JEGYZŐKÖNYV
amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. augusztus 31-én
tartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Takács Zoltán, Vígh József, Mucsi Zsanett, Jakab Tiborné képviselők
dr. Barna Angéla jegyző
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
mindenki jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jakab Tiborné és
Takács Zoltán képviselőket javasolta.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, s 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5fő
76/2016.(08.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 31-ei rendkívüli
ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Jakab Tiborné és Takács Zoltán képviselőket
választotta meg.
Határidő: azonnal
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a képviselőknek, hogy az szmsz
szerinti telefonos összehívásra ismételten megjelentek. Elmondta, hogy a telefonban
elmondott napirend, a mérlegképes könyvelői tanfolyam megtárgyalásán kívül két téma van,
melyet jegyző asszony fog ismertetni, melyekre az anyagok kiosztásra kerültek. Az egyik az
ASP rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos pályázat benyújtása Csanádpalota
részéről, másrészt a szociális tűzifa pályázat benyújtása. E három napirendet javasolta
megtárgyalásra, természetesen azzal, hogy a negyedik a szokásos egyebek napirenden legyen,
melyen belül bármilyen téma felvethető.
Egyéb kiegészítés a napirendekhez nem érkezett, a javaslatot támogatta a testület, így 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
77/2016.(08.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a 2016. augusztus 31-ei rendkívüli
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
2. 2016. évi szociális tűzifa pályázat benyújtása, a szükséges rendelet megalkotása

ülés

Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
3. Mérlegképes könyvelői tanfolyam kifizetése Kanton Eszter munkavállaló részére
4. Egyebek
1. ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
Dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy 2017. január 1-től kötelező csatlakoznia Kövegynek
is az önkormányzati ASP rendszerhez. Ennek lényeg, hogy a könyvelés közvetlen
összeköttetésben fog állni a Magyar Államkincstárral, minden adat közvetlenül fut be oda. Az
informatikai és számítástechnikai háttér kiépítéséhez lehetőség van pályázatot benyújtani, de
csak a hivatal székhely önkormányzata nyújthatja be, azaz Csanádpalota. A pályázati kiírás
szerint azonban a tagönkormányzatok támogató képviselő-testületi határozatára is szükség
van. A pályázat teljes költsége 7 millió forint, és kormányrendelet fogja pontosan
meghatározni, hogy a pályázat keretén belül milyen felszereltségű, méretű stb. eszközöket
lehet beszerezni. Kérte, hogy a kiosztott anyagban szereplő határozati javaslatot fogadja el a
testület.
Jakab Tiborné megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy mindent látni fog a kincstár?
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy lényegében igen. Minden településen ki kell
alakítani munkaállomásokat, így valószínűleg Kövegyre egy fog kerülni.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
megköszönte a tájékoztatást, majd javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a napirenddel kapcsolatban az alábbi
határozatot hozta:
78/2016.(08.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: ASP pályázathoz csatlakozás
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja azon szándékát, hogy
támogatja Csanádpalota Város Önkormányzatát, mint a Csanádpalota Közös Önkormányzati
Hivatal székhely önkormányzatát azon célból, hogy pályázatot nyújt be a „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.
Kövegy Község Önkormányzata kijelenti, hogy a pályázathoz teljes mértékben csatlakozik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos valamennyi
intézkedés megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja

2. 2016. évi szociális tűzifa pályázat benyújtása, a szükséges rendelet megalkotása
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy pár napja jelent meg a szociális tűzifa igénylésének
idei pályázati felhívása. Az alapfeltételekben változás nincs. El kell döntenie a testületnek,
hogy kemény vagy lágy lombos tűzifára nyújtja be a pályázatot, illetve szénre is lehet, de ezt
még soha nem igényelte Kövegy, ezért a rendelet-tervezet és a határozati javaslat sem
tartalmazza. Több fára lehet ebben az évben benyújtani a pályázatot. A kemény lombos tűzifa
esetében a tavalyi 58 m3-el szemben 100 m3-re, lágy lombos tűzifa esetében a tavalyi 87 m3el szemben 150 m3-re. A rendelet tervezet az előző évi rendelet szerint készült el, abban
változtatás nincs. Kérte a testület véleményét. A pályázat benyújtásának határideje papír
alapon október 3, míg elektronikusan szeptember 30.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a tájékoztatást. Véleménye szerint a
kemény fát kellene választani, mert az tartalmasabb lenne.
A képviselők rövid megbeszélés után egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy a kemény
tűzifára kell a pályázatot beadni. Ezt követően Galgóczkiné Krobák Mária polgármester a 2.
sz. határozati javaslatot tette fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el.
79/2016.(08.31.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész
biztosítása
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési önkormányzatok 2016.
évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozóan a
Belügyminiszter által meghirdetett pályázat alapján benyújtja igényét az Önkormányzat által
igényelhető 100 erdei m3 kemény lombos szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatásra és vállalja az igényelt mennyiség utáni 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű, az
összesen 127.000- Ft, azaz egyszázhuszonhétezer forint önrész biztosítását.
A Képviselő-testület a fenti összegű önrész fedezetét 2016. évi költségvetésében a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím keretből tudja vállalni,
valamint kijelenti, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a
határozattal kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Határidő: 2016. szeptember 30.
A határozatról értesítést kap:
- Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
- dr. Barna Angéla jegyző
- Pénzügy
3. Mérlegképes tanfolyam kifizetése Kanton Eszter munkavállaló részére
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester röviden ismertette az előzményeket. A pénzügyes
dolgozó helyett, mivel ő a kisbabájával van otthon, Kanton Eszter dolgozó látja el a pénzügyi
feladatokat helyettesként Kövegyen. Eszter a Közös Hivatal dolgozója, eredetileg
Csanádpalotán dolgozik, de most helyettesítéssel látja el itt a feladatokat. Jelenleg nincs

mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező személy a Kövegyi Kirendeltségen, így
nincs aláírásra jogosult személy sem. Az álláshely folyamatos pályáztatás alatt van, viszont
eddig senki nem jelentkezett az állásra, pedig már szolgálati lakást is felajánlottak. Lehetőség
lenne Esztert beiskolázni, viszont a tanfolyam költsége majdnem 300.000 Ft, így erről a
testületnek kell dönteni. A tanfolyam egy éves, de még utána három év gyakorlatot kell
szerezni, hogy aláírási joga lehessen. Azért sürgős a döntés ebben az ügyben, mert a
tanfolyam szeptember 1-jén indul. Tanulmányi szerződést sem tud a testület kötni a
dolgozóval, hiszen a Közös Hivatal dolgozója és nem az önkormányzaté.
Vígh József képviselő szerint nem lenne jó a tanfolyamot külsősnek kifizetni, főleg, ha ezzel
nem nyer szinte semmit az önkormányzat. Mi van akkor, ha Netti visszajön?
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy Eszter csak helyettesít, tehát ha
Netti bejelenti, hogy vissza akar jönni, akkor őt vissza kell venni, Eszter pedig Csanádpalotára
kerül vissza dolgozni. Kövegynek a normatívája fedezetet biztosítana, tehát ki tudja fizetni a
hivatali normatívából az önkormányzat, viszont ha Eszter visszamegy Csanádpalotára, akkor
már nem Kövegynek fog dolgozni. Tanulmányi szerződést sem tud vele kötni az
önkormányzat, ahogyan ezt már mondta.
Jakab Tiborné képviselő szerint sem célszerű egy olyan személynek kifizetni a tanfolyamot,
aki nem Kövegynek fog a jövőben dolgozni.
Takács Zoltán képviselő is ezzel a véleménnyel értett egyet.
Mucsi Zsanett alpolgármester szerint viszont jó volna kifizetni, hiszen egyáltalán nem biztos,
hogy Netti vissza fog jönni. Nem is érti, hogy miért kell ezt a testületnek megbeszélnie,
hiszen erről a jegyzőnek kellene dönteni, mivel Hivatali dolgozó Eszter.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy Kövegynek két fő normatívája van a Hivatali
megállapodás szerint, amiből fedeznie kell minden évben a béreket, járulékokat, dologi
költségeket. Valóban Hivatali dolgozó Eszter, viszont a Kövegyi normatíva felhasználását a
Kövegyi testületnek kell eldöntenie. Ha a Hivatal csanádpalotai dolgozóiról van szó, akkor a
csanádpalotai polgármester egyetértése, ha a királyhegyesi dolgozókról van szó, akkor a
királyhegyesi polgármester egyetértése, ha pedig a kövegyi dolgozókról van szó, akkor a
kövegyi polgármesternek az egyetértése szükséges, de mivel itt a rendeletben meghatározott
kétszázezer forintos összeghatár feletti pénzről van szó, testületi döntés szükséges. Tehát ha a
Hivatal csanádpalotai normatíva részéből Eszternek kifizetné a tanfolyamdíjat, abba a
csanádpalotai polgármesternek is van kvázi beleszólása. Ha a kövegyi normatíva részből,
akkor a kövegyi polgármesternek, testületnek van beleszólása. A tanulmányi szerződés
kérdésköre az más, hiszen mindenképpen a Hivatallal kötne szerződést és nem az
önkormányzattal, viszont annak tartalmát közösen kellene meghatározni. Nem lát jogi
lehetőséget arra, hogy Kövegy önkormányzata az érintett dolgozóval tanulmányi szerződést
tudjon kötni, hiszen nem az önkormányzat dolgozója.
A képviselő-testület ezt követően még a témában röviden beszélgetett, Mucsi Zsanett
képviselő továbbra is javasolta a tanfolyam kifizetését, míg a többi képviselő nem javasolta
azt.

A témában nem született határozat, azt a lehetőséget vetették fel, hogy kamatmentes kölcsön
formájában fizesse ki a dolgozónak a tanfolyamot Kövegy Önkormányzata, s kérték a jegyzőt,
hogy ennek a jogi megvalósításának lehetőségét keresse meg.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy nem lát erre lehetőséget, de utána fog nézni.
4. Egyebek
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megkérdezte, van-e valakinek egyéb felvetése.
Vígh József képviselő elmondta, hogy a faluban többen kérdezték, hogy Kövegyen miért
nincs beiskolázási segély, holott a környező településeken van. Véleménye szerint adni
kellene itt is segélyt.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy jelenleg ilyen támogatási formát nem tartalmaz a
települési támogatásokról szóló helyi rendelet. Ahhoz, hogy az ilyen támogatás is a szociális
keret terhére elszámolható legyen, mindenképpen a helyi rendeletben kell rögzíteni, valamint
azt is, hogy ki és milyen feltételekkel kaphassa meg a segélyt. Ilyen feltétel lehet pl. az
életkor, jövedelmi viszony, helyben lakás stb.
A képviselő-testület tagjai ezt követően a feltételekről beszélgettek, s végül az a megállapodás
született, hogy az óvodás kortól a középiskolások kapjanak ötezer forintot.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy az ötezer forintos összeggel nincs gond, arról majd
döntést hoz a testület és beépül a költségvetésbe, viszont az óvodás kortól a középiskolás kor
az tág fogalom. Óvodás az aki már jár, vagy az is, aki be van íratva, de pl. a harmadik
születésnapja november 3-án van és csak akkortól jár óvodába. A középiskolába járhat húsz
éves is, illetve középiskola melyik évfolyama legyen a bezáró év? Óvoda esetében javasolta,
hogy annak a gyermeknek járjon, aki az adott év december 31. napjáig betölti a három évét,
középiskola esetében pedig aki az adott évben a középiskola nappali tagozatán a 12.
évfolyamot megkezdi.
A képviselő-testület tagjai ezzel a javaslattal egyetértettek. Felkérték a jegyzőt, hogy ennek
megfelelően a következő testületi ülésre készítse el a rendelet tervezetet.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a részvételt, s mivel több kérdés,
észrevétel nem volt, az ülést bezárta.

k.m.f.
Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Jakab Tiborné
jkv. hitelesítő

Takács Zoltán
jkv. hitelesítő

