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Készült a Képviselő-testület 2012. január 30-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

 2./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az étkezési térítési díjak meghatározása határidős feladat, a 

szolgáltatást nyújtó jelezte, hogy árat szeretne emelni az energia díjak, nyersanyag költségek 

növekedése miatt. Az elmúlt évben nem volt emelés, ezért is indokolt most rendezni az árakat. 

Az előző években az önkormányzat a gyerekek által fizetendő térítési díjhoz támogatást 

biztosított. Kérdés, hogy ezt a támogatást továbbra is fenn kívánják-e tartani. A 

közétkeztetésben részesülő gyermekek 60 %-a valamilyen támogatási formában részesül, 

vagy ingyenesen étkezik, vagy a térítési díj 50 %-át fizetik és nem biztos, hogy valóban 

rászorulók. Hozzávetőlegesen 35 % olyan gyermekétkezőről van szó, akik nem kapnak 

támogatást. Név nélkül ezek között a gyerekek között is lennének rászorulók, csak épp a 

szülők valós jövedelemigazolást tudnak leadni. Az óvodás és iskolás gyermekeknek a 

nyersanyag költséget kell kifizetni, a rezsi költséget az önkormányzat fizeti, azt nem 

háríthatják át a gyerekekre. A nyersanyaghoz is korábban támogatást adtunk. A jelenlegi 

számítások szerint a nyersanyag költség 525 Ft. A rendelet-tervezet alapján az óvodai ellátást 

igénybe vevők térítési díja 272 Ft, napközis ellátást igénybe vevők díja 347 Ft, aki csak 

ebédet fogyaszt, a menzás ellátás térítési díja 244 Ft. 

 

Balassa Sándor képviselő: Akkor a különbözetet és a rezsi költséget tette hozzá az 

önkormányzat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a félő, ha nem támogatjuk, az étkezők száma csökkeni fog. 

A nagycsaládosok gyermekei 50 %-os kedvezményben részesülnek, a rossz anyagi helyzetben 

lévők gyermekei ingyen étkeznek. Akik igazoltan bérből és fizetésből élnek, lehet, hogy 

sokkal rosszabbak az anyagi körülményeik, mint egy nagycsaládosnak. Őket hozzuk 

nehezebb helyzetbe, ha elvonjuk a támogatást, mert a munkahelyük miatt a gyerekeknek 

étkezni kell. 

 

Szabó Tibor képviselő: Az étkezők nagy része valamilyen formában támogatásban részesül, 

talán 30 %-ot érintene. Nem olyan nagy a létszám maradjon a korábbi támogatás. Arra viszont 

oda kellene figyelni, hogy a gyerek el is fogyassza az ételt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Éves szinten nem kevés, 3 millió körüli az összeg. A 

támogatásban részesülők étkezési díját is az önkormányzat fizeti ki. Az Alkotóház 

dolgozóinak az a tapasztalata, az ételt azok hagyják ott, akik ingyen kapják. 

  

Káli Magdolna képviselő: Ha az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, biztosítani 

kellene a támogatást. Jó dolog, hogy nálunk nincs éhező gyerek, sajnos ez nagyon sok helyen 

előfordul. 
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Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az étkezési térítési díjakról szóló rendelet-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

1/2012.(I. 31.) 

r e n d e l e t e t 

 

az étkezési térítési díjakról 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Legalább 6-7 éve téma, hogy vásároljunk egy kisbuszt. Eddig, 

lehet, hogy én voltam az ellenzője és most többen megkérdezték tőlem, hogy amikor az iskola 

jövője veszélyben van, most kell-e vásárolni. Ezt a testületnek el kell dönteni. Itt van egy 

gépjármű próbára, szerda óta használjuk, próbáljuk a hibákat kiszűrni. Negatív tapasztalatok 

egyelőre nincsenek. Igaz, hogy nem fiatal a gépjármű, de az eladó a főalkatrészekre 1 éves 

garanciát vállalna, amennyiben a vásárlás mellett dönt a testület. Az ára bruttó 1.850 e Ft . 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hány éves, mennyi km van benne? 

 

Balassa Balázs polgármester: Mint említettem, nem fiatal, 9 éves és 200 e km körül van 

benne. A hozzáértők szerint dízel gépjárműnél ez nem sok. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ha egységes a testület véleménye, nem kell foglalkozni más 

véleményével. Úgy gondolom fél év alatt is van olyan szolgáltatás, amihez igénybe kell és 

lehet venni, és ha ezzel a Nemesvitáról érkező gyerekek szállítását is ki lehet váltani, nem kell 

rajta sokat gondolkozni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Néztem kívülről nem látni olyan hibát, az első gumik egy 

kicsit kopottabbak. Ez már nagyon régóta téma, hogy vegyünk. Ezt a kategóriát olcsóbban 

nem kapjuk meg. Autóvásárláshoz mindig kell egy nagy adag szerencse is. Hozzáértő szerelő 

látta már? 

 

Balassa Balázs polgármester: Szerelő még nem látta, próbálok úgy alkudozni, hogy a 

szervízelést is vállalják be. Kisebb hibákat már találtunk, de először a testületnek kell dönteni, 

hogy megvásároljuk-e. 

 

Káli Magdolna képviselő. Véleményem szerint is meg kell vásárolni, a gyerekek 

biztonságára kell gondolnunk elsősorban. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben megvásároljuk, a testületnek arról is kell 

dönteni, hogy milyen formában kívánjuk használni. Bérbe adjuk, kölcsön adjuk, vagy azt 

mondjuk, hogy van egy személy, aki vezeti - Takács Józsira gondoltam - sofőrrel együtt lehet 

bérbe venni, használni. 

 

Káli Magdolna képviselő: A Kistérségi Társulás kisbuszával mentünk kirándulni, ők is csak 

sofőrrel együtt adták bérbe. Ha ilyen felmerül sofőrrel együtt, aki felelős érte. Esetleg arról is 

lehetne szó, mint Raposkán, hogy az idős beteg embereket orvoshoz elvigye? 



 4 

 

Balassa Sándor képviselő: Azért, ha egy autó van a családban és azzal el tudnak menni 

vásárolni, az időset is el tudják vinni orvoshoz. Ne az legyen, hogy itt van az autó és 

szaladunk az önkormányzathoz, oldjuk meg mi. Erre azért oda kell figyelni. 

 

 Szabó Tibor alpolgármester: Az idősek között azért tegyünk különbséget, ne mindent az 

önkormányzatra terheljünk. Természetesen van olyan, aki egyedül él, vagy épp a fiatal 

családtag dolgozik, és nem tudja megoldani a szállítást, el kell vinni, de, akinek az egészsége 

engedi és busszal is el tud menni, azt ne az önkormányzat szállítsa. 

 

Káli Magdolna képviselő: Van betegszállító, de ha ez esetleg felmerül kérdésként, mit 

mondhatunk, ezért kérdeztem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Természetesen indokolt esetben igénybe vehető. 

Javaslom, hogy a Ford tranzit gépjárművet bruttó 1.850 e  Ft vételárért a képviselő-testület 

vásárolja meg, fedezetét a 2012. évi költségvetésben biztosítsák. A képviselő-testület bízza 

meg a polgármestert, hogy adásvételi szerződést az önkormányzat nevében írja alá. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

1/2012.(I. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület KCV-708 rendszámú Ford Tranzit 

gépjármű vásárlásával bruttó 1.850 e összegben egyetért. A 

vételárat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. Megbízza a 

körjegyzőt, hogy a vételár összegét a 2012. évi költségvetésbe 

építse be. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 

adásvételi szerződést az önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérem a képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy a 

tűzoltó autót értékesíteni kívánjuk-e. Próbaként feltettük az Internetre az eladást. Több 

érdeklődő volt. Az első jelentkező után a többi érdeklődőnek azt mondtam, hogy nem, azóta 

az első érdeklő nem jelentkezett. Most újra feltettük az Internetre, hogy lássuk van-e rá 

kereslet, van-e rá igény, és ha olyan jelentkező van a testület értékesítené-e. Évek óta nem 

használjuk, most úgy gondolom még jó áron el lehetne adni. A reális ár 250 – 300 e Ft, de úgy 

gondolom, mivel üzemképes, nincs olyan rossz állapotban 600 – 700 e Ft-ért még el lehetne 

adni. Van egy jelentkező, aki minden nap felhív, 400 e Ft-ot adna érte. Úgy gondolom ez 

kevés. Kérdésem, mi az az ár, amiért értékesítenénk? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Milyen felszereltség van hozzá, és azok működőképesek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Van egy szivattyú, pár db tömlő, fecskendő, tűzoltóruha, 2 db 

szivattyú van, egy benn van, azt eladnánk, másik a műhelyben van. 
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Balassa Sándor képviselő. Az első hirdetésnél úgy tűnt elég sok volt az érdeklődő. Meg 

kellene azt próbálni, hogy egy időpontra meghívni az érdeklődőket és licitálni, esetleg ki ígér 

többet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom a képviselő-testület a tűzoltóautót értékesítésre 

hirdessék meg 600 e Ft-os vételáron. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

2/2012.(I. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a tűzoltóautó értékesítésével egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy az autót hirdesse meg 600 e Ft 

vételárért. 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Következő ülésen téma lesz a várüzemeltetésére vonatkozó 

koncepciót, melyet képviselő társaim kézhez fognak kapni. Előzetesen tájékoztatom képviselő 

társaimat, a koncepcióban az összeg azért lesz olyan magas, mivel tartalmazza az Áfa-t, 

tartalmazza az idei évre vonatkozó terveket, elképzeléseket. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szennyaiék előtt megsüllyedt az út nagy gödör van, meg 

kellene nézni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az építkezéssel összefügg, meg fogják csinálni. 

 

Balassa Sándor képviselő: A strandnál a butikok előtt a térkő botlásveszélyes. 

Önkormányzati terület, mi leszünk a felelősek, ha baleset történik. A másik, a tűzoltó 

szertárnál az ereszcsatorna el van tömítődve, folyik a falon a víz, már bemohásodott a fal. 

 

Balassa Balázs polgármester: A szegélykövek lettek odarakva, a miatt mohásodott be, de 

megnézetem a csatornát is. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 


