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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30-án
15.00 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésén.
Ülés helye: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Jelen vannak: Lipcsei Zoltán polgármester, Nosza József alpolgármester, dr. Bácskay
Tamás, Kovács László, Marton László, Török Imre Mihály, Végh Judit képviselők,
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző, Smiriné Papp Katalin pénzügyi
csoportvezető
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá:
NAPIREND
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata.
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
6. Az önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
7. A képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elkészítése
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
8. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
9. Helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
10. Szociális célú tüzelőanyag juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
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11. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előadó: Végh Judit elnök
12. Bejelentések
Első napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester kiegészítésképpen elmondja, hogy a költségalapú bérlakásoknál
a JOLA céget bízták meg a nyílászáró cserével. Megtették a kellő lépéseket. A mai
napon olyan információ érkezett hozzá, hogy felmérte a cégnek a szakembere a
nyílászárókat és kiderült, hogy nem szabványméretűek, így 60%-os felárat kérnek. Ezt
soknak tartja. Ezért kéri, hogy a lejártból húzzák ki.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy nem lehet kihúzni a
beszámolóból a leírtakat, hanem a testületnek egy új döntést kell hoznia.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy felveszik más cégekkel a kapcsolatot és később
tárgyalni fognak a kérdésről.
dr. Bácskay Tamás képviselő elmondja, hogy volt több árajánlat, kérdezi, hogy nem
tekinthetik-e azt érvényesnek?
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna elmondja, hogy ha nem szabványos méretűek a nyílászárók,
akkor a többi ajánlatot adónak sem lesz az, innentől kezdve a többi árajánlat sem lesz
jó. Ezért kell új árajánlatokat kérni. Az önkormányzat emberei adták meg a méretet,
ami ezek szerint nem volt jó.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy az is lehet, hogy ez csak a JOLA cégnek a
kitalációja.
Kiegészítésként elmondja, hogy módosították az orvosi rendelő átadási időpontját,
eszerint december 15. lett a végső átadási határidő. A legnagyobb probléma a
csempének a pótlása, mert amit megrendeltek az nem olyan színárnyalatú, mint ami
korábban volt. Vannak problémák, de a végző határidőt már nem változtatják meg.
dr. Bácskay Tamás képviselő elmondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy december 16-án a
rendelés már a felújított rendelőben meg is kezdődik. A rendelés megkezdéséről külön
fogják tájékoztatni a lakosságot.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
166/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
jóváhagyta.
Második napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a működési célú
előirányzatokat javasolják kiegészíteni egy 5. ponttal a saját földterületek hasznosítása
címmel. A fejlesztési célú előirányzatok 4. pontja pontosításra került, és egy 7. ponttal
javasolják felvenni a LEADER pályázat benyújtását, melynek 15%-os önereje van.
Egyéb a 2018. évi költségvetést érintő kérdések kiegészítését javasolják a művelődési
ház keretében működő csoportok támogatási keretét az előző évhez hasonlóan
300.000,-Ft-ban meghatározni. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat
2018. évi költségvetési koncepcióját a módosításokkal együtt az előterjesztés szerint
fogadják el.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
megtárgyalta a koncepciót. Elmondja, hogy december 15-én írják ki a LEADER-es
pályázatot, akkor tudják meg, hogy mit fog tartalmazni. December 7-én a rendkívüli
ülésen tájékoztatni fogja a testületet. A bizottság a Pénzügyi Bizottság elnöke által
elmondott kiegészítésekkel elfogadásra javasolta a koncepciót.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
167/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, azzal a módosítással,
hogy a működési célú előirányzatok 5. pontjának felveszi „Az önkormányzati földterület
hasznosítását”, a fejlesztési célú előirányzatok
4. pontja módosításra kerül úgy,
hogy „A regionális hulladék-gazdálkodási program keretében kívánják biztosítani a települési
hulladék elszállítást”,
7. pontként felveszi „ LEADER pályázat benyújtását, melynek támogatási intenzitása 85%”,
valamint az egyéb 2018. évi költségvetést érintő kérdéseknél
a civil szervezetek támogatása kiegészül „A Művelődési Ház keretében működő csoportok
támogatási keretét 300.000,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő:2018. február 1.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Harmadik napirendi pont: Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata.
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester megkérdezi a főjegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése az
előterjesztéshez?
Nem volt kiegészítés.
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Lipcsei Zoltán polgármester javasolja, hogy pontonként tárgyalják meg az előterjesztést.
Kovács László képviselő elmondja, hogy a bizottság a lakbérek 5%-os emelését támogatja, az
előterjesztett rendelet módosítási javaslat elfogadását javasolja.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017.(…) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások lakbéréről, a lakbértámogatásról és a
helyiségek bérletéről szóló
4/1995.(III.30.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács László képviselő elmondja, hogy a bizottság a közterület foglalási díjak 2018. évtől
történő 5%-os emelésével egyetértett, az előterjesztett rendelet módosítási javaslat
elfogadását javasolja.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017.(…) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
1/2005.(II.01.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
168/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény
konyhavezetőjét a 2017. évi adatok összesítése után tegyen javaslatot
a 2018. évi élelmezési norma meghatározására.
Határidő: 2018. április 28.
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
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címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
169/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alapszolgáltatási Központban alkalmazott térítési díjakról és a
gyermekélelmezésben alkalmazott térítési díjakról a 2018. áprilisi ülésén dönt.
Határidő: 2018. április 28.
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
170/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő belterületi földek bérbeadását engedélyezi.
2. Megbízza a polgármestert, hogy készítsen kimutatást az önkormányzat
tulajdonában álló földterületekről, azok hasznosításáról és a gazdálkodáshoz
szükséges földterületekről.
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Negyedik napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a
magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban változtatást nem javasol. A helyi
iparűzési adóval kapcsolatban az adómértéket 2%-ról 1,8%-ra javasolják csökkenteni,
egyrészt azért mert a 2,5 MFt-os kedvezmény eltörlésével az adózók köre bővült,
másrészt az 1,8%-os mérték igazodik a környező települések adómértékéhez.
Javasolta, hogy az adózó jogosult legyen az általa megfizetett éves helyi iparűzési
adójának 1+1%-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni. A
javaslat célja az volt, hogy a helyi adózók ilyen formában is támogathassák a helyi
civil szervezeteket. A javaslatot a bizottság nem támogatta, elsősorban azért, mivel a
hivatalvezetés álláspontja szerint a felajánlásnak személyi és tárgyi feltételei nem
biztosítottak 2018. évben. Ugyancsak nem támogatta a bizottság a polgármester úr
módosító javaslatát, mely szerint maradjon 2%-os adómérték ugyanakkor a 2,5 MFt-os
kedvezmény kerüljön visszaállításra. Ennek két fő oka volt, egyrészt a z 5 MFt-os
bevétel kiesés, másrészt jelentős mértékben csökkentené az adóalanyok számát, mely
indokolatlan és elfogadhatatlanul szűkítené az adózók számát.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
véleményezte az előterjesztést. A polgármester módosító javaslatát nem támogatta, az
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1,8%-ra történő csökkentést támogatta a bizottság. Az 1+1%-os adó felajánlás
bevezetését javasolják 2018. novemberében újratárgyalni.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy mivel volt módosító javaslat, ezért azt fogja
először megszavaztatni. 1,5 – 2 évvel ezelőtti testületi döntés, a 2,5 MFt-os határnak
az eltörlése nagy felháborodást okozott a lakosság körében. Sok mindent meg tudtak
valósítani a befolyt pénzből. Támogatja a 2,5 MFt-os határnak a visszaállítását, efölött
fizessen az adóalany.
Felteszi a módosító javaslatot szavazásra.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal 5 nem szavazattal nem támogatta a módosító
javaslatot.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(…) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
16/2015.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
171/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a helyi iparűzési adó 1+1%-os felajánlásának lehetőségére
a 2019. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor visszatér.
Határidő: 2018. november
Felelős: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző
Ötödik napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a pénzügyi csoportvezetőt, megkérdezi, hogy van-e
kiegészítése az írásos előterjesztéshez?
Nem volt kiegészítés.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja
az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását. A módosítást követően a 2017. évi
költségvetési főösszeg 890.079 eFt-ról 886.629 eFt-ra változik.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja az előterjesztés szerint elfogadni a költségvetési rendelet módosítását.
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Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017.(…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(III.06.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hatodik napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző bejelentésében elmondja, hogy törvényi
kötelezettségnek eleget téve került előterjesztésre az ellenőrzési terv.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztett 2018. évi ellenőrzési tervet.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
172/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2018. évi éves ellenőrzési tervét elfogadja.
(Az ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hetedik napirendi pont: A képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elkészítése
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Nosza József alpolgármester kérdezi, hogy az egészségügyi napirendnél miért nem
szerepelnek előadóként a háziorvosok?
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy a kialakult helyzet miatt
javasolta ezt a témát megtárgyalni. Szükséges, hogy a testület információt kapjon
arról, hogy mi lesz a jövőben. 2018. október 31-ig be kell tölteni az egyik háziorvosi
körzetet. Ha nem teljesíti a testület ezt a vállalást, akkor a támogatást vissza kell
fizetni. Ezt időben el kell kezdeni tárgyalni. Bevonhatók a háziorvosok.
Kovács László bizottsági elnök javasolja, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság is
véleményezze.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
173/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. I. félévi munkatervét elfogadja azzal a módosítással, hogy
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a 2018. február 1-i ülés 2. napirendi pontjánál
előadóként szerepeljenek a háziorvosok és
véleményezze a Humán és Ügyrendi Bizottság.
Nyolcadik napirendi pont: Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester megkérdezi a főjegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése az
előterjesztéshez?
Nem volt kiegészítés.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja, hogy a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati kiírás az
előterjesztés szerint kerüljön elfogadásra. A pályázat benyújtási határideje 2018.
január 31.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
174/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírást,
valamint a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárban működő szervezetek
támogatására vonatkozó pályázati adatlapot elfogadja.
Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Kilencedik napirendi pont: Helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester megkérdezi a főjegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése az
előterjesztéshez?
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy a kormányhivatal
törvényességi felhívására készült el a rendelet tervezet, melyet kér elfogadni.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a 2016. évi népszavazáson 2117 fő szavazásra
jogosult választópolgár volt a településen.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
előterjesztés szerint javasolja elfogadni a tervezetet.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017.(…) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tízedik napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag juttatásainak szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Lipcsei Zoltán polgármester megkérdezi a főjegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése az
előterjesztéshez?
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy az önkormányzat 2017.
évben is pályázott szociális célú tüzelőanyagra. A pályázat eredményes volt, 2 MFt-ot
nyert az önkormányzat. Korábban is él az testület ezzel a pályázati lehetőséggel, de
nem kaptak ilyen mértékű támogatást. Minden évben rendeletet kell alkotnia a
testületnek a támogatásra vonatkozóan. A támogatás formája barnakőszén lesz,
maximum 10 mázsa. Javaslatot tettek értékhatár módosításra, eszerint egyedül élő
esetében 250%-ra javasolják megemelni az értékhatárt. A beadási határidő 2018.
január 8. A Családsegítő Szolgálatnál is lesz kérelem nyomtatvány, ott segítséget is
nyújtanak. A rendeletet december 1-én javasolják hatályba léptetni, innentől kezdve
lehet benyújtani a kérelmeket. A tüzelőanyagot ki kell szállítania az önkormányzatnak.
A jövő héten és februárban a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó tűzifát fogják
osztani, amiért érte kell menni. Az önkormányzat a rászorulókat minden téli hónapban
fogja tüzelőanyaggal támogatni.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az
előterjesztett tervezetet elfogadásra javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:
Köröstarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(…) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag juttatásainak szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tizenegyedik napirendi pont: Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előadó: Végh Judit elnök
Végh Judit képviselő, a Települési Értéktár Bizottság elnöke elmondja, hogy az Értéktár
Bizottság feladata, hogy a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő
megismertetéséről való gondoskodás. A bizottság részt vett a települési arculati
kézikönyv összeállításában és a településkép védelmi terv véleményezésében. 2017.
évben 10 helyi értéket vettek nyilvántartásba. Lakossági javaslat az idei évben sem
érkezett. Így a helyi értékek száma összesen 40. Megköszöni a bizottság tagjainak
áldozatos munkáját. A Humán és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót és javasolják továbbá a művelődési ház költségvetésében 200.000,-Ft
biztosítását.
Kovács László képviselő elmondja, hogy nagyra értékeli a Települési Értéktár Bizottság
megalakulása óta végzett munkáját. A bizottság eredményes munkáját bizonyítja,
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hogy ezidáig összesen 40 települési értéket vettek nyilvántartásba. A bizottság olyan
munkát végez, amely hiánypótló a települési értékek megőrzésében és szélesebb
körben történő megismertetésében. A bizottság elnöke és a bizottság tagjai
elkötelezettséggel, magas színvonalú szakmai hozzáértéssel végzik feladatukat.
További ilyen eredményes munkavégzést kíván. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
175/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Tizenkettedik napirendi pont: Bejelentések
Lipcsei Zoltán polgármester bejelentésében elmondja, hogy a Szabó Károly Művelődési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény intézményvezetője javaslatot tett a műfüves
pálya bérleti díjának módosítására vonatkozóan. A műfüves pálya bérleti díját bruttó
500,-Ft/fő, de minimum 3.500,-Ft összegben javasolja megállapítani. Megkéri a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság egyetért a
7/2017.(II.07.) számú képviselő-testületi határozatban megállapított 3.500,-Ft/óra díj
500,-Ft/fő-re, de minimum 32.500,-Ft-ra történő módosításával.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy kevesebb pénz nem érkezett, inkább több pénz
szokott érkezni.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
176/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 7/2017.(II.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„a műfüves pálya bérleti díját bruttó 500,-Ft/óra,
de minimum 3.500,-Ft összegben állapítja meg.”
A határozat többi része változatlan marad.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Szabados Kata intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Ombodi Róbert
kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez arra vonatkozóan, hogy a kikötő további
üzemeltetését továbbra is megkaphassa. A kikötő bérleti szerződése 2018. október 31.
napján fog lejárni. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság
véleményét.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja,
hogy a képviselő-testület 2018. II. félévében a kishajó kikötő üzemeltetésére
pályázatot írjon ki. Nem javasolja a bizottság, hogy a testület pályázat nélkül
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meghosszabbítsa a jelenlegi üzemeltetővel a szerződést. Ennek indoka, hogy egy
alkalommal már öt évvel meghosszította pályázat nélkül a szerződést a jelenlegi
üzemeltetővel a testület. A jelenlegi szerződés 2018. október 31. nappal jár le.
Nosza József alpolgármester elmondja, hogy amióta a kikötő üzemel a testület Ombodi
Róbertben találta meg a legjobb üzemeltetőt. A pályázatot a testület nem azért írja ki,
mert nincsen megelégedve Ombodi Róberttel, hanem azért, mert a vagyonnal való
gazdálkodás miatt ez szükséges. Ombodi Róbert jó eséllyel indul ezen a pályázaton.
Lipcsei Zoltán polgármester elmondja, hogy az üzemeltetővel személyesen beszélt. Tervez
különböző pályázaton való indulást, ezért írta a kérelmet a testületnek. Személy szerint
ő biztosan támogatni fogja a pályázatát. Mivel a település tulajdonáról van szó, ezért
újra kell pályáztatni.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal , 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
177/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ombodi Róbert
kérelmét elutasítja.
2. A képviselő-testület a kikötő további működtetésére vonatkozóan 2018. II.
félévében pályázatot ír ki.
Határidő: 1. pont tekintetében 2017. december 15.
2. pont tekintetében értelem szerint
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző bejelentésében elmondja, hogy a Szabó
Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény intézményvezetője
előterjesztette a munkaruha szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatát.
Odakerült a konyha, ami indokolja a módosítást. Kéri előterjesztés szerint elfogadni a
javaslatot.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a
munkaruha ellátásával kapcsolatos aktualizált szabályzat elfogadását javasolja.
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
178/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény
munkaruha szabályzatát elfogadja.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Szabados Kata intézményvezető
Lipcsei Zoltán polgármester következő bejelentésében elmondja, hogy Vrbovszki Szabolcs
vállalkozó, a mezőberényi kábel-tv stúdió működtetője megkereste a képviselőtestületet a kábel-televízió további működtetésével kapcsolatosan. 1,5 MFt támogatást
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kér Köröstarcsától a működtetéshez. December 31. nappal meg fog szűnni a
műsorszolgáltatási tevékenység. Tudomása szerint a Telekomnál fogható lesz a kábeltv. Mezőberény városa megegyezett a vállalkozóval a további működtetésről.
Köröstarcsának ez a szolgáltatás eddig ingyenes volt, mert helyiséget biztosítottak a
működtetőnek. Döntenie kell a testületnek, hogy kívánja-e tovább működtetni a kábeltv-t, ha igen, akkor mennyi pénzt fizet érte. Megkéri a Humán és Ügyrendi Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy mondják el a bizottságok véleményét.
Kovács László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja
megbízni a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Vrbovszki Szabolccsal a kábel-tv
stúdió üzemeltetésével kapcsolatosan. A kért évi 1,5 MFt támogatást magasnak ítélte
meg a bizottság.
Végh Judit képviselő, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság
javasolja megbízni a polgármestert a további tárgyalásokkal a műsoridő és a
szolgáltatások vonatkozásában. A tárgyalás eredményét a december 7-i rendkívüli
ülésen terjessze elő.
Nosza József alpolgármester úgy gondolja, hogy ezt a rendszert meg kellene tartani, hogy a
testületi ülések, a hirdetések és a műsorok működhessenek. Régebb óta
Mezőberényből szolgáltatják az adást. A Kalásznettől sok előfizető elment más
szolgáltatóhoz. Az biztos, hogy fizetni kell érte, de reméli, hogy a polgármester
egyeztetése eredményes lesz
Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
179/2017.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon
Vrbovszki Szabolcs egyéni vállalkozóval a
kábel-televízió további működéséről.
Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Egyéb bejelentés nem volt.
Lipcsei Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a következő soros ülést 2018.
február 1-én tartják, az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Köröstarcsa község egészségügyi ellátása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
háziorvosok
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dr. Patzer Tímea vállalkozó fogorvos
Bencsikné Hudák Ilona védőnő
3. Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról döntés
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések
Ezt követően megköszöni a képviselő-testületnek a megjelenést, hozzászólást, az egész éves
munkáját, mindenkinek békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet
kíván, a képviselő-testületi ülést 16.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző

