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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. február13 napján 15 

órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.  

 

Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár 

Csaba, Homonnay Gábor, Dr. Mészáros István, Oscsenda Szabolcs, Surányi Gábor 

képviselőtestületi tagok. 

 

Meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Saminé Matlák Magdolna jegyző 

 Budai Gyula Roma Nemzetiségi önkormányzat Elnöke 

 

 Nincs jelen:  Tóth Róbert Jobbik helyi alapszervezet vezetője 

 

 

Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, 

azt megnyitja. 

 

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását. 

Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el. 

 

 

N a p i r e n d 

 

1.) Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása. 

           Előadó: Polgármester 

 

2.) Önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása. 

     Előadó: Polgármester 

 

3.) Indítványok, bejelentések. 

 

 

 

Képviselőtestület az 1. napirendi pont keretében az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének módosítását tárgyalja. 
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Árvai Károly polgármester javasolja a 2013. évi költségvetés módosítását, és a 

tervezetnek megfelelő elfogadását. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

 

Képviselőtestület a javaslatot 7  igen szavazattal elfogadja és az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

Aszaló község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

1/2014. (II. 20.) 

Önkormányzati Rendelete 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 

(Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

 

 

Képviselőtestület a 2. napirendi pont keretében az önkormányzat 2014. évi 

költségvetés tervezetét tárgyalja. 

 

Árvai Károly polgármester  elmondja, hogy a 2014. évi költségvetési tervezet 

volumenében , nagyságrendjében hasonló az elmúlt évhez, megszorításokkal lehet 

élni úgy mint 2013-ban.  

 

Bodnár Csaba testületi tag érdeklődik, hogy a művelődési házhoz betervezett főnek 

mi lenne a feladata, milyen képzettség vagy végzettség szükséges hozzá 

Árvai Károly polgármester  elmondja, szükségeltetik egy ember, aki ezt az épületet 

megóvja, gondoskodik a jelenlegi állapotának a megtartásáról, irányító, vezető 

tisztséget betöltő kulturális szervező személyre gondol, aki a szakmaiságot fel tudná 

vállalni és valamilyen alkalmi segítséggel ennek az épületnek gazdája lenne.  

Legyen a helyzet magaslatán, tudjon dolgokat végrehajtani, tudjon dolgokat 

megkövetelni. Minimum egy érettségizett személyben gondolkozik. 

Kéri a testület segítségét, a személy kiválasztásában. 

 Bodnár Csaba testületi tag itt van még a könyvtári feladat, ez külön téma vagy 

kapcsolódik hozzá, mert a tervezetben úgy van megnevezve, hogy könyvtári és 

közművelődési feladatok. Esetleg a könyvtárat egyelőre pihentetjük. 

Árvai Károly polgármester  a könyvtár külön téma, mivel egyesült az iskolai 

könyvtárral, azt szét kell választani, egyelőre pihentetjük., ez majd egy következő 

feladat lesz. 

Ahhoz, hogy az épületet május 1-én át lehessen adni, kell, hogy felelős személy 

legyen a kultúrháznál. 

Bodnár Csaba testületi tag hosszú távon tudjuk e majd a foglalkoztatást biztosítani ? 

Árvai Károly polgármester  ha ezt az állást megszüntetjük, akkor be kell zárni a 

kultúrházat 

Bodnár Csaba testületi tag úgy értse, ha találunk egy megfelelő személyt, akkor ez 

hosszú távra szól. 
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Árvai Károly polgármester  igen, ugyanis az borzasztó, hogy nincs aki egy 

ünnepséget szervezzen, nincs aki egy bált vagy szüreti felvonulást szervezzen  agy 

egyéb kulturális tevékenységet. 

 

Bodnár Csaba testületi tag nemzeti ünnepekre betervezett pénz mire elég, mit lehet 

ebből csinálni ? 

Árvai Károly polgármester  az elmúlt év  felhasználása alapján lett betervezve ez az 

összeg, ez szinte semmire nem elég, pedig foglalkozni kellene testvér települési 

találkozó szervezésével is, az elmúlt évben Romániában volt Gyulakuttán, akik eu-s 

forrást nyertek találkozó megrendezésére.  

Utána kell nézni, nálunk milyen lehetőség van pályázatra. 

 

Saminé Matlák Magdolna jegyző  elmondja, hogy a költség vetési tervezet 

tartalmazza a lakossági hulladékszállítási díjat is, kérdés, hogy a testület az idei 

évben ezt biztosítja e költségvetésében. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  1/2014. (II.13.) Kt. határozata 

Lakossági hulladékszállítás díjának átvállalása. 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági 

hulladékszállítás 2014. évi díját átvállalja, fedezetet költségvetésében 

biztosítja. 

 

Árvai Károly polgármester javasolja a költségvetési tervezet elfogadását, olyan 

formában, hogy a működéshez szükséges hiányra támogatást igényeljünk. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

 

Képviselőtestület a javaslatot 6  igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadja és 

az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Aszaló község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

2/2014. (II. 20.) 

Önkormányzati Rendelete 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

(Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

 

 

Képviselőtestület a 3. napirendi pont keretében indítványokat, bejelentéseket tárgyal. 
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Árvai Károly polgármester ismerteti a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak 

ellentételezéséről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelet, melyszerin  a 2014. évi lakossági 

víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra a 

települési önkormányzat támogatási igényt nyújthat be  

Javasolja a támogatási igény benyújtását. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  2/2014. (II.13.) Kt. határozata 

Támogatási igény benyújtása lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás-ráfordításainak csökkentéséről 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 

2014. évre vonatkozóan a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-

ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet 

pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

 

Árvai Károly polgármester kezdeményezi Aszaló község környezetvédelmi 

programjának elfogadását. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  3/2014. (II.13.) Kt. határozata 

  Aszaló község környezetvédelmi programjának elfogadásáról 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete  Aszaló község 

környezetvédelmi programját elfogadja. 

 

 

 

 

Saminé Matlák Magdolna jegyző kezdeményezi az Aszalói Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és működési Szabályzatának elfogadását 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  
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Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  4/2014. (II.13.) Kt. határozata 

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 

Szabályzatának elfogadása 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Aszalói Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát elfogadja. 

 

 

Saminé Matlák Magdolna jegyző kezdeményezi az Aszalói Közös Önkormányzati 

hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek 

részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítását.  

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  5/2014. (II.13.) Kt. határozata 

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői 

hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályairól 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 231. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében az általa fenntartott Aszalói Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre irányadó 

hivatásetikai kódexet elfogadja. 

 

 

Saminé Matlák Magdolna jegyző indítványozza a Szavazatszámláló bizottságok 

megválasztását, ismerteti erre vonatkozó javaslatát. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza:  

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 

  6/2014. (II.13.) Kt. határozata 

  Szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról. 

 

Aszaló község Képviselőtestülete a Választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. Törvény 24. § (1) bek-e alapján a szavazatszámláló bizottság 

tagjainak: 

  1.sz. Szavazókör 

    Búzás Béláné 

     Kerék József 

       Szabó József 
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  2.sz. Szavazókör 

     Kriván Sándorné 

   Szabó Béláné  

    Tondora László aszalói lakosokat 

 

Póttagnak:  Homonnay László 

                     Kiss László 

         Soltész Lászlóné 

          Szilvássi Lajos    aszalói lakosokat megválasztotta. 

 

 

Árvai Károly polgármester ismerteti Balázs Béla szikszói lakos kérelmét, melyben a 

tulajdonát képező aszalói 531 hrsz-ú présház ingatlanához közvetlenül kapcsolódó  

Aszalói Önkormányzat tulajdonát képező, 519/2 hrsz-ú ingatlanból szeretne kb. 310 

m2 területet megvásárolni. 

Javasolja az ingatlanrész értékesítését 50 Ft/m2. vételárért, természetesen az 

ingatlan megosztással, illetve adás-vételi szerződés megkötésével járó költségek 

vevőt terhelik. 

 

A döntéshozatalban 7 fő vesz részt. 

Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 6 igen szavazattal 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testületének 

  7/2014. (II.13) Kt. határozata 

Balázs Béla  részére földingatlan értékesítéséről 

 

Aszaló Község Önkormányzat képviselő-testülete Balázs 

Béla Szikszó, Petőfi út 27/1 szám alatti lakos részére az 

Aszalói Önkormányzat tulajdonát képező, aszalói 519/2 

helyrajzi számú ingatlanából 310 m2 területű ingatlant 50 

Ft/m2 vételárért értékesíti - vevő tulajdonát képező 

aszalói 531 hrsz-ú „présház” ingatlan csatolásához. 

 

Az ingatlan megosztással, illetve adás-vételiszerződéssel 

kapcsolatos mindenféle költség a vevőt terheli. 

Testület felhatalmazza polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

 

 

Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor 

berekeszti. 

 

Kmft 

 

 

 

 

Árvai Károly             Saminé Matlák Magdolna 

Polgármester        jegyző 


