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JJeeggyyzzőőkköönnyyvv  
  

Készült: Kurd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. június 19-én 17 
órakor megtartott soron következő üléséről. 

 
Az ülés helye: Önkormányzat Közösségi háza Csibrák 
 
Az ülésen megjelentek kurdi képviselők:  
Müller János    polgármester 
Szentes Szilvia              alpolgármester 
Cser István               képviselő     
         Szentes József               képviselő  
Tóth Tibor    képviselő  
 
Az ülésen megjelentek csibráki képviselők:  
Szűcs János    polgármester 
Kasza Árpádné   alpolgármester 
Csáki Istvánné               képviselő  
Orosz Istvánné                                   képviselő 
Polák Renáta                                       képviselő 
 
Az ülésről távolmaradását előre nem jelentette be: 

Czink Zsolt   képviselő  

János Judit   képviselő  
 
Az ülésről távolmaradását előre  nem bejelentette: 

Dr. Faragóné Wágner Kornélia         NKÖ elnök    Kurd 
János Béla                                              NNÖ elnök Csibrák 
Kiss Sándorné        RNÖ elnök   Kurd 

           Orsós János Tivadar                             RNÖ elnök Csibrák  
 
Valamennyi napirendi ponthoz tanácskozási joggal jelen van: 

Horváthné Tóth Valéria jegyző 
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1. napirendhez: 
Antalné Barducz Éva pályázó 
Harmati József Gyuláné pályázó 

6.  napirendhez: 
Fodor Balázs Vízmű Kft részéről 
Kalenics János  Vízmű Kft részéről 
 

 
Szűcs János polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Kurdon megválasztott 6 képviselő közül az ülésen 4 
képviselő, valamint a polgármester, Csibrákon megválasztott 4 képviselő közül 4 
valamint a polgármester az ülésen jelen van. 

 
 Ezt követően  előterjesztette a napirendi pontokat. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

Zárt ülés keretében:  
 1./Az  óvodavezetői pályázatok  érdemi elbírálása.       
 Előadó: Polgármester  
    
   Nyílt  ülés keretében: 
2./   Belső ellenőrzési rendszer újjászervezésének megtárgyalása. 
        Előadó: polgármester    
 
3./  Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi 

szakmai működéséről.      
         Előadó: polgármester 
 
4./   Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 

szervezeti    átalakításáról.                       
         Előadó: polgármester 
 

5./ A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  

        Előadó: polgármester      
 
6./ A Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű KFT  tájékoztatója az 

arzénmentesítés  mindennapos problémáiról.         
 
 
Szűcs János polgármester kérte   az egyebek napirendi pont felvételét, és átadta az 
ülés további vezetését Müller Jánosnak, Kurd polgármesterének. 
 
7./  Egyebek 
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Kurd  polgármestere az 5/2007.(05.14.) számú rendelete 34.§.(5) bekezdése alapján a   

javasolta, hogy jegyzőkönyv a kurdi jegyzőkönyv hitelesítőknek jelölje ki a testület 

Tóth Tibor  és Cser István képviselőket.       

A képviselő-testületek az előterjesztett napirendi javaslatot, az új napirendi pont 

felvételét egyhangúlag, valamint Kurd község képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítők személyét 5 igenszavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül  

elfogadta. 

 
1./ napirend : zárt ülés keretében: 
Az  óvodavezető pályázatok  érdemi elbírálása. 
(Előadó : polgármester) 
Előadó: Polgármester  
(Írásbeli előterjesztés) 
A napirend tárgyalására zárt ülés keretében került sor. A zárt ülésen hozott , és a 
nyílt ülésen kihírdetett határozatok az alábbiak: 
 
 

44/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 2011. évi 
CXC.tv. 83.§.(2)bek. F./pontja és a 138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 
5.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján  Harmati Józsefné Kurd, 
Szabadságtér 3.  szám alatti, jelenleg is megbízott vezető óvónő 
benyújtott pályázatát elfogadja, s kinevezi 2013. 07.01-től  
kezdődően 2018. 07. 31-ig terjedő időtartamra a Kurd és Csibrák 
Községi Önkormányzatok által  közösen fenntartott  Kurdi 
Napsugár  Óvoda vezetőjének.  
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
31/ 2013.(VI.19.) sz. Csibrák  Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kurd Községi 
Önkormányzat Képviselőtestülete által a 2011. évi CXC.tv. 
83.§.(2)bek. F./pontja és a 138/1992.(X.8.)Korm. rendelet 5.§. (2) 
bekezdésében foglaltak  szerint   kiírt pályázat  alapján  a  
megválasztott Harmati Józsefné Kurd, Szabadságtér 3.  szám alatti, 
jelenleg is megbízott vezető óvónő  Kurdi Napsugár  Óvoda vezetői   
kinevezésével egyetért  2013. 07.01-től  kezdődően 2018. 07. 31-ig 
terjedő időtartamra. 
 
Felelős: a polgármester 
Határidő: azonnal 
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45/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az  2013. július 1-

től kezdődően Harmati Józsefné 7226 Kurd,   Rákóczi tér 6. szám 

alatti lakos óvodavezető  bruttó alapbérét  a KJT. 66. §.(2)(3)-ában 

foglaltak alapján 208.915.-Ft- alapbérrel, 3600.- Ft területi pótlékkal, 

valamint a KJT.70.§.(1-2)§.-ában foglaltak alapján magasabb vezetői 

pótlékát (200%-ban, azaz 30.000.-Ft-ban, összesen 253.000.- Ft-ban 

határozza meg.  

32/ 2013.(VI.19.) sz. Csibrák  Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az  2013 július 1-

től kezdődően Harmati Józsefné 7226 Kurd,   Rákóczi tér 6. szám 

alatti lakos óvodavezető  óvodavezető illetményének  bruttó 

208.915.-Ft- alapbérrel, 3600.- Ft területi pótlékkal, valamint a 

KJT.70.§.(1-2)§.-ában foglaltak alapján magasabb vezetői pótlékának 

(203%-ban,) 40.600.-Ft-ban, összesen 253.115.-Ft-ban(kerekítve 

253.100.- Ft) történő megállapításával egyetért. 

 
Nyílt ülés folytatása: 
 
2./napirend 
 
Belső ellenőrzési rendszer újjászervezésének megtárgyalása. 
Előadó: polgármester  
(Írásbeli előterjesztés) 
 
A jegyző szóban ismertette az alábbiakat: Előzetesen a megküldött árajánlat alapján 

beszéltem mindkét ajánlattevővel.  Ami nekem gondot okozott, az-az, hogy az 

árajánlat nem belső ellenőrzésre vonatkozik, hanem  eseti   pénzügyi vizsgálatra. A 

belső ellenőrzés ennél több, kell hozzá a belső ellenőrzési kézikönyv, az ajánlatból 

nem derül ki, hogy ezt településenként vállalják-e, ez alapján ellenőrzési tervet kell 

készíteni,  elvégezni az ellenőrzést, és annak összefoglaló jelentését.  Ha ezeknek a 

feltételeknek  nem felel meg, akkor gyakorlatilag nem beszélhetünk belső 

ellenőrzésről, csak eseti pénzügyi ellenőrzésről.  Mindkét fél ígérte, hogy ennek 

tükrében újragondolják az ajánlatukat, és módosítják. A beterjesztett anyag alapján 

nem javaslom  egyik ajánlat elfogadását sem. Érdemes megvárni a javaslattevők 

következő javaslatát, illetve új   lehetőséget keresni. 

A napirenddel kapcsolatban  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a 

megtartott szavazások eredményeként a képviselőtestületek 5-5 igenszavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták. 
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46/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a benyújtott  

árajánlat alapján  egyik féllel sem kíván szerződést kötni a belső 

ellenőrzési feladatokra. Mindenképpen szükségesnek tartja az 

ajánlat tartalmi elemeinek teljeskörű megismerését a megbízási 

szerződés aláírására. 

33/ 2013.(VI.19.) sz. Csibrák  Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a benyújtott  

árajánlat alapján  egyik féllel sem kíván szerződést kötni a belső 

ellenőrzési feladatokra. Mindenképpen szükségesnek tartja az 

ajánlat tartalmi elemeinek teljeskörű megismerését a megbízási 

szerződés aláírására. 

 
3./napirend 
 

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi 
szakmai működéséről. 
Előadó: polgármester  
(Írásbeli előterjesztés) 
 
A napirenddel kapcsolatban  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a 

megtartott szavazások eredményeként a képviselőtestületek 5-5 igenszavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták. 

 
47/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete Dombóvár és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi szakmai 

működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 

 
34/ 2013.(VI.19.) sz. Csibrák  Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete Dombóvár 

és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi szakmai 

működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. 

 
4./ Napirend 
 
 Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 
szervezeti    átalakításáról.              
Előadó: polgármester  
(Írásbeli előterjesztés) 
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Horváthné Tóth Valéria jegyző: Kötelező feladatokat és a családsegítő szolgálatot 
kérjük. Döbröközön volt egy egyeztető tárgyalás, Döbrököz is kéri a kötelező 
szolgáltatásokat. Ha a kötelező feladatok egyikét nem kérjük, a hivatalnak kell 
ellátnia. Nem látok lehetőséget arra, hogy jelenleg a települések a kötelező 
feladatokat maguk is el tudnák látni. Ha az árban meg tudunk egyezni, kérjük a 
szolgáltatásokat. Az előterjesztésben a CSÁO is benne van,  de a polgármesterek 
egyértelmű véleménye alapján felvetettem, hogy ha a települések ezt a szolgáltatást 
nem igénylik, azt milyen módon mutatják ki nekünk? Egyértelmű választ nem 
kaptam, ezért javaslom, hogy tegyünk be a határozatba egy  4.  pontot, hogy a CSÁO 
használatához előzetes egyeztetés szükséges. 
 
A napirenddel kapcsolatban  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a 

megtartott szavazások eredményeként a  Kurd 5 igen szavazattal, Csibrák 4 

igenszavazattal,   Csibrákon  1 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozták. 

 
48/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
1. Kurd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy   
Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 
(Székhelye:Dombóvár, Kinizsi u. 37.) tagja kíván  maradni 2013. július 1-jét, 
a társulás jogi személyiségű társulássá való alakulását követően 2014  január  
1-ét követően is  mindaddig, amíg az  állami átszervezés alatt álló szociális 
ellátó   rendszer  új struktúrája, illetve annak finanszírozási feltételei   nem 
tisztázódnak.  
 
A  társulásban vállalt feladatok: 

 Házi szociális gondozószolgálat, (Szoctv. 86. § (1)bek. C.)  

 Gyermekjóléti szolgálat               (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés). 

  2013/14 évben  családsegítő szolgálat  a  rendszeres szociális segélyezettek  
együttműködésének   folyamatos   biztosítására. 
 
2. Kurd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a jelenlegi  rendszert 

áttekinthetetlennek, pénzügyileg követhetetlennek tartja, s kéri a gesztor 

önkormányzatot,  hogy településszintű költségek kimutatását mind a 

tervezés, mind a féléves, éves beszámolás során – az újjáalakult 

szervezetben biztosítsa. 

3. Kurd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   amennyiben a 

jelenlegi   INTEGRÁLT  könyvelésért számlázott  túlságosan magasnak 

tartott költséggel kíván számolni, úgy  hosszabb távon  (2015-től) a  társulás 

szervezetében nem kíván részt venni. 
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 4. Kurd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a megállapodás- 

tervezetében    foglalt Családok  Átmeneti Otthona  vonatkozásában  az 

alábbi kikötéssel él:  

 -  Kurd község közigazgatási területéről a CSAO csak az önkormányzat 

előzetes hozzájárulásával  vehető igénybe.   Egyedi megállapodás   

hiányában  az elhelyezettek költségének megtérítésétől az önkormányzat 

elzárkózik. 

           Felelős:      Horváthné Tóth Valéria  a határozat kivonat  megküldésére 
 Határidő: azonnal                  

 
 

35/2013 (VI.19.) sz. Csibrák  Községi Önkormányzat határozata 
1. Csibrák   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy   Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
Társulás (Székhelye:Dombóvár, Kinizsi u. 37.) tagja kíván  maradni 2013. 
július 1-jét, a társulás jogi személyiségű társulássá való alakulását 
követően 2014  január  1-ét követően is  mindaddig, amíg az  állami 
átszervezés alatt álló szociális ellátó   rendszer  új struktúrája, illetve 
annak finanszírozási feltételei   nem tisztázódnak.  
A  társulásban vállalt feladatok: 
Házi szociális gondozószolgálat, (Szoctv. 86. § (1)bek. C.)  
Gyermekjóléti szolgálat               (Gyvt. 94. § (2a) bekezdés). 
 2013/14 évben  családsegítő szolgálat  a  rendszeres szociális 
segélyezettek  együttműködésének   folyamatos   biztosítására. 
 
2. Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a jelenlegi  

rendszert áttekinthetetlennek, pénzügyileg követhetetlennek tartja, s kéri 

a gesztor önkormányzatot,  hogy településszintű költségek kimutatását 

mind a tervezés, mind a féléves, éves beszámolás során – az újjáalakult 

szervezetben biztosítsa. 

3. Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   amennyiben a 

jelenlegi   INTEGRÁLT  könyvelésért számlázott  túlságosan magasnak 

tartott költséggel kíván számolni, úgy  hosszabb távon  (2015-től) a  

társulás szervezetében nem kíván részt venni. 

 4. Csibrák  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a megállapodás- 

tervezetében    foglalt családok  Átmeneti Otthona  vonatkozásában  az 

alábbi kikötéssel él:  

    -  Csibrák  község közigazgatási területéről a CSAO csak az 
önkormányzat előzetes hozzájárulásával  vehető igénybe.   Egyedi 
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megállapodás   hiányában  az elhelyezettek költségének megtérítésétől az 
önkormányzat elzárkózik. 
 
  Felelős:      Horváthné Tóth Valéria  a határozat kivonat  megküldésére 
    Határidő: azonnal                  
 

5./napirend 

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása  
 Előadó: polgármester     
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Szűcs János polgármester: A társulás jelenleg működik, valamennyi feladata van, de 
kell idő, hogy eldöntsük, maradjon-e vagy ne. Érdemes egy esélyt adni! 
Településenként delegáltakat kell választani, ha a polgármester akadályoztatva van, 
az alpolgármester helyettesíti, ha ő is akadályoztatva van, egy képviselőt lehet 
megjelölni, aki képviseli a települést. Csibrákra javaslom a képviselők közül Csáki 
Istvánnét delegáltnak. 
 
Müller János polgármester: Kurdon a képviselők közül Cser István képviselőt 
javaslom elfogadni. 
 
A napirenddel kapcsolatban  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, a 

megtartott szavazások eredményeként a  Csibrák  5 igen szavazattal,  Kurd 4 

igenszavazattal,  1 tartózkodással,  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták. 

 
49/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja a 
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács által május 3.-án, valamint 
június 7.-én elfogadott módosításait és a Társulási Megállapodás 
június 7.-én elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
Felelős: Müller János polgármester 

Határidő: 2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 

elnöke részére) 

 
36/2013 (VI.19.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata 

Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – elfogadja a 
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács által május 3.-án, valamint 
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június 7.-én elfogadott módosításait és a Társulási Megállapodás 
június 7.-én elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
Felelős: Szűcs János polgármester 

Határidő:     2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 

elnöke részére) 

 
50/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
A Kurd Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács üléseire   Kurd   
Község  delegáltja:  

 Müller János  polgármester,   akadályoztatása esetén 

 Szentes Szilvia  alpolgármester, akadályoztatása esetén 

  eseti megbízás szerint. 
Felelős:    Müller János polgármester 
Határidő:      2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 
elnöke részére) 
 
37/2013 (VI.19.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata 
A Csibrák Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dombóvár 
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanács üléseire   
Csibrák    Község  delegáltja:  

 Szűcs  János  polgármester,   akadályoztatása esetén 

 Csáki Istvánné képviselő, akadályoztatása esetén 

 eseti megbízás szerint. 
Felelős:    Szűcs János polgármester 
Határidő:  2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 
elnöke részére 
 
51/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
Kurd Községi Önkormányzat képviselő-testülete kimondja,hogy  
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra 
is tag kíván maradni.  
Felelős: a település polgármestere 
Határidő: 2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 
elnöke részére) 
Felelős:polgármester 
 
38/2013 (VI.19.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák  Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
kimondja,hogy  Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulásban továbbra is tag kíván maradni.  
Felelős: a település polgármestere 
Határidő: 2013. június 21. ( a határozat eljuttatására a Társulás 
elnöke részére) 
Felelős:polgármester 
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6. napirend 
 
A Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű KFT  tájékoztatója az 
arzénmentesítés  mindennapos problémáiról.   
 
A napirendi ponthoz tanácskozási joggal megjelent Kalenics János  és Fodor Balázs a 
Víz és Csatornamű KFT  mérnöke, és munkatársa. 
 
 
Müller János polgármester: Azért hívtuk meg az együttes ülésre, mert az 
arzénmentesítés érinti mind Kurdot, mind Csibrákot.  Kurdon  a probléma már 
kiéleződött, többször egyeztettünk már a Vízművel, és szeretnénk, ha a testületet is 
tájékoztatnák arról, miért lett ennyire „ koszos” vasas a víz.  A lakosság körében sok 
a panasz. Sokat tett a Vízmű, hogy javítson a jelenleg kialakult helyzeten. 
Kérdezném, hogy van-e újabb fejlemény a vizünk minőségével kapcsolatban? Mi a 
megoldás? 
 
Kérdések, hozzászólások 
 
Kalenics János: Az arzénmentesítés kapcsán egy szűrő lett behelyezve, azóta az arzén 
nincs jelen a vízben, de a vaskoncentrációja igen magas. Az adatokat elküldtük a 
német cégnek, akitől a technológiát vásároltuk, de Ők sem értik, mi az oka a magas 
vastartalomnak. Eddig nem volt probléma Kurdon, kb. egy hónapja vasas a víz. A 
Vízmű is hibás, mert április óta megnövekedett a szűrőről lejövő vas tartalma a 
víznek. Jelenleg nincs még eredmény, holnap veszünk még mintát és a németek, ha 
nem tudnak rá megoldást találni, kicseréljük a töltetet. Egyelőre csak Kurdot érinti, 
Csibrákon nincs ilyen gond, Döbröközön meg most kezdődik. Töltetcsere esetén sem 
kell fizetni a falunak, mert 2 évre való töltet lett megvásárolva. Az ÁNTSZ is tud a 
problémáról, folyamatosan egyeztetünk velük. Most 6-szorosa a megengedettnek a 
víz vastartalma. A vas jelenléte a vízben, egészségre ártalmatlan.    
 
Szűcs János polgármester: Csibrákon is van probléma, a nyomáscsökkenés. Azt mi 
okozza ? 
 
Kalenics János: Ez már régi  probléma, rendszer építésének hibája.  Némileg gázos a 
víz, és légdugó alakul ki és nem nyomja fel a vizet. Most úgy néz ki, hogy egy kétfelé 
nyíló szelepet beteszünk a rendszerbe, hogy ne legyen ilyen gond.  
 
Müller János polgármester:  Nem a napirend tárgya, de röviden mondjon valamit a 
vezetőváltással kapcsolatban. 
 
Kalenics János a Vízmű igazgató leváltásával kapcsolatban is tájékoztatja a 
képviselőket. 
 
Horváthné Tóth Valéria jegyző: Az óvónőknek is még az idén járna a kiemelkedő 
munkavégzéséért járó pótlék. Két változatot dolgoztunk ki, az egyik 12 hóra 
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vonatkozik, összege: 252.000,- Ft összesen, a másik 10 hónapra vonatkozik, összege: 
210.000,- Ft összesen.  
 
Müller János polgármester: Nem késünk el akkor sem, ha megvárjuk a félévi 
költségvetés alakulását. Azt követően térjünk vissza a kérdésre. 
 
Horváthné Tóth Valéria jegyző: Szeptemberben lehet számolni. Most kellene 
meghatározni a keretet, és hogy meddig nem lehet felhasználni. 10 hónapot 
tervezzünk meg azzal a feltétellel, hogy az első félévi költségvetés alakulását 
követően visszatérünk rá. 
 
A napirenddel kapcsolatban több  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, 

a megtartott szavazások eredményeként a képviselőtestületek 5-5 igenszavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozták. 

 
 

52/2013 (VI.19.) sz. Kurd Községi Önkormányzat határozata 
1./Kurd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Víz- és 
Csatornamű KFT    megbízottjainak  szóbeli tájékoztatását  
elfogadja. 
A Testület kéri a Víz- és Csatornamű KFT-t, hogy a problémákról, 
illetve azok   megoldási  lehetőségeiről az önkormányzatot  
rendszeresen  tájékoztassák.  
 2./ Kurd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az óvónők   
kiemelkedő  munkavégzéséért járó pótlék keretének  
megállapítását az önkormányzat és az óvoda  féléves 
költségvetési beszámolójának alakulásától teszi függővé, és annak 
megállapítását a féléves beszámolóval egyidejűleg határozza meg.  

             
 

39/2013 (VI.19.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata 
1./Csibrák  Községi Önkormányzat képviselő-testülete  a Víz- és 
Csatornamű KFT    megbízottjainak  szóbeli tájékoztatását  
elfogadja.A Testület kéri a Víz- és Csatornamű KFT-t, hogy a 
problémákról, illetve azok   megoldási  lehetőségeiről az 
önkormányzatot  rendszeresen  tájékoztassák.  
 2./ Csibrák  Községi Önkormányzat képviselő-testülete is 
egyetért a kurdi önkormányzat döntésével, mely szerint az 
óvónők   kiemelkedő  munkavégzéséért járó pótlék keretének  
megállapítását az önkormányzat és az óvoda  féléves 
költségvetési beszámolójának alakulásától teszi függővé, és annak 
megállapítását a féléves beszámolóval egyidejűleg határozza meg.  

             
Az együttes ülésen napirend nem szerepelt, ezért a polgármester az együttes ülést 
bezárta. 
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Müller János Szűcs János 

Kurd polgármestere Csibrák polgármestere 

 

Horváthné Tóth Valéria 
jegyző 

 

Tóth Tibor Cser István  

képviselő képviselő 

 

Egyebek Csibrák  
 
A jegyző ismertette, hogy a mai napon érkezett megkeresés a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től, azzal, hogy Csibrákról nem  pályázott senki  
a dohányáru kiskereskedelmi forgalmazására.  Kérik, jelölje ki a polgármester, az 
önkormányzat  az átmeneti időszakra a forgalmazásra jogosultat.   Csibrákon jelenleg 
dohányáru kiskereskedelmi forgalmazására  csak a kocsmának van. 
 
Szűcs János polgármester : Az én értelmezésemben nemcsak az jelölhető ki átmeneti 
időszakra,  hanem, más vállalkozó is, aki kiskereskedelmi tevékenységgel 
foglalkozik. Én  szeretném, ha helyi vállalkozó kapna jogosultságot. Javaslom,  
Nyisztor Nikit erre kijelölni. 
 
 A képviselők között  vita alakult ki a kérdés körül. Egyértelműen a helyi vállalkozót  
szerették volna megbízni a tevékenység folytatásával. 
Horváthné Tóth Valéria jegyző: Ebben az esetben véleményem szerint ellátatlan 
marad a település,  mert feltétele a kiskereskedelmi jogosultság a dohánytermék 
vonatkozásában. 
A képviselők arra a kompromisszumra jutottak a jegyző javaslata alapján, hogy  1. 
helyen  Nyisztor Nikit,  amennyiben ő nem felel meg a feltételeknek, akkor a Kocsma 
vállalkozóját jelöli meg. 
 
A napirenddel kapcsolatban több  érdemi kérdés, több hozzászólás nem hangzott el, 

a megtartott szavazások eredményeként a képviselőtestület 5 igenszavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta. 
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40/2013 (VI.19.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat határozata 
Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ( 1398. Budapest, Pf.: 562. ) megkeresésére úgy 
határozott, hogy Csibrák községben a 2013. július 16. napjától betöltetlen 
dohánytermék–kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására ideiglenesen feljogosított 
vállalkozásként  szeretné ha megbízást kapna a helyi lakosú vállalkozó 

1. Horváthné Nyisztor Nikoletta  Csibrák, Vörös Hadsereg u. 67. szám alatti 
lakos, Csibrák, Vörös Hadsereg u.-  72. szám alatt  működő vállalkozóval, 
javasolja a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Kft.-nek kijelölni.  

2.  Csibrák Község Önkormányzata  - tekintettel arra   hogy az 1. pontban 
megjelölt vállalkozónak  dohány árusításra  nincs  jogosultsága     az ellátás 
biztosítása végett  - ha Önöktől  megbízást nem kaphat – akkor   javasolja: 

3. Régensburgerné  Kovács Ibolya , Döbrököz Újtelep utca 109. szám alatti  
vállalkozó   megbízását  a Csibrák Vörös Hadsereg utca 36. szám alatti italbolt  
telephellyel)  a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Kft.-nek kijelölni.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szűcs János polgármestert, hogy a megkereséshez 

megküldött adatlap kitöltésével és annak, valamint a határozat megküldésével a 

képviselő-testület javaslatáról a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-t 

tájékoztassa.  

                           

Határidő:   Azonnal 

Felelős:   Szűcs János  polgármester 

 
A tájékoztatást a képviselőtestület tudomásul vette, és ezzel a polgármester az ülés 
19 óra 55  perkor bezárta. 
 

Kmft. 

 

 

 

Szűcs  János 

 polgármester 

Horváthné Tóth Valéria 
jegyző 

 

 

 


