
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015. október 29.-én  a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal  

épületében megtartott 18.00 órakor kezdődő képviselő-testület 

nyilvános ülésén.  

  

 

Jelen vannak:    Dukai Zoltán polgármester 

                            Sepovitsné Marczi Szilvia (alpolgármester)       

                   Frőlichné Zsupán Eszter        

                            Papp-Sebők Tímea 

 

                            

    

Igazoltan távol maradt:- 

                            Gruber Tibor képviselő 

      

                               

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző 

 

 

Az 1. napirendi pontnál jelen volt 3 magyarsarlósi lakos  

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, 

megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 4 jelen van, ezért 

határozatképesek vagyunk.  Gruber Tibor képviselő jelezte, hogy egyéb 

elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni. 

 

 

Javaslom, hogy fogadjuk el az alábbi, módosított napirendet: 

 

 

 

NAPIREND 
 

1. napirendi pont 

A pincesori földút állapota  

Előadó: Dukai Zoltán polgármester  
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2. napirendi pont 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

3. napirendi pont 

A térfigyelő rendszer megváltozott feltételeinek és költségeinek ismertetése  

Előadó: Dukai Zoltán 

 

4. napirendi pont 

A család és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló határozati javaslat 

megtárgyalása 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

5. napirendi pont 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

6. napirendi pont 

Egyebek: (Lakossági kérések, észrevételek. Fejlesztések, rendezvények…) 

Előadó: Dukai Zoltán  
 

7. Segélykérelmek megtárgyalás  

Előadó: Frölichné Zsupán Eszter 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag ) elfogadta a módosított 

napirendet. 

 

1. napirendi pont 
1. napirendi pont 

A pincesori földút állapota  

Előadó: Dukai Zoltán polgármester  

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntöm a körünkben a három magyarsalósi 

lakost, akiket a Kalóc-dűlőben kialakult állapotok miatt invitáltam ide a 

testületi ülésre. 

 

Egy helyi lakos: Röviden ismertetném a helyzetet: A Kalóc kimaradt annak 

idején az útépítési programból, mivel kevesen jelentkeztek, hogy beszállnának 

pénzzel. Amióta Zsolti kiköltözött a hegyre, azóta -  főleg eső utáni felázott 

talaj esetén - a terepjárójával járhatatlanná teszi az utat.  
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El vagyunk keseredve és fel vagyunk háborodva, mert a héten is már két 

alkalommal rontotta el az utat. Március 7.-én is fennakadtam az általa okozott 

mély gödrök miatt. Az a kérdésem, hogy lehetne-e ezen változtatni, mert az 

ottani gazdák már elég indulatosan kezelik a helyzetet. 

 

Zsolt:  Amikor az utat csinálták a többi helyen, akkor kellett volna ezt az utat is 

rendesen megcsinálni. Én ott lakom és a kislányomat minden nap iskolába kell 

szállítani. Ez egy dűlőút, jogom van itt közlekedni. 

 

Egy lakos:  Ahhoz viszont nincs jogod, hogy úgy megrongáld az utat, hogy 

utánad 10-15 ember ne tudjon bejárni.  

 

Dukai Zoltán polgármester: Valami megoldást kell találni. Mi lenne, ha esős 

időben betennél egy pár gumicsizmát a kocsiba és otthagynád az autót. Így nem 

menne szét az út. 

 

Zsolt:   Rendben. Megígérem, hogy amennyiben esős-sáros idő lesz, akkor nem 

közlekedek az úton gépkocsival. 

 

Egy lakos:  Azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e tolás a pincesorokra bevezető 

szakaszon, mert nagyon nehéz közlekedni.  

 

Dukai Zoltán polgármester: Ma volt kint az útjavító gép a Baskiék melletti 

földúton, ahol a vízelvezetést igyekeztünk megoldani. A kalóci út mellett 

meggyfák vannak ültetve, melyek lehetetlenné teszik nagyobb gép munkáját. 

Bobcat jöhetne szóba, de a kivitelező szerint túl kicsi és nem tud rendes munkát 

végezni. Azért problémás a dolog, mert ha kivágjuk a fákat, a tulajdonosok 

feljelenthetik az önkormányzatot. Megkérnélek titeket, mivel többet 

tartózkodtok az érintett helyen mint én, beszéljetek a tulajdonosokkal. 

Tavaszra, ha a fák kikerülnek elvégezzük a munkát.   

Én azt javaslom, hogy  egy éves keretet állapítsunk meg és ebből rendezzük a 

külterületi utak karbantartását. A bekötő útról mindkét pincesor irányába  

lekövezett út vezet. Ha ezeket az utakat nem tartjuk karban, idő kérdése és 

tönkre fognak menni.  Javaslom, hogy különítsünk el éves szinten 300.000 Ft.- 

összeget erre a feladatra.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 
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Szám:   44/ 2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy:  A külterületi földutak karbantartása  

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza , hogy éves szinten 300.000  Ft.-  összeget különít el a 

dűlőutak karbantartására (tolás, kőfeltöltés) .  

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

2. napirendi pont 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

 

Dukai Zoltán polgármester : Elkészült a költségvetési rendeletünk módosítása, 

amelyet e-mailben kiküldtünk. Annyi elmondható a költségvetésünkről, hogy 

időarányosan teljesítettük a bevételi és a kiadási oldalt is. A bevételi oldal 

növekedését a víztorony elmaradt bérleti díjai okozták.  

Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet módosítását! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az előterjesztést 

és megalkotta az alábbi rendeletet: 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2015.(XI.18.) .önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

5/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete  

                                                                   módosításáról 

 

 

 

3. napirendi pont 

A térfigyelő rendszer megváltozott feltételeinek és költségeinek ismertetése  

Előadó: Dukai Zoltán 
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Dukai Zoltán polgármester: Kértem árajánlatot a Multi Alarm ZRt.-től a 

térfigyelő kamera-rendszer fejlesztésére. Ezek a kamerák HD minőségben 

rögzítenek és egy elzárt helyen lesz a központ, amelyből kizárólag a 

rendőrségnek kérésre  szolgáltatunk adatokat. A Petőfi u., az Ady u. és a Jókai 

utcában kerül majd új kamera felhelyezésre és a Petőfi u. 5. szám alatt lesz egy 

átjátszó. Kamera kerülhetne  még a temető útjának figyelésére is, ezzel teljesen 

lefedésre kerülhet a település minden ki és bevezető útja.  

 

Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester: Én javaslom a kamerát ide is, ha már 

kiépül a rendszer, legyen teljes.  

Dukai Zoltán polgármester: A beruházás 1.200.000 Ft-ba kerülne, és a 

villanyszerelési munka hozzávetőlegesen 60.000 Ft lesz. Javaslom, hogy 

különítsünk el 1,3 millió forintot erre a feladatra! 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

 

 

Szám:   45  / 2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy:  Térfigyelő-kamerarendszer fejlesztése  

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza , hogy a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztésére 

elkülönít 1,3 millió forintot. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

4. napirendi pont 

A család és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló határozati javaslat 

megtárgyalása 

Előadó: Dukai Zoltán 

 



 6 

Dukai Zoltán polgármester:   2016. január 1.-től megváltozik a család és 

gyermekjóléti szolgáltatás ellátási kötelezettsége. Ezen túl csak a városi és 

közös hivatali székhelyek kötelező feladata ennek a feladatnak az ellátása. 

Nagykozár kikérte a véleményünket és egyetértünk azzal, hogy a család és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1. napjától továbbra is a 

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulásban, a társulás által 

fenntartott intézménnyel, jelenlegi nevén Esztergár Lajos Családsegítő 

Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal kívánjuk ellátni. 

 

Kérem szavazzunk ennek elfogadásáról ! 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:   46/2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása  

H A T Á R O Z A T 

 

1. Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal  -egyhangúlag-  az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv. 29.§ (5) szerint 

felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit.  

2. A képviselő testület egyetért, hogy a család-és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatokat Nagykozár 2016. január 1. napjától továbbra is a 

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulásban, a társulás által 

fenntartott intézménnyel, jelenlegi nevén Esztergár Lajos Családsegítő 

Szolgálat és Gyermekjóléti Központtal kívánja ellátni. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 30. 
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Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

 

Dukai Zoltán polgármester:   Ismét módosítani szükséges a társulások 

megállapodásait a család-és gyermekjóléti feladatellátások változásai, illetve a 

három csatlakozni kívánó település miatt (ismerteti a dokumentumokat) . 

 

Javaslom, hogy hagyjuk jóvá a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

társulási megállapodásának módosítását ! 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:47/2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás társulási 

megállapodásának módosítása  

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen 

szavazattal  -egyhangúlag- jóváhagyja a jelen jegyzőkönyv 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal a Pécsi Többcélú Agglomerációs 

Társulás társulási megállapodásának módosítását. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 30. 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

 

 

Dukai Zoltán polgármester:   A Pécsi Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 87. §-a rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati 

feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
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feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében 

felülvizsgálta a Társulási Megállapodását és az alábbi új Társulási 

Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) hozta létre. 

 

Javaslom, hogy hagyjuk jóvá  a társulási megállapodás módosítását ! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám: 48/2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás  társulási 

megállapodásának módosítása  

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal  -

egyhangúlag- jóváhagyja a jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási 

megállapodásának módosítását. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 30. 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

 

5. napirendi pont 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

 

 

Dukai Zoltán polgármester:   Magyarsarlós  Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja 2013 novemberében került elfogadásra.  
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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§ alapján: 

 

-A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: 

települési önkormányzat) ötévente évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 

fogad el.  

 

-  A helyi esélyegyenlőségi program időaranyos megvalósulását, illetve (2) 

bekezdésben meghatározott helyzet estleges megváltozását kétévente át kell 

tekinteni, az áttekintés alapján szüksége esetén a helyi esélyegyenlőséig 

programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet 

az új helyzetnek megfelelőn kell módosítani. 

 

A törvényi rendelkezés értelmében a Községünk helyi esélyegyenlőségi 

programja átvizsgáláson és helyzetelemzésen esett át. A helyi esélyegyenlőségi 

program áttekintése során, a HEP tervezett intézkedéseiben változások 

történtek, valamint a helyi és országos statisztikai adatok frissítése szükséges.  

 

A releváns adatok és intézkedéseket a törvényi rendelkezés értelmében 

módosítani szükséges, ezért javasolom a Képviselő Testületnek, a felülvizsgálat 

helyben hagyását. 

 

Szám:  49/2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: HEP felülvizsgálatának jóváhagyása 

 

 Javaslom, hogy hagyjuk jóvá a HEP módosítását ! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alább 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal  -

egyhangúlag- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§ -a alapján jóváhagyja a helyi 

esélyegyenlőségi program módosítást. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 30. 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Nagykozári KÖH (Békés Judit)  

 

 

6. napirendi pont 

Egyebek: (Lakossági kérések, észrevételek. Fejlesztések, rendezvények…) 

Előadó: Dukai Zoltán  
 

Dukai Zoltán polgármester: A közútkezelő felszólított bennünket, hogy a Jókai 

utca és az állami kezelésű út kereszteződésébe ki kell helyeznünk egy 

elsőbbségadás kötelező táblát, mert ha nem tesszük ki és itt baleset lesz, akkor 

mi leszünk a felelősök. A tábla kihelyezésre került. 

Sepovitsné Marci Szilvia képviselő: Szeretném jelezni, hogy a Jókai utcában 

kiáll egy vasdarab a földből és ez balesetveszélyes. 

Dukai Zoltán polgármester: Köszönöm a jelzést megvizsgáljuk és intézkedem. 

Papp Róbert segítségét kértem, hogy a  0112 Hrsz. 1540 m2. önkormányzati 

területet.  (A volt Raffay-malom árka)  cserélje el,  az általa megvásárolt 034/6 

Hrsz. terület ugyanekkora részére, mely benyúlik a mi belterületünkbe és 

telkeinkbe.  A cserével biztosítani tudnánk a Jókai és Ady utcák összekötését és 

az érintett terület egységét.  

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Sajnos ameddig a 0112 hrsz.-ú ingatlan árokként van 

megnevezve, addig a törvény erejénél fogva forgalomképtelen. 

Dukai Zoltán polgármester: Már jelezte, hogy elintézi saját költségen az 

átminősítést. Az ő kérése: a 098/12 hrsz.-ú ingatlanon telephelyet kíván 

létesíteni. Ehhez az szükséges, hogy bekerüljön a lakcím-nyilvántartási 

rendszerbe.  Istállót és irodát létesítene, de a jegyzőség tájékoztatása szerint a 

tanya elnevezés a legegyszerűbb. A tulajdonos a Kormorán tanya elnevezést 

kérte. 
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Javaslom ennek elfogadását! 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta az alábbi 

határozatot: 

 

Szám:50/2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Külterületi ingatlan elnevezése, ingatlancsere előkészítése   

H A T Á R O Z A T 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal  -

egyhangúlag-. a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 19.§-a alapján a magyarsarlósi 098/12 hrsz.-ú 

ingatlant   Kormorán tanya néven jegyezteti be  a központi címregiszterbe. 

A képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a tulajdonát képező 0112 hrsz.-ú 

ingatlan és a 034/6 hrsz.-ú ingatlan cseréjének, amennyiben a 034/6 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosa vállalja művelési ág változással , az ingatlan 

értékbecsléssel és az ingatlancserével kapcsolatos költségeket. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül: 

1./ Nagykozári KÖH (Pap Lászlóné )  

 

Dukai Zoltán polgármester: Fuchs Krisztián megkeresett azzal, hogy 

dohánytermékeket forgalmazna a kisboltban. 2013.-ban már javasolta a testület 

a kérésére ugyanezt. A szükséges papírokat elintézem. 

Javaslom ennek elfogadását! 

Szám:  51/2015.(X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság 
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H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

elhatározza, hogy Magyarsarlós településen Fuchs Józsefné e.v.-t (Nyt: 

2868510, adószám 616723432222 székhely: 7761, Magyarsarlós, Ady E. utca 

8. ) javasolja kijelölni dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység folytatására 

jogosultnak (bolt helye: 7761 Magyarsarlós, Petőfi u. 60.) . 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Dukai Zoltán 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1./ ND Kft. 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: A bekötő út több helyen kátyúsodik, felvettem a 

kapcsolatot  a közútkezelővel és rövidesen kijavítják a hibákat. Elkészült a 

temetőhöz vezető  78 hrsz.-ú út aszfaltozása. A vállalkozótól sikerült még 

kialkudnom  kb. 80.000 Ft. értékben követ, melyet a temető parkolójában 

használtunk fel. Ezen kívül 120 tonna mart aszfaltot, mellyel a Jókai utcában 

lévő bejárókat újítanánk fel. Ezzel 10 % értékben csökkent a beruházás.  A 

Petőfi u. 37/2 számon lévő tűzoltó szertárt újrafestettük, mert a  gyerekek 

összedobálták. Sajnos a hivatalnál is adódtak kisebb problémák a 

magatartásukkal így kénytelen voltam elbeszélgetni velük…  A kőkeresztek 

javításai megkezdődtek, kb. 7 éve csináltattuk és napjainkra ismét időszerűvé 

vált.  A településen áthúzódó vízfolyás meder fala teljesen beállt, ezért kértem a 

kivitelezőt, hogy a testületi ülés elején említett földút karbantartását végezze el 

ingyen és ezzel letudjuk az idén lejáró garanciát. Szintén árok karbantartásra 

került sor a Petőfi utca végén 134/12 Hrsz. (Rezső felé vezető út mentén) Itt 

újraástuk a vízelvezetőt.  

Jövőre  vennünk kell egy kistraktort, mert már nem bírja a terhelést. Már 

korábban is jeleztem a problémát. Napjainkra a meghajtást biztosító 

fogaskerekek szétkoptak. Erre el kell különítenünk a  jövő év költségvetésében 

500.000 forintot. Vennünk kellene egy kompresszort is, mert ezzel fújjuk fel a 

traktor kerekét is és tisztítjuk a fűkaszák légszűrőit. 

Javaslom ennek elfogadását ! 
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Szám:    52/2015.(X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Egyes beszerzésekről 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

elhatározza, hogy kistraktor beszerzésre  a 2016. évi költségvetésében 500.000 

Ft.-ot elkülönít. Egyidejűleg 30.000 Ft. összegért 1 db kompresszor beszerzését 

határozza el. 

 

 

Határidő: 2016. évi költségvetés, azonnal 

Felelős: Dukai Zoltán 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1) Pénzügy  

 

Dukai Zoltán polgármester : A szociális tűzifa pályázaton nem indulunk idén 

sem, mert kizárólag az állami erdészetektől lehet rendelni és a szállítási költség 

is nagyon magas lenne. Ráadásul a  rendszeres lakásfenntartási támogatásra 

jogosultak után igényelhetünk csak. Ez 1-2 háztartást jelent.  Javaslom, hogy a 

rászorulókat, inkább települési segély formájában támogassuk.  

A Mária Út pályázattal kapcsolatban továbbra sincs semmiféle előrelépés, 

valószínűleg megkeresem Államtitkár Urat ebben az ügyben. 

A könyvtárban szeptember 28.-án volt egy ellenőrzés, melyben kifogásolták, 

hogy két megbízási szerződés van. Ezt össze kellene vonni egy szerződésbe, 

mivel mind a kettő, a könyvtár költségeire van könyvelve. Pályázatot 

nyújtottam be projektorra. Bízom benne, hogy sikerül nyernünk.  

 

Szám:     53/2015.(X.29.)  sz. határozat 

Tárgy: Megbízási szerződések összevonása  
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H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

elhatározza, hogy a jelenleg hatályos  megbízási szerződéseket –változatlan 

feltételekkel -összevonja. 

 

Határidő: 2016. január 01. Felelős: Dukai Zoltán 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1) Pénzügy  

Dukai Zoltán polgármester  Gruber János szeptemberben  azzal a kéréssel 

fordult hozzám, hogy birkákat szeretne legeltetni a Jókai Parkban, mert 

állományát növelni szándékozza.  Kérte, hogy az ügyet terjesszem a testület 

elé. 

 

Szám: 54 /2015.(X.29.) sz. határozat 

Tárgy: A Jókai Parkban történő legeltetés elutasítása  

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal   el- 

utasítja, hogy a Jókai Parkban birkákat legeltessenek. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Dukai Zoltán 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1.) Irattár 

 

Dukai Zoltán polgármester  Molnár Sándorné, a Petőfi u. 62 szám alatti lakos  

kérte, hogy a feljárójukat aszfaltozzuk le (ismereti a kérelmet). 

Javaslom, hogy különítsünk el erre a célra jövőre 800.000 forintot, mert két 

rétegű aszfaltot kell készíteni, hogy ne legyen gond és a feljáró is elég hosszú. 

Ugyanakkor feltételes módba kellene tenni a beruházást, mert a szomszédos 

telken építkezés várható. Amennyiben az építkezés jövőre megkezdődik, 
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halasszuk a feljáró aszfaltozását, mert a teherforgalmat nem fogja bírni a két 

rétegű aszfalt sem. Ehhez már alapozás szükséges, ami tovább növeli a 

költségeket.  

Javaslom ennek elfogadását ! 

 

Szám:  55 /2015.(X.29.)  sz. határozat 

Tárgy: A Petőfi u. 62. szám előtti feljáró aszfaltozása 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal 

elhatározza, hogy a Petőfi u. 62 szám előtti közúti feljárót-amennyiben az 

ingatlanon az építkezés befejeződik- 2016. évben leaszfaltozza. 

Erre a célra a 2016. évi költségvetésében 800.000 Ft.-ot elkülönít. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetés 

Felelős: Dukai Zoltán 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1) Pénzügy  

Dukai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy módosítsuk a települési 

támogatásoknál a jövedelemhatárt oly módon, hogy egyedülállóknál a minimál 

nyugdíj 250%, családosoknál pedig 200 % lenne az egy főre jutó jövedelem. 

Javaslom szavazzunk erről ! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal-egyhangúlag- megalkotta az alábbi 

rendeletet: 
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Magyarsarlós  Község  Önkormányzatának 

11./2015. (XI.18.) rendelete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. tv. végrehajtásáról szóló 4/2008.(III.28.)   ÖR sz. 

rendelet módosításáról 

 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a karácsonyi csomagokra a 

tavalyihoz hasonlóan  különítsünk el 250.000 forintot. Szintén a  tavalyihoz 

hasonlóan felkérném Frölichné Zsupán Eszter képviselőt a csomagok 

összeállítására. A Mikulás csomagok kiosztásáról idén is gondoskodom, ez is 

maradhatna változatlan formában.  

 

Szám:    56 /2015.(X.29.)  sz. határozat 

Tárgy: Karácsonyi mikuláscsomagok kiosztása 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal   -

egyhangúlag- elhatározza, hogy a karácsonyi csomagokra 250.000 Ft.-ot, a 

mikuláscsomagokra 1200Ft/fő összeget különít el költségvetéséből. 

  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Dukai Zoltán 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:   

1.) Irattár 

 

Dukai Zoltán polgármester: A pécsi Polgármesteri Hivatal  belső ellenőrei 

végzik nálunk a pénzügyi ellenőrzési feladatokat.  Tavaly a pályázatok 

elszámolását vizsgálták. Idéntől mi határozhatjuk meg a vizsgálandó területet. 

Javaslom, hogy 2016.-ban a költségvetés szabályossági vizsgálatát végeztessük 

el. 

 

Javaslom a belső jelentés elfogadását! 
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Szám:  57/ 2015. (X.29.) sz. határozat 

Tárgy: Belső ellenőrzés 2016. 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag   elhatározza, hogy   Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatala 

Ellenőrzési Osztálya  2016.  évben a költségvetés szabályszerűségi ellenőrzését 

végezze el. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pécs M. J. Város P.H.  

 

Dukai Zoltán polgármester: Lezajlott a búcsú, nagyon jól sikerült. Három napos 

rendezvénysorozatra került sor. Pénteken az ITB Együttes koncertezett a 

templomban.  Szombaton a  Madrigál kórus, vasárnap a szederkényi kórus. 

Minden alkalommal vendégül láttuk a fellépőket és szombaton a helyi 

lakosokat is. Önkormányzatunk 28 000 Ft-ot költött a rendezvényekre. (Sok 

üdítőnk korábbról megmaradt.)  Ezen a hétvégén társadalmi munkára is sor 

került, hogy településünk szebb legyen az ünnepre.  

Jelezni szeretném, hogy búcsúkor süteményeket vittem Fuchs Ferencnek, akit 

elég gyenge egészségi állapotban találtam. Felvettem a kapcsolatot a Szoceg 

Kht-val a házi étkeztetés ügyében, de Feri ezt elhárította. Igyekeztem segíteni 

neki a hadigondozottak ellátásában is, de itt is akadályba ütköztem. Semmilyen 

hivatalos papír nem áll rendelkezésre. Ügyét, csak személyesen lehetne intézni 

Budapesten. Ezt nem tudom felvállalni. Ferinek hozzátartozói is élnek a 

faluban.  

A stallwangiak május 26-29.-re jelezték az érkezésüket. Még nincsenek 

információim a látogatók számáról. Az újságban írnék erről, hátha új 

szállásadók  is jelentkeznek.  Bízom benne, hogy a Bajorországot leginkább 

sújtó migráns válság addigra megoldódik.   

November 7.-én ismét  ruhabörze lesz a Művelődési Házban.   

A könyvtári programként kerülne megrendezésre a gyerekek kézműves 

foglalkozása decemberben.  
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A felnőttek kézművesét a nemzetiségi önkormányzat indította, ezért Papp-

Sebők Tímea segítségét kérném. 

 

Papp-Sebők Tímea képviselő: A rendezvény a tavalyihoz hasonlóan történne. 

Bízom benne, hogy sokan eljönnek. 

 

Dukai Zoltán polgármester: A tavalyi év végén is sor került egészségnevelő 

előadás megtartására a művelődési házban. Idén Bozsanovics Mártát kérném 

fel. 2013-ban a TÁMOP pályázat keretében már tartott ilyen előadást, hátha 

helyi szakember lévén fennmarad az érdeklődés.  

Várhatóan az év vége felé kerül megrendezésre a polgárőrség éves taggyűlése, 

melyet az elmúlt évekhez hasonlóan az étkezés biztosításával 50 000 ft.- 

értékben javaslok támogatni. 

Igény mutatkozott még a lakosság részéről a rendezvényházban jóga 

szervezésére. Jelenleg az ötlet felvetői tanárt keresnek, melyben én is 

igyekszem segíteni. Javaslom, hogy díjmentesen biztosítsuk a helységet és a 

jógatanár költségeit a résztvevők számának függvényében tudjuk majd 

esetlegesen támogatni.  

 

 

 

Dukai Zoltán: Amennyiben több kérdés, észrevétel, javaslat nincs, az ülést  

bezárom. 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

           Dukai Zoltán                                                   Dr. Jávorcsik Béla  

           polgármester                                                             jegyző 
 


