Barbacs Községi Önkormányzat
9169 Barbacs, Kossuth utca 5.
91-9/2015.NY.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 10-én 17.00
órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozótermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: Giczi András polgármester
Vági Róbert alpolgármester
Kenyeres Viktor, Rácz Szabolcs képviselők
Némethné Hajzer Marietta jegyző
Horváthné Németh Sarolta pü. főmunkatárs
Tóth Tihamérné főmunkatárs

Giczi András polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az
5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, így a képviselő-testületet határozatképessé nyilvánítja, és az
ülést megnyitja.
Határozati javaslatként a meghívóban szereplő napirendi javaslat elfogadását javasolja.
Vági Róbert alpolgármester a döntést, jóváhagyást igénylő ügyek között javasolja a
polgármester és a képviselő-testület kapcsolatának rendezéséről tárgyalni.
Giczi András polgármester az elhangzott kiegészítéssel teszi fel a meghívóban szereplő
napirendi javaslatot szavazásra.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2015.(XI.10.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

NAPIREND
1) Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotására.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
2) Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
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3) A Csorna Térségi Önkormányzatok
megállapodásának módosítása.
Előadó: Giczi András polgármester

Társulási

4) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ
intézményvezetői megbízásának véleményezése.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
5) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek.
Előadó: Giczi András polgármester
• A
polgármester
és
a
képviselő-testület
kapcsolatának rendezése.
Zárt ülés
6) BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok elbírálása.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester

Napirend tárgyalása
1) Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve !/
Giczi András polgármester elmondja, hogy az elmúlt évi tűzifa támogatásról szóló rendeletük
lett aktualizálva. A kérelmeket 2016. január 15-ig lehet benyújtani. 8 m3-t tűzifára kaptunk
támogatást.
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a 2016. január 15-i benyújtási határidő csak
javaslat, módosítható, lehet december 15. is.
Honlapon keresztül és a hirdetőtáblán lesznek tájékoztatva a lakosok.
A képviselők a december 15-i benyújtási határidőt javasolják.
Giczi András polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a szociális célú tüzifa
támogatásáról szóló rendelet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BARBACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi !/
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2) Javaslat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve !/
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a kommunális adó rendeletük módosítása
kapcsán nem a régi rendelet módosítását javasolja, hanem új alkotását, mivel az alaprendeletük
2000-ben készült. Az új rendelet-tervezetét annak megfelelően készítette el, hogy a külön hrsz-on
szereplő, de nem építési teleknek minősülő beépítetlen területek után ne kelljen kommunális adót
fizetni, mivel a községben jellemző, hogy természetben egy házas ingatlant képező ingatlan több
hrsz-on szerepel.
Giczi András polgármester elmondja, hogy 2016.január 1-én lépne hatályba a rendelet. Régi
probléma oldódik így meg, hogy csak az építési teleknek számító terület után kell kommunális
adót fizetni, a hátsó kertrészek után, melyek külön helyrajzi számon szerepelnek azután nem.
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BARBACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015.(XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi !/

3) A Csorna Térségi Önkormányzatok Társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Giczi András polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve !/
Giczi András polgármester javasolja társulási megállapodás előterjesztés szerinti módosításának
elfogadását.
Határozati javaslat:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás
módosítását írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2015.(XI.10.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás
módosítását írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester

4) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ intézményvezetői megbízásának
véleményezése.
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat
Ellátó Társulás által fenntartott intézményünk, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ – mely intézmény ellátja a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, a szociális
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek napi ellátását és a családi napközit – vezetőjének
vezetői megbízatása 2015. december 31-én lejár.
Az intézmény vezetői állásra a pályázatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szociális és
Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsa kiírta. A pályázati felhívás
közzétételre került a „közigállás” internetes felületen, valamint a társulásban résztvevő települések
hirdetőtábláján is. A vezetői állásra a pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 30-a volt.
Ezen időpontig egyedül Allerné Kiss Edina pályázata érkezett. A pályázó a pályázati feltételeknek
megfelel, így pályázata érvényes. A Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás
Társulási Tanácsa által létrehozott 6 tagú bíráló bizottság (tagjai: Mesterházy József a társulás
alelnöke, Borzáné Pákai Tünde, Laffer Krisztiánné, Göncz Marietta, Szédelyi Attiláné
szolgálatvezetők és jómagam) meghallgatta a pályázót és kialakította véleményét. A bizottság
valamennyi tagja a pályázót alkalmasnak tartja a magasabb vezetői feladatok ellátására és
javasolja a megbízónak, hogy a pályázót 2016. január 1-től 2020. december 31-ig a Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátásával bízza meg.
A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának 13. pontja rendelkezik
a vezetői megbízás rendjéről, mely értelmében: „Az intézmény vezetőjét – a hatályos jogszabályok
alapján ill. a Társulási megállapodásban meghatározott feltételek mellett – nyilvános pályázat
útján, a társulásban résztvevő önkormányzatok véleménye alapján a Szociális és Gyermekjóléti
Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.”
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Allerné Kiss Edina vezetői megbízását támogassa.
Elmondja, hogy Allerné Kiss Edina 2003 óta az intézmény vezetője, ő vele lett ez az intézmény
létrehozva. Az elmúlt két évben több szakmai, pénzügyi ellenőrzést is végrehajtottak, és az
ellenőrzési jegyzőkönyvek minden esetben pozitív megállapításokat rögzítettek az intézmény
munkájáról.
Giczi András polgármester kéri a Képviselő-testületet támogassa Allerné Kiss Edina vezetői
megbízását.
Határozati javaslat:
Barbacs

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

támogatja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti
Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsa a
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ ma-
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gasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. január 1től 2020. december 31-ig Allerné Kiss Edina pályázót
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2015.(XI.10.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti
Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsa a
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. január
1-től 2020. december 31-ig Allerné Kiss Edina pályázót
bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
Némethné Hajzer Marietta jegyző tájékoztatja a képviselőket a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátását szabályozó törvényi változásokról, melyek 2016. január 1-től
lesznek hatályosak. Emiatt a társulásban is mozgások várhatók és a szükséges döntéseket meg kell
majd hozniuk.

5) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek.
Előadó: Giczi András polgármester
Giczi András polgármester javasolja, hogy a következő napirendi pont az legyen, amit Vági
Róbert javasolt:
• A polgármester és a képviselő-testület kapcsolatának rendezése.
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy a napirendi pont annyit takar, hogy sajnos a
kapcsolat a testületen belül valahogy olyan szinten megváltozott, hogy mindenki úgy tűnik
kellemetlenül érzi magát. A mi megváltozott kapcsolatunkat értem, de azt nem, hogy a
képviselőtársak emiatt miért kerültek a perifériára úgy mondom, nem tudom. Én úgy gondolom,
hogy ezt 4 évig én így nem gondolnám végigküzdeni és szerintem fel kellene oszlatni a testületet.
Aki gondolja mellette, aki gondolja nem mellette, mindenki a véleményét, ha kinyilvánítja, ha
nem akkor nem. Igazából én ezt 4 évig úgy gondolom, hogy ezt nem lehet.
Kéri, hogy az elhangzottak szó szerint szerepeljenek a jegyzőkönyvbe.
Giczi András polgármester: egyet Robi tisztázni kell, hogy mi az oka ennek a dolognak és ez
tőled indul ki. Te azt terjeszted, hogy én feljelentettem a Viktort, feljelentettem a Szabolcsot.
Rácz Szabolcs képviselő: ez nem a Robitól indul ki, elnézést ez nem a Robitól indul ki
egyáltalán. A mindennapokba belenézünk, látjuk azt, hogy semmi nem úgy működik, semmi nem
úgy történik, ahogy itt meghatározzuk, eldöntjük, megszavazzuk, mégse úgy történik semmi, a
járdafelújítástól elkezdve stb.
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Giczi András polgármester Szabolcs akkor konkrétan, ezt elő akarta terjeszteni az egyéb
ügyekbe és elő is fogom terjeszteni. Mondjál még példát rá akkor, mi nem úgy történik.
Rácz Szabolcs képviselő: ez a járdafelújítás téma megint olyan dolog, én személy szerint nem
vártam, hogy egy ősz folyamán az egész falu járdája meg legyen csinálva, hanem lett volna két
utca vagy három utca megcsinálva normálisan, becsületesen.
Giczi András polgármester: úgy ítéled meg, hogy ez nem becsületes?
Rácz Szabolcs képviselő: igen így ítélem meg.
Giczi András polgármester: a lakosság nem így ítéli meg Szabolcs.
Rácz Szabolcs képviselő: hát ez nézőpont kérdése.
Vági Róbert alpolgármester: jó hát én ezt én vehetem akár, nem tudom, hogy kik az
informátoraid, csak úgy hívod őket, hogy besúgóim spicliim. Az az igazság, hogy én terjesztettem
azt, hogy a Szabolcsot te jelentetted föl, a Viktort te jelentetted föl, én ezt nonszensznek tartom
gyakorlatilag meg visszautasítom, mert én ilyet nem terjesztettem. Az hogy több embernek
kinyilvánítottad azt a véleményedet, hogy majd te itt rendet teszel, abba marad a feketézés meg az
egyebek, ezt nem én indítottam el, ezt saját magad indítottad, hogy most itt többek azon
gondolkodnak, hogy mi történt ebbe a faluba a választások óta, hogy itt más nincs csak följelentés,
meg NAV vizsgálat, meg NÉBIH vizsgálat.
Megmondom őszintén, hogy ezt nem vagyok hajlandó így ezt tovább csinálni. Azt tudom, hogy a
mi kapcsolatunk miért borult össze, nincs ebből semmi probléma, de az hogy gyakorlatilag a
Kenyeresnek nem köszönsz a Szabolcsnak nem köszönsz sőt az egész családjának nem köszönsz,
elcsavarod a fejed, ezt nem én mondom, igazából ne én legyek mindért a felelős.
Rácz Szabolcs képviselő: nem is rágom magam ezért.
Giczi András polgármester: Szabolcs ez igaz szerinted?
Rácz Szabolcs képviselő: igen
Giczi András polgármester: nem köszönök neked? Tíz napja voltál a kisgyerekkel nálunk.
Rácz Szabolcs képviselő: az elég régen volt, tegyük fel tegnap ott álltam kint az utcán a
húgommal beszélgettem, elfordítottad a fejedet, jöttél autóval tegnap vagy tegnapelőtt nem tudom
pontosan, a Maricával és inkább elfordítottad a fejedet.
Giczi András polgármester: mondj egy okot.
Rácz Szabolcs képviselő: nekem erre nincs szükségem, én nem fogok vitatkozni.
Giczi András polgármester: nem is kell vitatkozni.
Kenyeres Viktor képviselő: nincs az a kommunikálás, ami eddig volt, eddig az ember beszélt
telefonon, így úgy amúgy oldjuk meg, csináljuk meg.
Vági Róbert alpolgármester: emellett én nagyon sajnálom, hogy a település egy plusz költségbe
fogja keverni magát, mert ha megszavazza a testület itt ezt a feloszlatást, akkor nagy
valószínűséggel új választásokat kell kiírni, de úgy gondolom, hogy a korábbi munkánk alapján
talán nem haragszanak ránk meg annyira, hogy ha félreállunk aztán átadjuk egy másik testületnek
nem üresen a kasszát, hanem mert egy kicsit én itt adhok hirtelen egy testületi ülésen eldöntött
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gyorsan megszervezve 20-30 milliós költségeket azért jobban átgondolnám, mert azért minden
évben nem szakad ránk ennyi iparűzési adó, amit mondjuk elkölthetünk.
Ez oknál fogva én azt is javasolnám, hogy ha megszűnik vagy ha feloszlatjuk saját magunkat
mindenféleképpen maradnánk, mi is ügyvivő testület a polgármester mellett az új választásokig és
a folyó beruházásokat a legrövidebb időn belül korrekt lezárással felfüggesztenénk és majd az új
testület vigye tovább.
Nem tudom a jegyzőasszony ezt biztos, hogy jobban tudja, én csak amit utána olvastam nagyjából,
a neten hogy mikre vannak jogaink vagy lehetőségeink. Megmondom őszintén minimálisra tudtam
rá készülni nem is akartam rá készülni nem az én dolgom úgy gondolom. Ha a testület
megszavazza ezt, akkor megszavazza, ha nem akkor mindenki eldönti magába, hogy mit akar.
Azon most hiába vitatkozunk, hogy köszönünk egymásnak, nem köszönünk egymásnak, mi történt
jegyzőkönyvekbe le van írva. Én úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyveket fel lehetne tenni az
internetre, a barbacs.hu-ra, hogy a lakosság hozzáférjen, mert sok esetbe olyanok is előfordultak,
hogy például a József Attila utcában, hogy mi leszavaztuk az aszfaltos járdát, nem emeltük ki,
hogy betonos nem lehet gyakorlatilag és úgy kapott gyakorlatilag utasítást valaki itt, hogy a József
Attila utcába betonos járdafelújítás nem lesz. Ezt a legutóbbi testületi ülésen tudtunkra is hoztad,
gyakorlatilag mi azt nem mondtuk, hogy a József Attila utcába nem lehet járdát betonozni, lehetett
volna betonozni, amellett úgy emlékszek, hogy a József Attila utcának a jobb oldalát Maglóca felé
megyünk. Betonosra terveztük a felújítást, erre hamar gyorsan adhok egy szombat délelőtt le lett
aszfaltoztatva. Akkor minek tesszük fel a kezünket, ha 5000 Ft gyógyszertámogatáson
vitatkozunk, hogy 5 legyen vagy 7. Gyakorlatilag meg ezek a dolgok meg mennek tovább.
Giczi András polgármester: akkor ezekre mindenképpen érdemes reagálni. Ha emlékeztek rá, le
is írtam, hogy erről mindenképpen be akarok számolni. Arról volt szó, hogy egy vállalkozó
fölszedi géppel azt a járdát és akkor újra lesz betonnal csinálva. Csak, hogy a vállalkozó, akit a
Sári szerzett, árajánlatot adott, azt mondta, nem tudja s nem is akarja megcsinálni ebből a pénzből,
nem lehet.
Ő neki fölszedni, megsemmisíteni, veszélyes hulladékot nem lehet. Elkezdtünk számolni, hogy mi
lenne a megoldás.
Ha őszintén belegondolunk, hogy a betonozási dolgokra kértem ajánlatot, pontosan több cégtől is,
de a Benkétől is méterenként 1000 Ft-ért húzná le a betont, mi azt a Zolival magunk mi
megcsináltuk, gyakorlatilag 78 m3-nyi betont dolgoztunk el és az itt megtakarított meg a
kátyúzásból megtakarított, meg az általatok megszavazott 1.800.000 Ft-ból lett aszfalttal ez a járda
megcsinálva. De kérdezzétek meg az abban az utcában élőket, hogy mi a véleménye erről. Ezt
meg kellett csináltatni, nem lehetett járni rajta, nem lehetett havat lapátolni, balesetveszélyes,
életveszélyes volt egy-két szakasz. Azzal, hogy semmivel nem léptünk túl a kereten, semmivel
nem történt ez a dolog másképp, az ami elképzelésként szerepelt, nem lehetett megvalósítani.
Rácz Szabolcs képviselő: itt jön elő a kommunikáció, legalább egy telefon, vagy gyertek
beszéljük meg, hogy hogyan legyen.
Giczi András polgármester: hát Szabi erre annyit mondok, te ott jöttél el, nem állhattál volna
meg egy pillanatra megkérdezni, hogy mi a helyzet.
Vági Róbert alpolgármester: meg lehet mindent magyarázni András.
Giczi András polgármester: mindent meg lehet magyarázni a te részedről is.
Vági Róbert polgármester: az én részemről is meg lehet magyarázni, a József Attila utcába
gyakorlatilag az a véleményünk, amit a járdaépítőktől hallottak. Nem értem azt is, hogy mi
megrendeltünk egy munkát gyakorlatilag, egy délelőtt beesett egy cigány az ajtón, hogy főnök úr,
van aszfaltom eladó olcsón, ebből az aszfaltból ezen a napon leaszfaltozták a Gagyiék udvarát,
most igazából nem hiszem, hogy a Gagyi Lajos megrendelte ettől a cigánytól az aszfaltozást az
udvarára előző nap. Azért mondom, mindent meg tudunk magyarázni. Én ezen nem is akarok
mostmár tovább vitatkozni, mert értelmét nem látom, tiszta fölösleges, úgyis így történt, meg
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félbe is vannak ezek a dolgok, ezeket még elég lesz befejezni. Én négy évig így nem gondolom, ha
ti úgy gondoljátok, ahogyan akarjátok.
Giczi András polgármester: akkor azt hiszem kár is ezen vitatkozni
Rácz Szabolcs képviselő: kár is ezen vitatkozni előbbre úgysem jutunk.
Vági Róbert alpolgármester: Csak egy mondat erejéig, ott már megkezdődött a probléma mikor
a testületnek egy szót sem szóltál mikor fogtad magad elvittél egy busz embert gyakorlatilag
kirándulni. Egy képviselőt nem hívtál meg arra a kirándulásra, ugyanúgy értesültem gyakorlatilag
én is a Szabolcs is a Viktor is, hogy kirándulás lesz.
Illett volna megkérdezni, vagy ha egyszer közelítünk a település, a lakosság felé nem a település
felé hiszen itt élünk elég régóta, nyitunk a lakosság felé, akkor ne csak a polgármester nyisson a
lakosság felé,én is szívesen elmentem volna.
Giczi András: Nem kaptál meghívót?
Vági Róbert alpolgármester: Sajnos meghívót kaptam, jobb lett volna, ha én is meghívót viszek,
én úgy gondolom, mert én is éppen úgy része vagyok az önkormányzatnak, mint a polgármester.
Sajnos én ezeket a dolgokat én ilyen hangulatjavító intézkedéseknek tartom, előkampánynak, nem
tudom.
Nem tudom mire véljem a dolgot megmondom őszintén, mert ezek nem voltak betervezve.
Giczi András polgármester: Dehogynem voltak, a kirándulás, meg kell keresni a korábbi
jegyzőkönyveket.
Vági Róbert alpolgármester: De egyeztetve a testülettel, nehezedre esett annyit mondani, hogy
figyelj Kenyeres vagy Szabolcs vagy Adrienn. Ne beszélj velem, nem kell, nem kell,
megmondtam nem kell nekünk szeretni egymást, de attól még azt hiszem attól még együtt
dolgozhatunk.
Giczi András polgármester: De korrektnek lenni kéne.
Vági Róbert alpolgármester: Úgy gondolom, hogy az előző jegyzőkönyvek itt vannak az
asztalon ebbe a borítékba. Azt hiszem, hogy nem tettem semmi olyat és a képviselő társaim sem,
ami nem a település érdekei felé ment volna és nem is gáncsoltalak semmi olyanba, vagy
akadályoztalak, ami mondjuk a település rovására ment volna, én legalább is így gondolom, de ezt
ítélje meg a település.
Ha lehetne akkor ezt a részt, látom jegyzetel a jegyző asszony, szó szerinti jegyzőkönyvbe
szeretném ha lehetne.
Giczi András polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse ilyenkor mi a jogi helyzet.
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, erre az Önkormányzati törvénynek a rendelkezése
vonatkozik. A Képviselő-testület megbízatásának lejárata előtt minősített többséggel névszerinti
szavazással dönthet az önfeloszlás mellett. Ebben az esetben a képviselőknek és a
polgármesternek is a mandátuma megszűnik.
Van olyan lehetőség, hogy a képviselők lemondanak a képviselői mandátumukról, ebben az
esetben amíg vannak az egyéni listán képviselők a lemondott képviselő helyébe a listás szereplő
következő képviselő lép, de ez egyéni döntés minden képviselő erről maga dönthet.
Nem mondható ki az önfeloszlás a választást követő 6 hónapon belül, valamint a általános
választást megelőző évben, november 30-át követően. Tehát ebben az esetben a tilalomba nem
vagyunk benn.
Az Mötv. rendelkezik arról is, hogy, hogy a képviselő-testület az új képviselő testület alakuló
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üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát és gyakorolja
hatáskörét.
Az SZMSZ-be kellett szabályozni a név szerinti szavazás módját, melyet ismertet.
Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha törvény írja elő, illetve ha bármelyik képviselő
javaslatára a testület egyszerű többséggel vita nélkül így határoz.
A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, s a
jelenlévők nevük felolvasásakor igennel, nemmel, tartózkodással szavazhatnak. A szavazás
eredményét a polgármester hirdeti ki.
Név szerinti szavazásról mindig kötelező jegyzőkönyvet készíteni. A külön hitelesített névsor a
jegyzőkönyv melléklete.
Minősített többség azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők több mint a felének az igen
szavazata szükséges. Van 4 képviselő, plusz a polgármester, ennek több mint a fele 3 fő.
Ha ez megtörténik, a Helyi választási bizottságnak a választási törvény értelmében ki kell írni az
időközi választást. Ezt a Választási eljárásról szóló törvény rendelkezik.
Ezt jelenteni kell a nemzeti és területi választási irodának. Megvannak a bizonyos határidők,
amiket be kell tartani.
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy a határozatokat meg kell hozni.
Némethné Hajzer Marietta jegyző kéri, hogy a névszerinti szavazás előkészítése idejére
tartsanak szünetet.
Giczi András polgármester: szünetet rendel el.
Szünet után
A képviselőtestület feloszlásáról szóló névszerinti szavazás következik.
Határozati javaslat:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Mötv.55.§. (1) bekezdése alapján kimondja feloszlását.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
A néveszerinti szavazásról készült külön jegyzőkönyv és a hitelesített névsor a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Giczi András polgármester kihirdeti a névszerinti szavazás eredményét, mely az alábbi:
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2015.(XI.10.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Mötv.55.§. (1) bekezdése alapján kimondja feloszlását.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
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Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a feloszlás a mai naptól, azaz ettől a
pillanattól él, a napi ügyeket viszont tovább kell vinni az új testület és polgármester
megválasztásig.
Giczi András polgármester kérdezi, hogy nem volt előre megbeszélve?
Némethné Hajzer Marietta jegyző: nem.
Giczi András polgármester kérdezi, hogy az Idősek napját megtartjuk- e.
Kenyeres Viktor képviselő elmondja, hogy a faluval nem kell éreztetni.
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy visszamondani nem kell, viszont a folyó
beruházásoknak a lezárását vagy felfüggesztését, vagy félbehagyását beszéljük meg. Mik vannak
amik olyanok.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a Kultúrház és az Óvoda
ablak csere.
Giczi András polgármester elmondja, hogy függőben van a kisbusz ügye, a kifizetési kérelmet
benyújtották, a hiánypótlás zajlik, a másik kisbuszt eladtuk.
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy ez függőben van, ő a felújítási és fejlesztési
tervekre gondolt. Amik beruházások, és amik félig vannak menjenek tovább, amik nem lettek
megkezdve munkálatok, azokat ne kezdjük el.
Giczi András polgármester elmondja, hogy a Kultúrház van olyan szinten, hogy a
szalagparkettát megvettük, munkára az árajánlat beérkezett, nyílászárókra árajánlatot kértünk be
óvodánál, kultúrháznál. Az óvodában a főzőüst cseréje, beállítása történik, de oda egy elszívó
rendszer kell ehhez viszont mindenképpen ablakcsere szükséges, hogy a levegőcsere utánpótlás
meglegyen, ez egyértelmű.
Giczi András polgármester elmondja, hogy a bolt melletti területre készítettek már olyan
terveket amikből választani kellene. Elhangzott, hogy a szekeret ne építsük be, szóba került, hogy
a keresztet beépítsük-e. A tervezés zajlik, a fotók elmentek, hogy miket szeretnénk, de ez
bármikor leállítható. A buszmegálló tervezése zajlik, felmérés történt meg.
Vági Róbert alpolgármester felhívja a képviselő társai figyelmét, hogy amikor a tűzoltó szekeret
a fiatalok megcsinálták és a helyét rendbe tették, örült neki mindenki, de most ott díszeleg. Egy
picit érezzük, hogy ezért jutott ide a testület.
Giczi András polgármester elmondja, hogy azért jutott ide a testület, mert ezt Vági Róbert így
akarta, a mutyi demokrácia eddig terjed ki.
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy azért nem vagyok olyan befolyásos ember, hogy a
Rácz Szabolcsot meg tudtam győzni. Viszont a buszkirándulás után a Kenyeres Viktor és Rácz
Szabolcs le akartak mondani, én beszéltelek le benneteket, hogy ne mondjatok le, várjatok vele,
mert meg fog oldódni a dolog. Kérlek, hogy erősítsetek meg ebben.
Giczi András polgármester elmondja, hogy kár ezen vitatkozni, a lakosság eldönti, hogy mit
szeretne, az az igazi demokrácia.
Giczi András polgármester elmondja, hogy a temető ügyében sikerült megegyezni az egyházzal.
A temetőt átadják feltételek nélkül, de a Kápolnát kivonjuk, önálló helyrajzi számot kap ami az
egyház tulajdonában marad, ennek ügyvédi költsége lesz.
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Nagyné Czinder Adrienn képviselő megérkezett 18.00 órakor, így a jelenlévő képviselők száma
5 főre emelkedett.
Giczi András polgármester úgy gondolja, hogy a továbbiakról csak beszéltünk, döntés nem
született, a Kultúrház, Óvoda nyílászáró cseréjéről. Ajánlatok érkeztek be. Ez legyen
felfüggesztve, ez végleges.
Nagyné Czinder Adrienn kérdezi, hogy a feloszlatást nem-e lehetett volna megbeszélni.
Giczi András polgármester elmondja, hogy mindent leállítanak, a járdaújítás az idő miatt, amúgy
is fel lett volna függesztve.
Az Adventi kirándulással kapcsolatban javasolja, hogy maradjon el.
Giczi András polgármester kérdezi, hogy a nyílászáró cserék le legyenek-e állítva, vagy
folytassuk. Egy részt meg kell csinálni, az ajánlatok 30 napig érvényesek.
Vági Róbert alpolgármester véleménye szerint legyenek leállítva, ami az óvoda konyhánál a
főzőüst működéséhez szükséges ablakcsere az legyen megcsináltatva, a többi nyílászáró csere
pedig legyen felfüggesztve.
•

Sofőr kérdéssel kapcsolatos döntés.

Giczi András polgármester a következőkben a sofőrkérdésről beszél. Meg lett hirdetve az állás a
a gyermekek hazaszállításával kapcsolatban, három jelentkező volt, Szűr József, Csík Kálmán és
Varga Róbert.
Napi bruttó 2000 Ft-ra lehet számítani, ami egy megbízási díjas jogviszony lesz.
A karbantartójukat tehermentesíteni kell, mert nem fogja bírni, ezért dönteni kell minden képen ez
ügyben.
Várja az észrevételeket.
Rácz Szabolcs képviselő kérdezi, hogy milyen pénzből lesz a sofőr kifizetve.
Horváthné Németh Sarolta pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy van megbízási díjra
tervezve összeg és abból kerül kifizetésre.
Giczi András polgármester elmondja, 22 nappal számolva bruttó 44.000 Ft+ a járulékok
Vági Róbert alpolgármester elmondja, hogy Szűr Józsefet javasolja, ő tapasztalt.
Giczi András polgármester kéri a Képviselő testületet döntsön a sofőrkérdésben, hogy Szűr
József kapja e meg az állást, 2015. november 16-tól, napi bruttó 2.000 Ft-ért.
Határozati javaslat:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Csornára, az általános iskolába járó gyerekek
biztonságos hazaszállítása érdekében 2015. november
16-tól megbízásos jogviszony keretében a kisbuszra
sofőrként alkalmazza Szűr József (Csorna, 1952.10.01.,
an.: Kantó Ágnes) 9169 Barbacs, Maglócai utca 29.
szám alatti lakost.
Megbízási díját napi bruttó 2.000 Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést
kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester

