyen a kerítésnek, mondjuk drótból, abból többféle magasságút is lehet
venni.
Szabó Lukács Imre polgármester: Meg van határozva minden, hogy 180 cm magasnak
kell lennie, és drótkerítés nem lehet. De nézz körül, hátha találsz olyan anyagot, ami a
feltételnek megfelel minden irányból. Egy a lényeg az önkormányzatnak fizetni ne kelljen.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Kezdjük akkor előröl! Ki pályázott, és mire?
Szabó Lukács Imre polgármester: Támogatást nyert el a Sportegyesület, amihez az
önkormányzatnak kellett az önrészt vállalni. De ezt már másodjára tárgyaljuk legalább,
biztosan nem volt azokon az alkalmakon itt, Erzsike.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Tehát, pályázott a sportkör egy olyan
pályának a bekerítésére, ami nem az övé, hanem az önkormányzaté, és ha jó tudom júliusban
lejár a bérleti, vagy a használati szerződés is, akkor utána kinek a tulajdona lesz a kerítés?
Szabó Lukács Imre polgármester: Kié? A tulajdonosé, ez abszolút egyértelmű!
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Egyáltalán nem egyértelmű, mert nem az
önkormányzat adta be a pályázatot.
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Szabó Lukács Imre polgármester: A felépítmény minden esetben a föld tulajdonán
alapszik, ez alól csak egy kivétel van, amikor az építmény lényegesen nagyobb értékű a
földnél.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: A három ajánlattétel az pályázati összeg miatt
kötelező, teljesen felesleges véleményezni addig, hogy az Ön cége csinálja-e, míg meg nincs
hirdetve a közbeszerzés.
Szabó Lukács Imre polgármester: Úgy kezdtem, hogy az lenne az ideális, ha egy külső
pályázó lenne.
Nagy Balázs képviselő: A temető felől miért kell tölgyfakerítés?
Szabó Lukács Imre polgármester: Mert három oldalról nyertünk, a negyedik oldalt nem
nyertük meg, és mivel a temetőt is fával kerítjük be, így ezt az oldalt is hasonló módon
szeretnénk.
Nagy Balázs: A temető kerítése sincsen még befejezve, a parkosítás sincs kész, pedig szó
volt róla, hogy növényeket pályázunk.
Fehér Tiborné képviselő: Azok vannak itt a parkban.
Szabó Lukács Imre polgármester: Arról én nem tudok, amik itt vannak növények is
tuják a hivatal környékén, azokat mi vettük pénzért, az nem pályázat eredménye.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Térjünk akkor vissza az eredeti témához, a
szerződést, ami most júliusban le fog járni, azt kellene akkor felülvizsgálni, és
meghosszabbítani, és azt tisztázni kié lesz a keletkező vagyon, azaz a kerítés.
Dr. Varga László Balázs Jegyző: Nekem az a véleményem, hogy mivel a szándékegység
megvan, és a hosszútávú tervekben is az szerepel, hogy ez a használati szerződés továbbra is
eképpen, ahogy most van így marad, az az álláspontom, hogy olyan szerződéses
konstrukcióban kell kitalálni, ami biztosítja azt, hogy az adott vagyontárgy megfelelően
legyen kezelve. Ezt bérleti, vagy használati szerződésben kellene rögzíteni.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Annak idején a sportöltözőre ilyet biztosan
nem lehetett rögzíteni. És nem utolsó sorban a támogató szabja meg a feltételeket. És az is
kérdés így, hogy öt évre megvan-e a használati jog?
Dr. Varga László Balázs jegyző: Ott még nem járunk.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: A múltkor, amikor nem voltam, utána azt
mondta, hogy döntöttek róla.
Szabó Lukács Imre polgármester: Lett is döntve, hogy 30%-t áll valamilyen módon az
önkormányzat, és hogy kerítésre lesz fordítva a pályázati pénz. A lényeg az, hogy az
önkormányzatnak ne kerüljön pénzbe. Mindenki keressen olyan kivitelezőt, aki
közmunkásokkal vállalja, hogy felépíti a kerítést. Mert a pályázati kiírásban nem szerepel,
hogy milyen formában vállalja az önrészt az önkormányzat. Én most csupán előre
tájékozattam mindenkit, hogy milyen lehetőségek lehetnek a későbbiekben.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Miért csak három oldal lesz építve?
Fehér Tiborné képviselő: Mert a pénz csak három oldalra elegendő, kiszámoltuk, és csak
440 m bekerítéséhez elegendő a kiírt feltételek szerint.
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Szabó Lukács Imre: 180 cm magas, alul beton, felül vas, és nem lehet drót. Lezárhatjuk ezt
a napirendi pontot, erről ugye nem kell dönteni, elküldjük az MLSZ-nek a 30% ról készített
jegyzőkönyvi kivonatot, és várjuk a támogatás aláírását. És utána, ha az megjött, akkor
nyilvánosra meg kell hirdetni a kivitelezést, ha nem jelentkeznek rá, akkor kell majd hívni rá
nekünk kivitelezőt, de még jobb ha a kettő együtt történik. A negyedik oldal pedig egy
következő tárgyalás kérdése, mert az minden kétséget kizáróan az önkormányzat tulajdona
lesz, és ennek a napirendi pontnak nem képezi a tárgyát.
Dr. Varga László Balázs: Ez csupán egy tájékoztató volt, erről nem kell döntést hozni.
Szabó Lukács Imre polgármester: Térjünk át a következő napirendi pontra.
6. napirend
Az Idősek Otthona Hajdúbagos Intézményvezetőjének beszámolója.
Kovácsné Varjú Henrietta Idősek Otthona intézményvezető: Miután átvettem a
vezetést az intézményben, elkezdtem feltárni a dokumentációkat, hiszen ezek normatíva
veszteséggel járhatnak. 2013 októberétől van főleg probléma, sok dokumentum vagy nem
étezik, vagy nincs aláírva sem az intézmény, sem az ügyfél részéről. Őszintén szólva nem
értem hogyan ment át az intézmény a 2013-as dokumentum ellenőrzésen. 2014. január óta
Word dokumentumok nincsenek, vagy csak fénymásolatban fellelhetőek.
Létezik az úgynevezett KENYSZI rendszer, illetve a TEVADMIN, melyen keresztül kell
lejelenteni a házi segítségnyújtás, és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos adatokat napi
szinten. Jelenleg a szerződésünk szerint 36 fő igényelhet Hajdúbagoson házi segítségnyújtást,
de jelenleg 43 szerződésünk van. Javaslom ezt a számot az igényekre figyelemmel módosítani
a szerződésben 46 főre. Jelenleg négy dolgozónk van ebben a rendszerben, ebből kettőnek
van szakképesítése is. Ez év december 31-ig van arra ehetősége a két nem szakképzett
dolgozónak, hogy még az érettségi feltétele nélkül elvégezze a képesítést. Rájuk bíztam
hogyan döntenek, és ők úgy döntöttek, hogy saját költségre, ami vizsgadíjjal együtt 120.000
Ft/fő, kifizetik, és elvégzik a tanfolyamot, ami július 1-ve indul. Ezzel ezt a két főt lehetne
tiszteletdíjas társadalmi munkában alkalmazni a házi segítségnyújtásban, ami 15.000
Ft/fő/hó plusz költséget jelentene, de így nem kellene közalkalmazotti jogviszonyban felvenni
magasabba bér ellenében. Ezután a 15.000 Ft után nem kell a munkáltatónak sem adót
fizetnie. Minél magasabb összeget határozunk meg, annál többet jelent ez adózás
szempontjából is. A továbbiakban nem tarthatunk fenn annyi megállapodást amennyi
jelenleg van, így a működési engedélyt kellene mint említettem módosítani, 36 gondozott
főről 46-ra.
Szociális étkeztetésnél nem szükséges ilyen jellegű módosítás. Az otthonban jelen pillanatban
új fő kötözik be, 60 főre van most engedélyünk, 58, ami szerintem reális, és azt rövid időn
sikerül is feltölteni. Bent is két dogozó indul az előbbiekben említett szakképesítésen. Sajnos
nem olyan régen meg kellett válnunk egy dolgozónktól, mivel nem első alkalommal fordult
elő, hogy illuminált állapotban jelent meg munkakezdéskor, nem is tagadta, szondázás után
elbocsátásra került sor. 175 jelentkező volt a helyére, de nem nagyon akadt közöttük helybeli
lakos. Ezért is tartom fontosnak a bagosi lakosok képesítését, hiszen velük fel lehet tölteni az
elkövetkező időkben nyugdíjazás miatt megüresedő helyeket is.
Nem történt meg KENYSZI táblázatok megörökítése, és így az NRSZH nem tudja
visszaigazolni, hogy a lejelentett igénybevett támogatások valóban egyeznek e a ténylegesen
igénybe vett támogatásokkal. Kiadtam utasításba, hogy ezt pótoljuk, amíg csak lehet, hiszen
2013-as évet fogják jövőre ellenőrizni. Sajnos vannak olyan hiányosságok, amik már nem
pótolhatóak, hiszen időközben a gondozott személy elhalálozott. Ezek a problémák leginkább
a szociális étkeztetés, és a belső otthonra vonatkoznak, a házi segítségnyújtás mondhatni
rendben működik.
A kószáló demens idősek érdekében portaszolgálatot indítottam el természetesen kontroll
alatt, reggel 7:30-tól délután 16:00-ig. Ezzel elkerülve egy korábbi balesetet, amikor egy idős
néni elkóborolt az otthonban és elesett, amelyet később csak műtéttel lehetett orvosolni.
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Mivel vannak demens, és teljesen ép időseink is, így nem lehet megoldás a nyomógombos
ajtó, így egy köztes megoldásnak gondoltam ezt a portaszolgálatot. A dogozók családtagjainak
átjárását is lecsökkentettem, főleg az emeletekre nem mehetnek fel. Amióta ez működik egy
demens betegünk sem kóborolt el.
Ez csupán szakmai vélemény, nem kívánom bírálni a korábbi vezetőséget.
Szabó Lukács Imre polgármester: Milyen segítséget kapsz a gyermekjóléti- és
családsegítő szolgálat dogozóitól?
Kovácsné Varjú Henrietta Idősek Otthona intézményvezető: A gyermekjóléti- és
családsegítő szolgálat ami kicsit távol esik mindettől, amit idáig elmondtam, de ezalatt a 3 hét
alatt azt tapasztaltam, hogy fogékonyak a közös munkára. Heti két alkalommal szakmai
megbeszélést tartunk 14:00 órától, amikor megbeszéljük a következő hét terveit, és az előző
napok fejleményeiről beszámolnak részemre. Fel kell nekik is térképezniük milyen
okmányokban van hiányosság. Bevonom őket az előgondozásokba is, és mai nap
Mikepércsen, a közös programon is szívesen részt vettek. Informatikai pályázatot is írtunk
együtt, melynek eredményeként kaphatunk két használt számítógépet, és két
multifunkcionális gépet. A későbbiekben nagyobb volumenű pályázatokba is bele kívánom
vonni Őket.
Nagy Károlyné képviselő: Annyit szeretnék csupán, hogy csak így tovább, ilyen
lelkesedéssel, és kitartással.
Faragó Lajos képviselő: Szeretnénk, ha rendszeres lenne később az ilyen jellegű
beszámoló.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Említetted, hogy most költözik be 3 új idős
ember, ők demensek e?
Kovácsné Varjú Henrietta Idősek Otthona intézményvezető: Nem azok, alapszintű
ellátásban részesülnek.
Szabó Lukács Imre: Akkor kérem, döntsünk, aki egyet ért az intézményvezető asszony
javaslatával, hogy emeljük meg 46 főre a házi segítségnyújtásban részesülhetők számát, az
kérem szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy hozzájárul az Idősek Otthona Hajdúbagos feladatkörébe
tartozó, házi segítségnyújtást igénybe vehetők számának 36
főről 46 főre módosításához az intézmény működési
engedélyében.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirend
Az Idősek Otthona Hajdúbagos intézményi térítési díjának elfogadása.
Szabó Gyuláné pü-i ügyintéző: Az előző évekhez képest nincsen változás abban, hogy
ellátási formánként kell megállapítani az önköltséget, és az alapján megállapítani fizetendő
térítési díjakat. Kevesebbet lehet fizettetni, de többet nem, mint amennyi a számítások
alapján megállapításra került. Számításaink szerint, az ebédkiszállítást szociális étkezés
esetében 5. –Ft -al kellene emelni. A házi segítségnyújtásnál 25. –Ft lenne az óradíj, jelenleg
ugye nem fizetnek érte. A bent lakásos ellátásnál jelentős eltérések vannak a jelenlegihez
képest. Alapellátás esetében jelenleg 105.050. –Ft, ezt maximum 150. –Ft-al lehetne
megemelni, így lehetne 105.200. –Ft. Az emeltszintűnél 950. –Ft-al lehetne, a demensnél
durván 800. –Ft-os csökkenés, ami a számítások alapján kijött, ott a maximum 99.450. –Ft
fizettethető. Az emelést én nem javasolnám, de csökkenteni muszáj, mert többet nem ehet
fizettetni.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Hogy értetted, hogy 800. –Ft-al csökkenteni,
akkor ha nem emelünk, miért csökkentenénk?
Szabó Gyuláné pü-i ügyintéző: Mert mint mondtam, nem lehet többet kérni, mint
amennyi a számításaink alapján kijött. Vagyis nem jól mondtam, mert 101.550. –Ft ami
kijött, tehát inkább ott is emelni lehetne.
Szabó Lukács Imre polgármester: Én úgy gondolom, hogy erre a 4 hónapra, amíg ez a
képviselő testület működik, addig ne emeljünk díjakat, majd ha megalakul az új testület,
akkor majd azok a tagok döntsenek erről a dologról. Nekünk, most hogy emelni szeretnénk a
létszámot a házi segítségnyújtásban, nem biztos, hogy kifizetődő egyúttal óradíjat kiszabni rá.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Én sem gondolom szerencsésnek választási
évben ilyen változások bevezetését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
68/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy az Idősek Otthona Hajdúbagos intézményi térítési díjainak
tárgyalását leveszi a napirendről a pénzügyi bizottság
véleményezéséig.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend
Hajdúbagos Község Roma Nemzetiségi
együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Önkormányzattal

kötött

Dr. Varga László Balázs jegyző: Ezt jogszabály írja elő, hogy évről évre felül kell vizsgálni
a két önkormányzat, azaz a települési, és a kisebbségi között létrejött megállapodást. Ez
leginkább azt jelentené, hogy tartalmilag lehetne változtatni, azaz szorosabbra fűzni az
együttműködést a törvényi minimumon felül. A mi esetünkben viszont sajnos szükség volt
arra, hogy formai változtatásokat is alkalmazzunk a Nemzetiségi Törvény szerint előírtak
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szerint. Valamint az Államháztartási törvény szerinti kötelezettségeinkkel is kiegészítettük.
További tartalmi változtatásokat nem javasolnék, hiszen, mint az előbbiekben elhangzott,
nem célszerű most 4 hónappal választások előtt, majd az új képviselő testület akkor majd
jogszabály szerint új megállapodást kell kötnie a két megalakult önkormányzatnak.
Faragó Lajos képviselő: Pénzbeli támogatást eddig nem kaptak ugye?
Dr. Varga László Balázs jegyző: Nem, csak amennyit a jogszabály előír, azt a minimum
támogatást kapták. Ez az új megállapodás semmilyen pénzbeli terhet nem jelent a részünkre.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy a Hajdúbagosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást a mellékletben foglaltak szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
3. napirend.
Óvodai körzethatár megállapítása Hajdúbagos Község közigazgatási
területén.

Dr. Varga László Balázs jegyző: Ezt az Oktatási törvény írja elő, ugyanúgy, mint a tavalyi
évben megállapítottuk az iskolai körzethatárt, óvodai körzethatárt is meg kell állapítani.
Javaslatom szerint ez nem más, mint Hajdúbagos közigazgatási területe, természetesen
ideértve a Tag tanyát is.
Szabó Lukács Imre polgármester: Kérdés van e ezzel kapcsolatban?
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
70/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
a) hogy az Oktatási Hivatalnak a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti megkeresése alapján a hajdúbagosi Egységes
Óvoda és Bölcsőde körzethatárát a település
közigazgatási területére javasolja megállapítani a
2013/2014-es tanévre vonatkozóan.
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b) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a KIR
rendszerben tegye közzé a hajdúbagosi óvodára
vonatkozó körzethatárt.
Felelős: Dr. Varga László Balázs jegyző
Határidő: azonnal
7. napirend
Döntés alkotótábor megrendezéséről.
Szabó Lukács Imre: Az alkotótábort ugyanolyan keretek között kívánjuk idén is
megrendezni, mint a tavalyi évben, azzal a különbséggel, hogy 15 szilágybagosi gyereket
fogadnánk, és körülbelül ugyanennyit fogadnak ott hajdúbagosi gyerekek közül viszont az
egyházi nyaralóhelyen, ahogy nekik kvótájuk van július elejére. Az alkotótábor itthon június
30-tól indulna, és 5 napig tartana, és azt követően mennének innen Szilágybagosra azok a
gyerekek, akiket az iskola jóváhagy. Természetesen ide is iskolai jóváhagyással jönnének
megfelelő felnőtt kísérő felügyelet mellett. Addigra elkészülne itt Hajdúbagoson a kovács, és
asztalosműhely is. Szegény Sándornak a felajánlása, hogy az édesapjának az asztalosműhelyét
átadja, a kovácsműhelyet meg már tavaly megvettem, tehát azt már csak be kell tapasztani, a
lábazat az már készen van. A tavalyihoz képest plusz költség, a 15 szilágybagosi gyerek
ellátása elhelyezése, de erre fedezete biztosít, amit a sítáborra nem tudtunk felhasználni.
Faragó Lajos képviselő: Ezek szerint az egy univerzális pénzösszeg, hiszen abból mennek
a gyerekek felvidékre.
Szabó Lukács Imre polgármester: Nem, felvidékre az általatok felajánlott pénzből
mennek. Egyébként Szilágybagos egy kovácsmesterrel járul hozzá a mi alkotótáborunkhoz.
Fehér Tiborné képviselő: A 15 szilágybagosi gyerek mellett az itteni táborban hány
hajdúbagosi gyerek lesz? És a velük lévő pedagógusok bérét ezekre a napokra ki fizeti meg?
Szabó Lukács Imre polgármester: Körülbelül 30 hajdúbagosi gyerek lesz itt. Illetve a
szilágybagosiak részéről 2 tanár jön kísérőnek, hiszen a határt sem léphetik át csak olyan
felnőttel, akik közjegyző előtt vállalják, hogy semmi rossz szándék nem vezérli őket. Szállást
majd én adok mindenkinek.
Nagy Balázs képviselő: Ezt ma 16:00 órától kellett volna tárgyalnia a pénzügyi
bizottságnak, de mint megtudtam, nem tették meg.
Szabó Lukács Imre polgármester: Akkor, ha beleegyeznek, akkor jövő héten tárgyal
erről a Pénzügyi Bizottság, és azt követően mi is újra napirendi pontra vesszük.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
71/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy az alkotótábor megrendezésével kapcsolatos döntést
leveszi a naprendről.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal

10

4. napirend
Hajdúbagos Község Önkormányzatának Hajdúbagos Község Díszpolgára
cím-, Életműdíj és Bocskai díj alapításáról és adományozásáról szóló
25/2013 (XII.12) ÖR. számú rendelet módosítása.
Dr. Varga László Balázs jegyző: A Kormányhivatal megészrevételezte a tavalyi avatást,
teszem hozzá jogosan, ugyanis volt benne egy két baki, bár bevallom, én vagyok érte a felelős.
A jogalkotási törvény szerint a bevezető részt nem lehet módosítani, gyakorlatilag újra el kell
fogadni a rendeletet másik számmal. Annyi tartalmi változás van, hogy előírta a
Kormányhivatal, hogy meg kell nevezni milyen összeg adományozható. Az Életműdíj
100.000. –Ft, a Bocskai díj 50.000. –Ft, ezeket most már tartalmazza a rendelet, ez tavaly
elmaradt, valamint azt is pótoltuk, hogy az adott év december 1-ig lehet szóban, vagy írásban
előterjeszteni a javaslatokat az említett díjakra.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Egy észrevételem lenne, ezek bruttó összegek,
ha nem tévedek, tehát ezekből még lejön az adó, és az egyéb járulékok.
Fehér Tiborné képviselő: Azt javaslom, legyen ez az összeg nettó.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (VI. 05.) ÖR. sz. rendelete
Hajdúbagos Község Díszpolgára cím-, Életműdíj és Bocskai díj alapításáról és
adományozásáról

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdésben
biztosított
jogalkotói
hatáskörében,
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) és (3)
bekezdésben valamint Magyarország címerének és zászlajának
használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24.§ (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §.
(1) a.) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím a község
önkormányzatának legnagyobb elismeréseként azoknak a magyar vagy külföldi
személyeknek adományozható, akiknek a kimagasló életműve, közéleti
tevékenysége vagy művészeti, irodalmi alkotása országosan is kiemelkedő
jelentőséggel bír.
b.) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJA adományozható azoknak, akik a
település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak, vagy elősegítették a település fejlődését, lakosságának,
kulturális és gazdasági előrehaladását;
c.) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJA adományozható azoknak, akik
egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal, tevékenységükkel közvetve,
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vagy közvetlenül hozzájárultak a község fejlődéséhez, tekintélyének, jó
hírnevének emeléséhez, különösen az oktatás és az ifjúságnevelés területén.
(2) A HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím, a HAJDÚBAGOS
KÖZSÉG BOCSKAI DÍJA és a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJA
posztumusz is adományozható.
2. §.
(1) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet, a HAJDÚBAGOS
KÖZSÉG BOCSKAI DÍJÁT és a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJÁT - az
elismert,
kimagasló
érdem
megjelölésével
Hajdúbagos
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel
adományozza.
(2) A DÍSZPOLGÁR cím adományozásáról díszes kivitelű DÍSZPOLGÁR
oklevelet, a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJ adományozásáról díszes
kivitelű BOCSKAI DÍJ oklevelet, valamint a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG
ÉLETMŰDÍJ adományozásáról díszes kivitelű ÉLETMŰDÍJ oklevelet
ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.
(3) A DÍSZPOLGÁR cím, a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJ és a
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJ adományozásáról szóló önkormányzati
határozat egy példányát, valamint a díszpolgár életrajzát és fényképét a Megyei
Levéltárnak át kell adni.

3. §
(1)

a.) A DÍSZPOLGÁRI, a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJA és a
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJA cím adományozására bárki
javaslatot tehet.
b.) A javaslatot írásban kell benyújtani, vagy a képviselő-testületi ülésen
szóban megtenni, a javasolt személy tevékenységének méltatásával
Hajdúbagos Község polgármesterének minden év december 1. napjáig.
c.) A kitüntető cím és a díjak átadására minden évben az évértékelő
rendezvényen vagy a falunapi rendezvény ünnepélyes képviselő-testületi
ülésén kerül sor.
4. §.

(1)

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA-it a település
megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

lakossága

(2) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA-it:
a.) megilleti Hajdúbagos DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím viselésének
joga;
b.) a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet;
c.) a Képviselő-testület vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett
ünnepségekre meg kell hívni;
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d.) külön Képviselő-testületi döntés alapján Hajdúbagos Községi
Önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni;
e.) elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg;
5. §.
A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet.
6.§
(1) A HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJÁVAL és a HAJDÚBAGOS
KÖZSÉG ÉLETMŰDÍJÁVAL kitüntetett személyek a díj átadásával
egyidejűleg pénzjutalomban részesülnek.

A HAJDÚBAGOS KÖZSÉG BOCSKAI DÍJÁBAN részesített
személynek nettó 50.000,- forint, míg a HAJDÚBAGOS KÖZSÉG
ÉLETMŰDÍJÁBAN részesített személynek nettó 100.000,- forint jár.

7. §.
(1) A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. Az adományozásnál csak a 3.§ (1) b) pontban meghatározott
határidőig benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni.
(2) A díszpolgári cím és a Bocskai díj megosztva is adományozható közös
alkotás, együttesen elért eredmény esetén.
(3) A díszpolgári cím, a Bocskai Díj és az Életműdíj adományozásával
kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell
biztosítani.
8. §.
E rendelet 2014. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól
kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hajdúbagos Község
Képviselő-testületének Hajdúbagos Község Díszpolgára cím-, Életműdíj és
Bocskai díj alapításáról és adományozásáról szóló 25/2013. (XII. 12.) ÖR. sz.
rendelete.

Szabó Lukács Imre sk.
polgármester

Dr. Varga László Balázs sk.
jegyző
P.H.

A rendelet kihirdetve: 2014. június 6.
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8. napirend
Döntés az Önkormányzat által használt földekért kapott támogatás
felhasználásáról.
Szabó Lukács Imre polgármester: Mint már korábban szó esett róla, 5 Ha földet ki
kellett bérelni ahhoz, hogy megvásárolhassuk a traktort és a pótkocsit, aminek 5.500.000. –
Ft az értéke. Ezeket a földeket, amilyen ez is, művelni kell, most kaptunk egy ellenőrzést a
Belügyminisztériumtól, és még fényképfelvételeket is készítettek, hogy valóban megfelelően
vannak e használva ezek a területek, és azon dolgoznak-e azok az emberek, akik ehhez a
programhoz lettek felvéve. Azért tettem ehhez az 5 Ha földhöz még 4 Ha földet, hogy ez által
még nagyobb támogatást kaphasson az Önkormányzat az MVH-tól. Ennek a várható összege
körülbelül 650.000. –Ft, amit a két terület bekerítésére kívánnánk fordítani. Ennek az
elfogadásáról kellene dönteni, de eleve az 5 Ha az nem lehet vitás egy percig sem, tekintettel
arra, hogy itt a földhasználó az Önkormányzat, és ezt be is kell jelenteni. A másik 4 Ha-ra is
megigényeltem, mivel azt május 15-ig kellett megtenni.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Azt szeretném kérdezni, hogy az igénylésnek nem volt e
valamilyen előfeltétele az, hogy legyen megállapodás, mivel jogilag nem mi használjuk.
Szabó Lukács Imre polgármester: Természetes van szükség valamiféle papírra, de erről
fogunk dönteni, hogy ugyanúgy szívességi használatba adom a 4 Ha-t és ezt az Önkormányzat
elfogadja. Ugye az 5 Ha földhöz 35 embert kell foglalkoztatni, és a végén terményt kell
produkálni, és ezt ellenőrizni is fogják. Ez a 650.000. –Ft ez nem ajándék lesz, ennek
felhasználása van.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Azt már korábban megbeszéltük, hogy az
minden esetben problémás, amikor az Önkormányzatnak Önnel van jogviszonya. Az világos,
hogy Ön használatra adta az Önkormányzatnak a földet, és már abban a szerződésben
rendelkezni kellett volna arról, hogy később kié legyen a földdel kapcsolatos támogatás.
Szabó Lukács Imre polgármester: Ebben téved, azé lesz a támogatás, aki használja.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: És ekkora terültet be szeretne keríteni, meg
megművelni, locsolni, ebből a 650.000. –Ft -ból?
Szabó Lukács Imre polgármester: Látom nem figyelt korábban Erzsike, nem csak
650.000. –Ft-ról van szó, hanem van egyszer az 5.500.000.-Ft , amit megkaptunk gépekbe,
traktorba és pótkocsiba. Másodsorban lesz körülbelül 4-4,5 millió forint zöldségekben,
terményekben. Ez a bevétel ugye, és ennek van körülbelül 1 millió forint költsége. Én azért,
hogy ehhez a közel 10 millió forint vagyonhoz hozzájusson az önkormányzat lemondtam
egyszer 650.000. –Ft támogatásról, plusz én magam fizettem ki a két helyre való
villanybekötés díját, így összesen erre majdnem 800.000. –Ft-ot áldoztam saját költségemen.
Nem utolsó sorban ezáltal 35 ember is foglalkoztatva lett.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Amikor a szerződésbe mi beleraktuk, hogy
szívességi fölhasználat, onnantól kezdve nem várhatunk ellenszolgáltatást. Arról nem
beszélve, hogy meg van vásárolva a több százezer forintos villanyszerelési anyag, csak éppen
az nincs meg, hogy hová lettek felhasználva, mert sem utca, sem helyrajzi szám nem szerepel
egyik számlán sem. Azt kellene megértenie Önnek, hogy nem mindenhol az a logikus,
ahogyan azt Ön gondolná.
Szabó Lukács Imre polgármester: Magának pedig azt kellene megértenie, hogy „nincsen
olyan birka, amelyet nyírnak, de nem etetnek”.
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Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: De nem kellett volna ez a 4 Ha, mert nem
tudja kihasználni az Önkormányzat. Jogszabályok betartásával kéne mindent csinálni, nem
úgy, ahogy önkényesen azt elképzeli, hogy úgy lenne a jó.
Szabó Lukács Imre polgármester: Erzsike, mint korábban elmondtam nekem nem volt
szükségem a legelőmön villanyra, de saját költségemen, az önkormányzat javára beköttettem.
Maga meg a kákán is a csomót keresi.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Nem sikerült készíteni ezzel az üggyel
kapcsolatban. Hogy kinek a tulajdonában van, mely HRSZ-ú, milyen nagyságú terület,
mennyi időre adja oda szívességi földhasználatra. És akkor darabonként meg kell nézni a
körbekerítést is, arról is külön dönteni. Erről állapodtunk meg már jóval korábban is.
Szabó Lukács Imre polgármester: Nem kell darabonként, kettő van veszélyben csak. A
Dankó Pista utcán lévő, valamint a Vásártér utcai.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Akkor tisztázni kellene, hogy mennyibe fog
kerülni a villanybekötés ezekre a területekre, természetesen reális összegekben kifejezve, és
akkor szavazni arról, hogy az Önkormányzat ezt kifizetné, valamint arról is, ha lejár a
szívességi fölhasználat, akkor a létrehozott javak rászállnak a föld tulajdonosára.
Szabó Lukács Imre polgármester: Akkor mostantól nem segítek az öntözőrendszer
kialakításában, és a többi fejlesztésben, és akkor majd Erzsike megmagyarázza a Munkaügyi
Központnak, hogy miért nem lett termény a földeken.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Nem érti meg, hogy csak azt itt elhangzó
terveket, egy előterjesztésben világosan le kellene fektetni mit miért kell megvásárolni az
adott földekre, és akkor egyértelművé válna az egész, nem lenne több kérdésem nekem sem,
és a későbbi tulajdonjogok is tisztázódnának.
Faragó Lajos képviselő: Mekkora a Dankó Pista utcai telek?
Szabó Lukács Imre polgármester: Körülbelül a futballpályával azonos méretű, de
természetesen azt elég drótból, sőt abból is akarom körbekeríteni, és nem is kell mind a 4
oldalt, mivel az árkot minek is kéne.
Faragó Lajos képviselő: Akkor mi értelme a kerítésnek, mert amelyiknek nincsen minden
oldala bekerítve, az nincs is védve minden irányból.
Nagy Balázs képviselő: A Vásártér utcainak mi a helyrajzi száma?
Dr. Varga László Balázs jegyző: 394/5
Nagy Balázs képviselő: Ez nem szerepel ebben a Start-munka tervben, amit kaptam. Igaza
van abban Erzsikének, hogy szükség van egy pontos és részletes előterjesztésre, és akkor
visszatérhetünk erre.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
72/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
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a.) a
Hajdúbagos
Község
Önkormányzata
által
a
mezőgazdasági munkaprogramban használt ingatlanokért
kapott támogatás összegének felhasználásáról való döntést
leveszi a naprendről;
b.) a kapott támogatás felhasználását további átdolgozásra
visszaadja.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
6. napirend
Döntés bútor vásárlásáról az új polgármesteri hivatalba.
Szabó Lukács Imre polgármester: Gálné Kósa Julianna a legutóbbi testületi ülésnek a
jegyzőkönyvvezetője hiányolta a szavazás meglétét az ülőgarnitúrához vásárolt komóddal
kapcsolatban, melynek értéke 50.000. –Ft a tartalék keret terhére.
Nagy Balázs képviselő: Ha jól tudom vettünk arra egy gránittáblát is, az sem lett
megszavazva emlékezetem szerint.
Fehér Tiborné képviselő: Az kis értékű, azért nem szavaztunk külön róla.
Szabó Lukács Imre polgármester: Azt nem mellesleg én magam fizettem ki. Ha most
nem szavazzuk meg a komód árát, akkor én a gránitlap árát visszafizetem az
Önkormányzatnak. Egyébként Ti szavaztátok meg, hogy akár 100.000. –Ft-ig a testület
véleményezése nélkül magam dönthessek bizonyos anyagi dolgokról.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Ilyen nincsen, azért tudja előre megvásárolni,
mert van előirányzat, amit korábban megbeszéltünk.
Szabó Lukács Imre polgármester: Akkor kérném, erősítsük meg szavazással, hogy a
képviselő-testület hozzájárul-e a vásárláshoz.
A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
73/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy az új polgármesteri hivatalba komódot vásárol 50.000. –Ft
értékben a tartalék keret terhére.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
12. napirend
Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges munkaszemüvegről való döntés.
Szabó Lukács Imre polgármester: Jogszabály írja elő, hogy kötelezettségünk védeni
számítógép előtt dolgozó alkalmazottaink szemének épségét, és ezt munkavégzéshez
szükséges munkaszemüveggel lehetséges megoldani. Ennek a pénzügyi keretét a Pénzügyi
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Bizottság következő ülésén tárgyalja meg. Én úgy gondolom, ha már jogszabályi szinten
foglalkoznak vele, akkor nyilvánvalóan káros lehet a szemnek ez a típusú munkavégzés. Ha
konkrét előterjesztés lesz, és a pénzügyi bizottság is megtárgyalja az összeget, akkor majd
hozunk róla határozatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy
a
képernyő
előtti munkavégzéshez
szükséges
munkaszemüvegről való döntést leveszi a naprendről;
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
13. napirend
Az Idősek Otthona Hajdúbagos ebédszállításához szükséges kiskocsi
vásárlásáról való döntés.
Nagy Balázs képviselő: Több esetben is előfordult, hogy az élelmezésvezető, Leiter-Nagy
Annamária vette igénybe pont akkor a kisbuszt, amikor az ebédet kellett volna elszállítani a
konyháról az Otthonba. Olyan is előfordult, hogy alpolgármester úr a saját gépkocsijával
juttatta el az ebédet az idősek részére.
Nagy Károlyné képviselő: Ki kérte őt meg erre?
Kovácsné Varga Henriett intézményvezető: Szerintem ez akkor történt, amikor
lerobbant a kisbusz.
Fehér Tiborné képviselő: Nem lehetne esetleg erre a célra egy puttonyos autót
alkalmazni, vagy egy lábbal hajtós lajtoskocsit?
Nagy Károlyné képviselő: Polgármester úr, nekem az a javaslatom, hogy azért
időközönként mégis utána kellene járni, hogy a kisbusz merre jár, és mit szállítanak, vesznek
vele éppen munkaidőben. Az rendben van, ha a betegeket szállítja vagy az időseket.
Kovácsné Varga Henriett intézményvezető: Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy időrőlidőre jelentenék nekem, hogy mikor milyen célra lett a kisbusz felhasználva, és ezt egy
füzetbe vezetnénk.
Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy Annamáriát is hívjuk meg a
következő testületi-ülésünkre, és akkor közösen megbeszélhetjük, hogy amit lehet, azt
kiszállítva kérnénk.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
75/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
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Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy az Idősek Otthona Hajdúbagos ebédszállításához
szükséges kiskocsiról való döntést leveszi a naprendről;
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal

10. napirend
Döntés villamos
ingatlanokra.

áram

bekötéséről

a

munkaprogramban

használt

Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Az a lényeg, hogy valós érték legyen
feltüntetve a számlákon, illetve szerepeljen rajtuk annak a földterületnek a helyrajzi száma,
amelyikre konkrétan vásárolva lettek a szükséges dolgok.
Szabó Lukács Imre polgármester: 15 méterig ingyenes a villanybekötés. Egyik földről
kijött 20.000 –Ft-os, a másikról pedig 248.000. –Ft-os bekötési számla.
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Legyen egy normális előterjesztés a
pénzösszegekről, és akkor tudunk döntést hozni, addig nem, és nem is érdemes.
Dr. Varga László Balázs jegyző: A lényeg, hogy a villanyszerelésnek van egy anyag- és
egy munkadíja. A munkadíjról területenként van 35.000. –Ft-ról testületi döntésünk. Az e
fölötti részről nincsen döntés
Nemesné Sőrés Erzsébet pü-i tanácsadó: Legyen a jövőhét keddi pénzügyi bizottsági
ülésre egy előterjesztés, és utána döntünk, mint a többi pénzügyet érintő témáról is.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Vegyük akkor jegyzőkönyvbe, hogy 2014. június 10-én
kedden 17:30 tól rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést hívunk össze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
76/2014. (VI.05.) ÖH. sz. határozat:
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
06. 05-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésen úgy határoz,
hogy a villamos áram bekötéséről a munkaprogramban használt
ingatlanokra és az Önkormányzat Iskola utcai ingatlanára való
döntést leveszi a naprendről;
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester
Határidő: azonnal
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1.napirend
Polgármesteri beszámoló
Szabó Lukács Imre polgármester: 11 darab buszmegálló felújítása zajlik most jelenleg is
településünkön. Sajnos nem úgy folynak a munkálatok, ahogy eredetileg meg volt beszélve, a
projekt-manager némileg változtatott az eredeti terven. Az az igazság, hogy ettől rosszabbat
nem is tudtunk volna választani. A legforgalmasabb buszmegállót a Máv állomásnál kihagyta
a felújítás-tervéből, és nem akarták megépíteni, ezért én azt mondtam, hogy a legutolsót, ami
Hosszúpályi felé van, azt nem kell inkább, és helyette újítsák fel az állomásnál lévőt.
Faragó Lajos képviselő: És ha megszabad kérdeznem Polgármester úr, az általad
felajánlott 2 buszmegálló bódénak mi lesz a sorsa?
Szabó Lukács Imre polgármester: Lehet, hogy megveszi a Mezei Vill, lehet, hogy nem.
Ha nem, akkor az egyiket vigyük az idősek otthonába, a másikat pedig a Tájházba, vagy az
óvodába.
Szabó Lukács Imre polgármester: Most testületi ülés előtt kettő perccel került a
kezembe az egyetlen pályázat, amelyet véleményeznünk kell, ugyani ez az egyetlen, amelyik
megfelelt a feltételeknek.
Dr. Varga László Balázs jegyző: Ma a kisebbségi ülésen kérdezték tőlem, hogy mi már
olvastuk-e a pályázatot, mert ők már igen. Én erre mondtam, hogy tudtommal mi nem
kaptunk még belőle példányt. Nekiálltunk délután a keresésnek, és Polgármester úr
íróasztalán hevert tisztázatlan körülmények között. Valószínűleg eljáró hozhatta ki, mert nem
borítékban volt, hanem egy mappába.
Szabó Lukács Imre polgármester: Mivel nem tudtuk elolvasni, így megtárgyalni sem
tudjuk, amit június 20-ig kell megtenni. Nekünk csak véleményezési jogunk van az ügyben.
Két eset lehetséges. Elsőként, hogy megbízza ez egyetlen pályázót a KLIK, vagy nem. Ha nem,
akkor valaki mást meg kell bízzon legfeljebb egy éves időtartamra, és annak a személynek
már nem kell közoktatás-vezetői végzettséggel rendelkeznie. Egyébként itt két személynek
van az iskolában Vilmoson kívül ilyen végzettsége az egyik Fedorné Molnár Emília, a Krafcsik
Andrásné, akinek a pályázatát véleményezzük a későbbiekben.
Szabó Lukács Imre polgármester: Ha nincsen az napirendi pontokkal kapcsolatban
további kérdés, hozzászólás, a Képviselő-testületi ülést bezárom.

Hajdúbagos, 2014. június 05.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dr. Varga László Balázs
jegyző
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