
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2015. december 21.-én  a magyarsarlósi Rendezvényterem 

épületében megtartott 17.30 órakor kezdődő képviselő-testület 

nyilvános ülésén.  

  

 

Jelen vannak:    Dukai Zoltán polgármester 

                           Guber Tibor képviselő 

                           Papp-Sebők Tímea képviselő 

                              

Igazoltan távol maradt: 

                            Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester 

                            Frölichné Zsupán Eszter képviselő 

                                    

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző 

 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, 

megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 3 jelen van, Frőlichné 

Zsupán Eszter és Sepovitsné Marczi Szilvia  hiányzik, ezért határozatképesek 

vagyunk.  

Javaslom, hogy fogadjuk el a módosított  alábbi napirendet:  

 

NAPIREND 
 

1. napirendi pont 

Rendezvények 

Előadó: Dukai Zoltán polgármester  

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal (egyhangúlag ) elfogadta a napirendet. 
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1. napirendi pont 
Rendezvények 

Előadó: Dukai Zoltán polgármester  

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Az elmúlt évek hagyományait követve 

színházlátogatásra kerülne sor Január 16-án (szombaton) 15 órától a pécsi 

Nemzeti Színház, Marica grófnő c. előadását tekintenénk meg.  

A darab 3 órás két szünettel, így várhatóan 19 óra körül érnénk haza. Az utazást 

a Gyurok bt.-vel oldanám meg és a belépőjegyek fél áron lennének.  

Az eddigiekhez hasonlóan 100-110 000 ft.-al kalkulálhatunk. 

 

 

Szám:      / 2015. (XII.21.) sz. határozat 

Tárgy: Lakossági színházlátogatás támogatása  

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza , hogy a 2016. január 16-án tervezett 

színházlátogatásra  110 000 ft.-ot különít el.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Egyházközségi farsangi bál lenne február elején. 

Beszéltem a plébános úrral és a tavalyi évhez hasonlóan megszervezném a 

zenét, a meghívókat ill. a Sarlós csoport oldalára is felteszem.  Kollégámat, 

Benhardt Jánost hívnám zenélni, az elmúlt bálban elégedettek voltak vele.  

Javaslom támogassuk mi is ezt a bált 20-30 000 ft.-al 

 

Szám:      / 2015. (XII.21.) sz. határozat 

Tárgy: Farsangi bál támogatása  
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H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza , hogy a 2016. február 13-án tervezett farsangi bálra  

30 000 ft.-ot különít el.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Befejeződött a térfigyelő rendszer kiépítése. 

Korábban már említettem, hogy a kamerák házakra kerülnek. Az 

üzemeltetésnek van egy áramdíj költsége. Az ingatlantulajdonosokkal, ahová a 

kamerák kerültek megkötöttem a bérleti szerződéseket. Éves szinten, összesen 

20 400 ft.- villanyszálát Kellene kifizetnünk a tulajdonosoknak.  

Javaslom ennek jóváhagyását. 

 

Szám:      / 2015. (XII.21.) sz. határozat 

Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer lakossági áramköltségeinek megtérítése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza, a lakóingatlanokra szerelt térfigyelő kamerák és azok 

jel átjátszásához szükséges technikai berendezések áramdíjának költségeit, a  

tulajdonosai felé összesen 20 400 ft-al évente támogatja.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 
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Dukai Zoltán polgármester: Folyamatban van a helyi esélyegyenlőségi terv 

felülvizsgálata. Várhatóan a jövő év elején elkészülünk vele.  

 

Gruber Tibor képviselő: Én szeretném kérni, hogy pinceszomszédommal Vida 

Józseffel valamit kezdjünk, mert a lugas szőlőoszlopait annyira kitette, hogy 

már nem lehet mellette elmenni az úton. 

 

Dukai Zoltán polgármester: javaslom, hogy az utat méressük ki a földhivatal 

szakembereivel és ha eltérés van szólítsuk fel hivatalosan az érintettet. Az 

ünnepek után felkeresem Sarbak Tamást, a földhivatal ez ügyben érintett 

vezetőjét.  Az időpont leegyeztetése után kiértesítem a szomszédos területek 

tulajdonosait, hogy minden érintett ott legyen és ne utólag legyen reklamáció.  

 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző: Szeretném jelezni, hogy ennek a kiméretésnek 

várhatóan 60 000 ft költsége van.  

 

Dukai Zoltán polgármester: Javaslom ennek elfogadását. 

 

 

Szám:      / 2015. (XII.21.) sz. határozat 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő 926 Hrsz. út kiméretése 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elhatározza a  926 Hrsz. önkormányzati út kiméretését és az ezzel 

járó költségeket hozzávetőleg 60 000 ft. összegben elfogadja.   

Felelős: Polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

1) Irattár 

2) Pénzügy 

 

 

Dukai Zoltán polgármester: Lakossági kérés érkezett, hogy az önkormányzati 

támogatásnál az egy főre jutó jövedelem összegét emeljük meg a 

nyugdíjminimum 350%-ra. 

Az érintett személy egészségügyi problémákkal küzd és olyan gépet kell 

vásárolnia, amely meghaladja a család pénzügyi kereteit. 

Javaslom a rendelet módosítását! 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a rendelet 

módosítását. 

 

 

Magyarsarlós  Község  Önkormányzatának 

13/2015.(XII.30.) 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: Papp Róbert  megkeresett azzal, hogy felajánlana 

kisebb mennyiségű anyagot a pincesorok felé vezető út javításához.  

Az anyag származását igazolja. 

 

 

 

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

bezárom.  

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

           Dukai Zoltán                                                   Dr. Jávorcsik Béla  

          polgármester                                                              jegyző 

 

 


