JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00
órai kezdettel megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Magtárház
Jelen vannak:
1.

Molnár Katalin

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cziglerné Pántya Mónika
képviselő
Fekécs Zoltán
alpolgármester
Gecse Ákos
képviselő
Nagy Szilárd
képviselő
Szabó László
képviselő
Tóth Tiborné
képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

Mona Gyula
Bodnár Benedek

polgármester

körjegyző
igazgató

Molnár Katalin polgármester:
Köszönti a képviselőtestület tagjait. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen
van, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat mindenki írásban megkapta.
Napirendi pontok:
1. Kazár Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása
2. KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
pályázathoz tartozó szándéknyilatkozat elfogadása;
3. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjak elbírálásában;
4. Segélykérelmek elbírálása;
5. Egyebek
Kéri, hogy aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, jelezze. Kéri, hogy a 2. napirendi
pontban szereplő témával kezdjék az ülést, tekintettel az előterjesztő elfoglaltságára. A
napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Fekécs Zoltán és Nagy Szilárd képviselőket kéri fel, amelyet a
testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogad.
2. Napirendi pont
KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
pályázathoz tartozó szándéknyilatkozat elfogadása
Molnár Katalin polgármester:
Megkérdezi Bodnár Benedek igazgató urat, az előterjesztőt, hogy az írásban megküldött
anyagot kívánja-e szóban még kiegészíteni?
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Bodnár Benedek igazgató, előterjesztő
A Kelet-Nógrád térsége a korszerű térségi hulladékkezelési rendszerekből kimaradt és jó
lenne, ha Kelet-Nógrád is kiépítené a maga korszerű rendszerét.
Ígéretet kaptunk arra, ha a pályázatot benyújtjuk, akkor zárolni fognak az NFÜ-nél 1,5
milliárd forintot jövőre. Ahhoz, hogy jövőre számolni tudjanak vele, szükséges 2010.
december 31-ig szándéknyilatkozattal megerősíteni, hogy ezt a fejlesztést meg akarjuk
valósítani. A szándéknyilatkozat megtételéhez, azonban mindezt testület elé kell vinni és
dönteni kellene benne.
Az Eu normatívák egyre inkább szigorodnak, 2016-ig olyan mutatókat kell produkálni, amit a
fejlett nyugati országoktól is elvárnak. A megtermelt hulladékot 50 %-osan csökkenteni kell.
Olyan technológiával, amellyel rendelkezünk, ezt nem tudjuk megvalósítani. Most nagyon jó
kondíciókkal lehet pályázni.
2013-ban lezárják a pályázatokat.
2010. december 31-ig a szándéknyilatkozatot kell tenni, előcsatlakozási megállapodást kell
kötni és meg kell küldeni az NFÜ-nek.
A képviselő-testületnek jelenleg csak szándéknyilatkozatban kell jelezni a projekthez való
csatlakozási szándékukat. Ezután kerül sor a szándéknyilatkozatok összegyűjtésére a négy
kistérségből. Ez után fogjuk tudni, hogy mennyi önerővel lehet számolniuk az egyes
önkormányzatoknak. Aki úgy gondolja, később még ki lehet belőle lépni.
Molnár Katalin polgármester
Van-e kérdés az anyaggal, vagy a szóban elhangzottakkal kapcsolatban? Ma úgy látszik, hogy
a 65 település többsége benne van?
Bodnár Benedek igazgató, előterjesztő
A múlt heti kistérségi vezetői fórumon tapasztaltak alapján úgy látom, hogy mindenkinél
megértésre talált ez az ügy. Kivéve, Bátonyterenye, neki olyan gondja van, hogy ő is
rendelkezik hulladékteleppel, és ő ezt rentábilissá akarja tenni.
Molnár Katalin polgármester
A pályázó az önkormányzati társulás? És a tulajdonos is az önkormányzati társulás?
Bodnár Benedek igazgató, előterjesztő
Igen a pályázó is és a tulajdonos is az önkormányzati társulás.
Molnár Katalin polgármester
Az önkormányzatok esetleg %-ban vehetnek ebbe részt, vagy pedig egységesen
önkormányzati társulási tulajdon?
Bodnár Benedek igazgató, előterjesztő
Egységes önkormányzati társulási tulajdon. Maga a földterület az nem, az haszonbérletbe is
adható, ez a célszerűbb, mert a hulladéktelepet nem lehet ketté szakítani, megosztani. A
berendezések, felszerelések – komposztáló láda, hulladéksziget, hulladékudvar, központi
telep- lesznek a tulajdonban.
Szabó László képviselő
Vajon érett-e már a lakosság minderre? Hajlandóak lesznek szelektíve gyűjteni a hulladékot?
Fekécs Zoltán alpolgármester
Van-e mód és lehetőség arra, hogy az illegális szemétlerakók megszűnjenek.
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Bodnár Benedek igazgató, előterjesztő
Én optimista vagyok. Az emberi tényező teszi a legbonyolultabbá a rendszereket. A már
meglévő rendszerek végigjárása után tapasztalható, hogy járható út. Kistelepülésen
ragadósabb a jó, mint a rossz.
Meg fogja előzni mindezt egy oktató program, egy tudatformáló munka is. A
hulladékszolgáltatási díjakat is át kell alakítani. Annyit fizet, amennyit termel. Érdekeltté lesz
téve a szelektív hulladékgyűjtéshez, mert ez díjtalanul elszállítjuk.
Molnár Katalin polgármester
Javasolja, hogy Kazár Önkormányzata fogadja el a szándéknyilatkozatot, csatlakozzon a
programhoz.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű
többség, nyílt szavazás.)
104/2010. (XI.17.) sz. határozat
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1. azonosító számú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati konstrukció keretében
meghirdetett Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére
irányuló 1. fordulós pályázat előkészítéséhez a mellékelt szándéknyilatkozat
aláírására.
Bodnár Benedek úr távozott a testületi ülésről.
1.

Napirendi pont
Kazár Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása

Mona Gyula körjegyző
Folyamatban van a III. negyedéves beszámoló készítése, ezt meg kell előzze a költségvetési
rendelet módosítása. Az írásos anyagot mindenki megkapta, ez tartalmazza, milyen
módosításokról van szó.
Molnár Katalin polgármester
Kérdés, vélemény?
Cziglerné Pántya Mónika képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Kazár Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
módosítását, és elfogadásra javasolja.
Szabó László képviselő
Az önkormányzat különböző gazdasági szervezetekben rendelkezik tulajdonjoggal (Nonprofit
Kft., Vízmű, TIGÁZ). Mennyi ezekben az önkormányzat részesedése, van-e nyeresége?
Mona Gyula körjegyző
A Nonprofit Kft. 100 % tulajdonosa az önkormányzat. A Vízmű az ráfizetéses. A hatósági és
a fogyasztói ár közötti különbséget el akarták törölni, javaslatuk szerint erre megoldás: a
vízdíjáremelés, vagy tőkeemelés. A VÍZMŰ-ben 6 millió Ft tulajdonrészünk van.
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A TIGÁZ értékpapírokat éppen most dematerializáljuk. A jelenlegi részvényeket áttesszük
dematerializált értékpapír számlára.
Szabó László képviselő
Akkor érdemes bent tartani ennyi pénzt?
Molnár Katalin polgármester
Ez nem pénz, ez anyagi tulajdon. A TIGÁZ részvény is a gázvezeték részvényesítése. Nem
beletettük a pénzt, hanem az anyagi részt számolták át.
Mona Gyula körjegyző
Belelátunk a működésükbe, szavazati joggal rendelkezünk ezeknél a szervezeteknél.
Molnár Katalin polgármester
Kéri, aki elfogadja Kazár Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítását,
jelezze.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: minősített
többség, nyílt szavazás.)
10/2010. (XI.18.) sz. rendelet
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazár Község Önkormányzata
2010.évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint elfogadja.
3.

Napirendi pont
Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjak elbírálásában

4.

Napirendi pont
Segélykérelmek elbírálása

Molnár Katalin polgármester
A napirend pontok tárgyalása előtt javasolja nyilvános ülést berekesztését és a 3. és 4.
napirendi pontok zárt ülésen történő tárgyalását.
A zárt ülés berekesztése után a képviselő-testületi ülés nyilvánosan folytatódik tovább, a
képviselő-testületek létszámában és a jelenlévők személyében változás nem történt.
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Egyebek

1.
Mona Gyula körjegyző
A képviselő-testület korábbi döntése értelmében kiírásra került az óvodavezetői pályázat. 5
pályázat érkezett be, ebből 4 külsős, egy belsős. A pályázat elbírálásának határideje
2010.12.19.
A társulásban résztvevő három község polgármestere egyeztetése után javasolja a pályázat
elbírálásának határidejének meghosszabbítását, 2011.02.15. napjában történő megállapítását.
Ennek oka, hogy a döntéshez mindenképpen szükséges a következő évi költségvetés ismerete.
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Molnár Katalin polgármester
Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű
többség, nyílt szavazás.)
105/2010. (XI.17.) sz. határozat
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Óvodafenntartó
Társulás óvodavezetői pályázatának elbírálásának határidejét meghosszabbítja, az
elbírálás határidejét 2011. 02.15. napjában állapítja meg.
2.
Mona Gyula körjegyző
Fejes Lajosné Kazár Dózsa Gy. út 83.szám alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzat
felé közvilágítási lámpa beállítása ügyében. Az ügy elbírálása azonban a képviselő-testület
jogkörébe tartozik. Ismerteti a kérelmet.
Az utcarész valóban nagyon sötét, más helyről viszont nem tudnak áthelyeztetni oda
közvilágítási lámpát.
Az ÉMÁSZ-al egyeztetés történt ez ügyben, a közvilágítási lámpa beállításának költsége kb.
100-150 e Ft.
Javasolja, hogy az ügyben a 2011-es költségvetés elfogadása után döntsön a testület.
Molnár Katalin polgármester
Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű
többség, nyílt szavazás.)
149/2010. (XI.17.) sz. határozat
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejes Lajosné, Kazár Dózsa
György út 83. szám alatti lakos közvilágítási lámpa beállításával kapcsolatos
kérelmének helyt ad és a 2011-es évi költségvetésbe a fejlesztést betervezi.
3.
Mona Gyula körjegyző
Bozsik Emil Kazár Liget út 20. sz. alatti lakos ismét megkereste az önkormányzatot, hogy
eladná a Kisrét és a Hagyományok Portája közötti kis részt. Ismerteti az ügy előzményeit, az
ügyben korábbi testületi ülésen hozott döntéseket.
Egy 1514 m2-es területről van szó, melynek a 12/30-ad része a Bozsik Emilnéé, 18/30-ad
része a Tőzsér Jánosé.
Korábban a testület 200,-Ft/m2-es áron vett a településeken területeket.
Elmondja, hogy készültek számítások, amennyiben 200,-Ft/m2 –rel számolnak, akkor a vétel
302.800,-Ft-ot, 250,-Ft/m2-rel számolva, 378.500,-Ft-ot jelentene az önkormányzatnak.
Hozzátartozik az ügyhöz, hogy Tőzsér Jánosnak elővásárlásai joga van a területen.
A képviselő-testület az ügy részletes megvitatása után javasolja, hogy max. 250,-Ft/m-ért
kívánja megvenni a területet.
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Molnár Katalin polgármester
Kéri, aki ezzel egyetért, jelezze.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű
többség, nyílt szavazás.)
150/2010. (XI.17.) sz. határozat
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bozsik Emilné 3127 Kazár
Liget út 20. szám alatti lakos tulajdonát képező Kazár belterület 79/2 hrsz-ú 12/30
tulajdoni hányadú telek eladására vonatkozó kérelmét megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a területet 250,-Ft/m2 áron kívánja
megvásárolni.
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy amennyiben az eladó a
felajánlott vételárat elfogadja, a szükséges iratokat készítse el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést
Bozsik Emilnével kösse meg.
4.
Mona Gyula körjegyző
A Kazár Diófa út 13. szám alatti ingatlan átalakítási munkálataira a Kulturális és Környezeti
Értékvédő Egyesület adott be pályázatot, melyre 54.0084.000,-Ft támogatást nyert.
Az Egyesület jobb feltételekkel tudott pályázni (ÁFA).
A pályázat utófinanszírozott, a munkálatok kifizetéséhez az Egyesület hitelt szeretne felvenni,
ehhez szükséges az önkormányzat kezességvállalása.
Molnár Katalin polgármester
Kérdés?
Szabó László képviselő
Az Egyesület tulajdonában van az épület? Pályázati pénzt milyen formában kap?
Molnár Katalin polgármester
Az önkormányzat tulajdonában. Az önkormányzat adott egy hozzájárulást, hogy átadja az
épületet működtetésre 5 évre.
Szabó László képviselő
A hitelkamat különbözetet ki fogja fizetni?
Molnár Katalin polgármester
Az önkormányzat, ha az önkormányzat pályázik, akkor az ÁFÁ-t is meg kell fizetni.
Mona Gyula körjegyző
Ha az önkormányzat pályázott volna, akkor 54 millióból csak 43 milliót kapott volna ki.
Molnár Katalin polgármester
Több pályázatot ilyen formában már levezényeltek. Ha nem vállal az önkormányzat, nem tud
fejleszteni.
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További kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
támogatás összegének erejéig készfizető kezességet vállaljon, jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű
többség, nyílt szavazás.)
151/2010. (XI.17.) sz. határozat
A Kulturális Környezeti Értékvédő Egyesület (3127 Kazár Kossuth út 17.) által az
„Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítása Kazáron építési munkái” című,
1003752995 azonosító számon benyújtott támogatási kérelmének a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (112/2009. (VIII.29.) sz. rendelete alapján) helyt adott.
A határozat alapján igénybe vehető támogatás teljes összege 54.084.000,-Ft (100 %)
Kazár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
támogatás
előfinanszírozásához 54.084.000,-Ft értékhatárig készfizető kezességet vállal a
Kulturális Környezeti és Értékvédő Egyesület által a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől
történő hitel felvételéhez.
5.
Mona Gyula körjegyző
Szabó Norbert Kazár Kossuth út 68.sz. alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
Vízbekötést végzett 71.312,-Ft összegben. A helyi rendelet értelmében az önkormányzat
20.000,-Ft támogatást adhat. Amennyiben az önkormányzat támogatja a VIZMŰ is ad hozzá
ugyanennyi támogatást.
Molnár Katalin polgármester
Kérdés? Vélemény?
Szabó László képviselő
Bejelenti érintettségét az ügyben.
Molnár Katalin polgármester
Kéri, aki egyetért a támogatással, jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot. (Szavazás
módja: egyszerű többség, nyílt szavazás.)
152/2010. (XI.17.) sz. határozat
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Norbert 3127 Kazár
Kossuth út 68. szám alatti lakost Kazár Község Önkormányzata Képviselőtestületének
az ivóvíz bevezetés támogatásáról szóló többször módosított 8/1995. (V.16.) Önk.R.sz.
rendelete értelmében 20.000,-Ft támogatásban részesíti.
A napirendi pontok tárgyalása befejeződött.
Molnár Katalin polgármester
Bejelenti, hogy felül fogják vizsgálni az önkormányzati szerződéseket.
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Fekécs Zoltán képviselő
Tájékoztatja a testületet, hogy november 15-én megalakult az Ifjúsági, Oktatási és Sport
Tanács 13 fővel. Elfogadták a Szervezeti-és Működési Szabályzatukat, valamint foglalkozott
a decemberi rendezvények feladataival. Ismerteti a programot időpontját.
Tóth Tiborné képviselő
Bejelenti, hogy a múlt héten a Szociális Tanács is megalakult 14 fővel. Megválasztották az
alelnököt Merényi Tamásné személyében. Elfogadták az SZMSZ-t, javaslatot tettek
élelmiszersegély szétosztására, lakásfenntartási támogatásra, átmeneti segély és a karácsonyi
ajándékutalványok elbírálására.
Az élelmiszersegélyeket a cigánycsaládok kapták.
Molnár Katalin polgármester
Ismételten kapott az önkormányzat élelmiszersegélyt – tésztát, lisztet, burgonyát, müzlit.
Szabó László képviselő
Bejelenti, hogy fogadó órákat szeretne tartani, minden hónap első hetének pénteki napján,
helyiség biztosítását kéri.
Molnár Katalin polgármester
A Kézművesház rendelkezésre áll.
További kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelentek részvételét, a
nyilvános ülést berekeszti.

Kmf.

Molnár Katalin
polgármester

Mona Gyula
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Fekécs Zoltán
alpolgármester

Nagy Szilárd
képviselő
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