ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8477 TÜSKEVÁR
Szám: 129-22/2014/Tv.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én
(szerdán) 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház
Tüskevár Kossuth L. u. 48.
Jelen vannak: Molnár Levente
Jakab Imréné
Németh István
Molnár András Kadocsa
Távolmaradását bejelentette:
Csizmadia Tamás

polgármester
képviselők
alpolgármester

A lakosság részéről: 1 fő érdeklődő állampolgár.
Tanácskozási joggal jelen van:
Szarka Gyula jegyző, jegyzőkönyvvezető
Molnár Levente polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő
jelen van.
Az ülést megnyitja.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselők 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:
Napirend előtt:
Devecser Rendőrőrs tájékoztatása a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Bakos András rendőr őrnagy

NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Szarka Gyula
jegyző, HVI vezető

2./ A közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás
szabályairól szóló rendelet megalkotása

Molnár Levente
polgármester

3./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok Szarka Gyula
ellátásáról és a helyi adókból származó 2013. évi és 2014. I. félévi jegyző
adóbevételek alakulásáról.
Vegyes ügyek
Napirend előtt:
Devecser Rendőrőrs tájékoztatása a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Bakos András rendőr őrnagy
Molnár Levente polgármester: Tisztelettel köszönti Bakos András rendőr őrnagy urat. Felkéri tájékoztatója megtartására.
Bakos András rendőr őrnagy: Elmondja, hogy már az elmúlt évben a Rendőrség indított
egy lakossági konzultációs fórumot. Most röviden a 2014. I. félév tevékenységéről szeretne
beszámolni. Ez év elejétől indítottak egy mobil „fogadóirodát” Devecserben. Ennek lényege,
hogy előre meghatározott rend szerint a rendőr kollégák kimentek egy-egy utcába. Tapasztalatuk, hogy ez kedvező fogadtatásnak talált és megelégedésre szolgált. Sok problémával fordultak hozzájuk az emberek. Ők maguk is megszólítottak fiatalokat, idősebbeket. Az emberek
nyitottabbá váltak, igen sokszor csak arra volt szükségük, hogy valaki elbeszélgessen velük. A
Devecseri Rendőrőrshöz jelenleg 29 település tartozik. A település vezetőjével folyamatos a
kapcsolattartás. Az év elején alakult két munkacsoport is, amely ifjúság- illetve idősvédelemmel foglalkozik. Programokat szerveznek, a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Szívesen elmennek helyi rendezvényekre, nyugdíjas klubok összejöveteleire is. Aktívan számítanak a
Polgárőrségek munkájára is. Ahol van és dolgozik a polgárőrség, ott az együttműködés kiváló. Falunapokon, rendezvényeken is részt vesznek, amennyiben meghívják őket. Igyekeznek
falvakban is növelni a sebesség ellenőrzések számát, azonban gondot jelent, hogy a mérő műszert több kapitányság területén is használni kell. Próbálják aktivizálni a közbiztonság fenntartása érdekében a roma önkormányzatokat is, de a tapasztalat az, hogy ez eddig nem igazán
sikerült. Konkrétan Tüskevár településre vonatkozóan szeretné elmondani, hogy 2010-ben 1,
2011-ben 3, 2012-ben 2, 2013-ban 4, 2014. I. félévig 0 bűncselekmény történt.
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(A Devecser Rendőrőrs munkájának 2014. év I. félév értékeléséről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Molnár Levente polgármester: Megköszöni a rendőrség tájékoztatóját.
Bakos András rendőr őrnagy az üléstermet elhagyta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont:
Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Molnár Levente polgármester
Molnár Levente polgármester: Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztés
mindenki megkapta. A Helyi Választási Bizottság összetételében változás nem történt, eddig
is jól végezték munkájukat.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Levente polgármester szavazásra teszi fel, ki ért egyet az elterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával?
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
33/2014. (VIII.27.) határozat
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
23.§-ában foglalt jogkörében eljárva Tüskevári Helyi
Választási Bizottság tagjainak
1. Bódai Gábor
Tüskevár, Petőfi u. 31.
2. Kovács Istvánné
Tüskevár, Bem u. 8.
3. Szőke Józsefné
Tüskevár, Ifjúság u. 3.
4. Várkonyi Ferenc
Tüskevár, Bem u. 17.
5. Zámbó József
Tüskevár, Kossuth L. u. 18.
szám alatti lakosokat,
póttagjainak:
1. Lovasi Ferencné
Tüskevár, Petőfi u. 13.
2 .Szalai Violetta
Tüskevár, Kossuth L. u. 44.
szám alatti lakosokat megválasztja.
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2. napirendi pont:
A közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Molnár Levente polgármester
Molnár Levente polgármester: Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést
minden képviselő megkapta.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Molnár Levente polgármester szavazásra teszi fel, ki ért egyet a közterületek elnevezéséről,
valamint a házszám-megállapításairól szóló rendelet elfogadásával?
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal – egyhangúlag, minősített többséggel – az
alábbi rendeletet alkotta:
Tüskevár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a közterületek
elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi
adókból származó 2013. évi és 2014. I. félévi adóbevételek alakulásáról.
Előadó: Szarka Gyula jegyző
Molnár Levente polgármester: Szeretné megjegyezni, hogy a beszámolóból is kitűnik, miszerint az önkormányzatnak igen jelentősnek mondható bevétele van a gépjárműadókból, annak ellenére, hogy nagyobb rész az államot illeti a bevételből. Sajnos a kintlévőségek is igen
nagy összeget mutatnak, melyek behajtására gyakorlatilag nincs esélyük.
Megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Molnár Levente polgármester szavazásra teszi fel, ki ért egyet az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával?
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (VIII.27.) határozat
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó 2013. évi és 2014. I. félévi adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót –
hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) – h) pontjaira – elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítson az adótartozások behajtására, a
végrehajtási tevékenység során valamennyi, az adóhatóság
hatáskörébe tartozó eljárási lehetőséget használja ki annak
érdekében, hogy az adótartozások összege csökkenjen.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos

Vegyes ügyek
•

Önkormányzat honlap

Molnár Levente polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a település honlapjának
korábban kialakított internetes megjelenésének biztosítására és további fenntartására, karbantartására a MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesülettel kellene megbízási
szerződést kötni. Egyébként korábban is velük állt szerződéses kapcsolatban az önkormányzat. A szerződés alapján 2014. augusztus 1. napjától a tárhely éves bérleti díja és az Internetes
felület rendszeres karbantartási szolgáltatása összesen 60 e Ft/év összegbe kerülne. Javasolja
az erre vonatkozó vonatkozó megbízási szerződés megkötését.
Ezzel kapcsolatban hozzászólás nem volt.
Molnár Levente polgármester szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat
a település honlapjának korábban kialakított internetes megjelenésének biztosítására és további fenntartására, karbantartására a MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesülettel kössön megbízási szerződést, annak aláírására a polgármestert felhatalmazzák.
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Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (VIII.27.) határozat
Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat a település honlapjának
korábban kialakított internetes megjelenésének biztosítására és további fenntartására, karbantartására a MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesülettel megbízási szerződést köt, annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

•

Iskolai tantermek felújítása

Molnár Levente polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy az iskola tantermeinek
felújításával kapcsolatban sajnos újabb előre nem látott költségek keletkeztek. A statikus
szakvéleménye ugyan utalt rá, hogy a felújítás során esetleg szükségessé válhat a megrepedezett mennyezet vakolat eltávolítása is. A munkák elkezdése után bizonyossá vált, hogy valamennyi tanteremből le kell bontani a régi stukatoros mennyezet vakolatot, mert nem fogja
megtartani a gipszkarton álmennyezetet. A korábbi árajánlat nem tartalmazta ennek bontását,
kihordását, a fagerendázat és deszkák gomba és rovarölő szerrel történő kezelését. Az új árajánlat szerint, amely már tartalmazza ezen munkamenetet is, a munka bekerülési költsége
2.990 e Ft-ba fog kerülni. Időközben a biztosító igazságügyi szakértője is elkészítette szakvéleményét, miszerint a saját számításaik szerint a biztosító 2.100 e Ft összegű kártérítést térítene meg. Bízik benne, hogy ezt meg is fogja kapni az önkormányzat.

•

Viharkárok helyreállítása

Molnár Levente polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az augusztus 13-i viharkárok helyreállítására is elkészült az árajánlat. Az árajánlat szerint az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokban esett károk helyreállítása, valamint a vihar során kidőlt fák kivágásának költségei mintegy 3.600 e Ft-ba kerülnének. Ezen felül kiadásként jelentkezett a takarófóliák megvásárlása. A helyreállítás folyamatos, a biztosító egyes ingatlanokra már fizetett is. A már korábban említetteknek megfelelően a vis maior támogatás benyújtására az igénylés megtörtént,
az igazságügyi szakértőt felkérték. Bízik benne, hogy a biztosító kártérítéséből származó pénzek levonása után a károk nagy része a vis maior pályázatból meg fog térülni.
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Egyéb napirend nem volt, Molnár Levente polgármester megköszönte a képviselőknek a
megjelenést és az ülést 18,30 órakor bezárta.

Kmft.

Molnár Levente
polgármester

Szarka Gyula
jegyző
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