Rábakecöl Község Képviselő-testülete
13/2006.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. december 29-én (pénteken)
19-órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Horváth
Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselők és Cseh Teréz
jegyző.
Tanácskozási joggal meghívott, megjelent az ülésen: Boros Margit könyvtáros,
Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Tuba Pál képviselő.
Rábakecöl község lakosai közül megjelent a képviselő-testület ülésén Keszte Ferencné és
Peterdi József választópolgár.
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 7
megjelent az ülésen.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval
azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:

NAPIREND
1./ Beszámoló a könyvtár működéséről
Előadó: Boros Margit
Könyvtáros
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
3./ 2007. évi ivóvíz és szennyvízelvezetési szolgáltatási díj megállapítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

4./ 2007. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
5./ A helyi önszerveződő
rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

közösségek

pénzügyi

támogatásáról

szóló

6./ 2007. évi bérleti díjak megállapítása, szerződések meghosszabbítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
7./ Döntés önkormányzati elektronikus adóbeszedésről
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
8./ Különfélék, bejelentések.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:
1./ Napirendi pont:
Az első napirendi pont keretén belül Tuba Erik polgármester felkérte Boros Margit
könyvtárost, hogy adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek a községi Könyvtár
működéséről.
E napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Tuba Erik polgármester az elhangzott tájékoztató beszámoló kapcsán elmondja, hogy a
könyvtár nem a legszerencsésebb helyen van. Célszerű lenne összevonni a községi, és az
iskolai könyvtárakat. Az iskolában biztosított az ingyenes internet hozzáférési lehetőség.
A kultúrház rossz műszaki állapotáról már Ő is hallott, és javasolja a képviselőtestületnek a felújításhoz szükséges fedezet biztosítását a következő évi költségvetésben.
Boros Margit könyvtáros kiegészítésként még tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy az utóbbi időben nagyon sok kulturális rendezvény volt a községben. A többi
településhez hasonlóan ő is szerette volna, ha a környező települések tájékozódnak a
Rábakecöl községben megtörtén kulturális eseményekről.
Három alkalom is küldött tájékoztató levelet a Kisalföld Szerkesztőségének, és egy
alkalommal sem jelentették meg a kulturális eseményről szóló tájékoztaóját.
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Mivel a tárggyal kapcsolatban több kérdés nem vetődött föl, Tuba Erik polgármester
megköszönte Boros Margit tájékoztatóját és a napirendet lezárta.

2./ Napirendi pont:
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. A
napirendhez kapcsolódva tájékoztatta a képviselő-testületet Dr. Gál Miklós ügyvéd –
Tuba Pál leköszönő polgármester szabadság megváltása tárgyában írt- leveléről és
felolvasta a megkeresésre írt válaszlevelét.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képzi.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján tudomásul vette a határozatok
végrehajtásáról és az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló előterjesztést
3./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pontban előterjeszti a PANNON-VÍZ
ZRT. 2007-évi szolgáltatási díjainak meghatározására vonatkozó tájékoztatóját,
valamint a rendelet-tervezetet.
A tájékoztató írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Felhalmi Antal képviselő felszólalásában elmondja, hogy a Pannon Víz Zrt. Közgyűlés
határozatától eltérően nem tudunk dönteni. Azt el kell fogadni.
Tuba Erik polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy abban az esetben
nem kell elfogadni, ha az önkormányzat átvállalja az emelés kifizetését. Ez vonatkozik a
hulladékszállítási díj megállapítására is.
A hozzászólások után a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet fogadta el.
17/2006. (XII. 30.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a PANNON-VÍZ ZRT. 2007. évi
szolgáltatási díjait tartalmazó –a jegyzőkönyv
mellékletét képező- rendeletet alkotta.
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4./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pont keretén belül előterjeszti a
REKULTÍV KFT. 2007. évre érvényes hulladékszállítási díjainak meghatározásáról
szóló előterjesztést.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Pandur Ferenc képviselő véleménye szerint meggondolandó ajánlat az önkormányzat
általi díjbeszedés elvállalása vonatkozásában tett ajánlat. Öt százalékért már érdemes
lenne vállalni.
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat
eddig díjmentesen biztosította a helyiséget a Rekultív zrt részére és a hirdetések díját
sem számlázta le.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy 2007. december 31. napjával
lejár a Rekultív Kft-vel kötött szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására
megkötött szolgáltatói szerződés. A szerződés 2015. december 31-ig történő
meghosszabbításával kapcsolatban a szolgáltató megkereste a képviselő-testületet. A
polgármester megkérte a képviselőket, hogy nyilatkozzanak a szerződésmódosítással
kapcsolatban.
Felhalmi Antal képviselő javasolta, hogy későbbi időpontban térjünk vissza rá.
Pandur Ferenc képviselő a szerződésmódosítással kapcsolatban elmondja, hogy a
közbeszerzési törvény előírásainak be nem tartása miatt törvénytelen, most még nem
javasolja a szerződés meghosszabbítását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet fogadta el:
18/2006. (XII. 30.) RENDELET:
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a REKULTÍV KFT. 2007évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj
megállapításáról
szólós
–a
jegyzőkönyv
mellékletét képező- rendeletet alkotta.

5./ Napirendi pont:
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Tuba Erik polgármester az ötödik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet-tervezetet, és
indokolta a megalkotásának a fontosságát.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Felhalmi Antal képviselő felszólalásában kifejti, hogy nagyon jónak és célravezetőnek
tartja a rendelet-tervezetet, és javasolja az elfogadását. Végre elértünk oda, hogy az
egyesületeknek és a társadalmi szervezeteknek a kapott támogatásról el kell számolniuk.
Pandur Ferenc képviselő a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy eddig a pénzhez
volt rendelve a munka, most a munkához lesz rendelve a támogatás. A pályázati
rendszernél a pályázat kiírásának az időpontját kell megfelelően meghatározni. A
Sportegyesületnél finanszírozási gondok adódhatnak, és ezért a pénz juttatási
időpontjára kell nagyon figyelni.
Horváth Győző képviselő felszólalásában megkérdezi, hogy az elmúlt időben el kellett-e
számolni az Önkormányzat által biztosított támogatásokról?
Pandur Ferenc képviselő válaszolja, hogy a sportegyesület az elmúlt években is tételesen
elszámolt a részére átutalt támogatásról.
Szabó Géza képviselő megkérdezi, hogy „akkor mi írjuk ki a pályázatot”? Hogyan
tudjuk figyelemmel kísérni? Elmondja a továbbiakban, hogy a Sportegyesületnek az
elmúl évben a milliós önkormányzati támogatás sem fedezte a költségeit. A civil
szervezet támogatása kapcsán megkérdezi, hogy milyen feltételekkel lehetne
Polgárőrséget szervezni a községben? Az elmúlt rövid időszakban kettő betörés is
történt községünkben.
Homlok István képviselő felszólalásában elmondja, hogy a Polgárőrség működéséhez
kellene autót, mobil telefont és egyéb, a működéshez szükséges feltételeket biztosítani.
Javasolja, hogy közmeghallgatás keretén belül legyen a lakosság tájékoztatva a
betöréssel kapcsolatos fontosabb, és a megelőzést célzó intézkedésekről.
Horváth Győző képviselő felveti, hogy rendőrségi forrásból tudja, hogy ilyen
tájékoztatót tartott már Beled nagyközségben. A Rábakecöli lakosság részéről nagy a
közömbösség, mert nem vettek részt a tájékoztatón.
Tuba Erik polgármester összefoglalójában elmondja, hogy több munka lesz, illetve több
munkája lesz az Ügyrendi Bizottságnak, de év elején még az sem biztos, hogy négy
alkalommal került kiírásra a pályázat. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei
határozzák meg. Az a társadalmi szervezet, illetve egyesület pályázik, amelyiknek az
adott feladat teljesítéséhez szüksége van a megpályázott összegre.
Az egyéni felajánlások és az Önkormányzati támogatásokból lehetne előteremteni a
Polgárőrség működéséhez szükséges fedezetet.
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A hozzászólások és a válaszadás után a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet fogadta el:

19/2006. (XII. 30.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásáról szóló –a
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet
alkotta.
6./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a hatodik napirendi pontban a képviselő-testület elé terjeszti a
2007-évre vonatkozóan a bérleti díjakat.
Az előterjesztési írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Tuba Erik polgármester az előterjesztés után megkérdezi a képviselő-testületet, hogy az
előző év gyakorlatának megfelelően egyetértenek-e a lakbérek, bérleti díjak emelésével.
Javasolja a 10 % emelést, lakbéreknél 100,-Ft-ra, föld bérleti díjánál pedig 10 fillérre
történő kerekítéssel.
A továbbiakban javasolja a képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a tornaterem
díjmentes használati lehetőséget a Sportkörnek heti egy alkalomra.
Szabó Géza képviselő javasolja, hogy 10 %-al emelje meg a testület a bérleti díjakat.
Pandur Ferenc képviselő kifejti, hogy az előző évben is 10 %-os emelés volt, de még így
is nagyon alacsonyak a bérleti díjak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
polgármester által előterjesztett bérleti változást és a tornaterem működtetésével
kapcsolatban a következő határozatot hozta:
73/2006. (XII. 29.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rábakecöli
Sportegyesület
részére
–az
edzések

6

folyamatossága érdekében- térítésmentesen
biztosítja heti egy alkalomra a Tornaterem
használatát
Felelős: Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna
Intézményzető
Határidő: 2007. január 2-től folyamatos

7./ Napirendi pont:
Tuba Erik Polgármester a hetedeik napirendi pontban a képviselő-testület elé terjeszti
az elektronikus adóbeszedéssel kapcsolatos előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a KIS-RÁBAMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET BELED
számlavezetésre vonatkozó ajánlattal kereste meg.
Az előterjesztés és a levél fénymásolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tuba Erik polgármester a tájékoztató után megfontolást javasol a képviselő-testületnek
az elektronikus adóbeszedéssel kapcsolatos határozat meghozatalával kapcsolatban.
Véleménye szerint mindkét pénzintézetet meg kellene pályáztatni és a kedvezőbb
ajánlatot benyújtó pénzintézettel kellene szerződést kötni a számlavezetésre, majd pedig
az elektronikus adóbeszedésre.
.
Hozzászólások:
Homlok István képviselő javasolja, hogy az önkormányzat állítson össze kérdéseket a
pénzintézeteknek, melyet írásban megválaszolnak, mert a szakmai nyelvezetüket mi nem
teljes egészében értjük.
Szabó Géza képviselő az elektronikus adóbeszedéssel kapcsolatban elmondja, hogy csak
a bankszámlával rendelkező adózóknál lehet alkalmazni, ha ők ezt igényelik.
A számlavezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint a Beled -i
Takarékszövetkezet tudja legolcsóbban vállalni a számlavezetést.
Cseh Teréz jegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy egy korábbi pályáztatás
kapcsán az OTP. Bank Rt. egyedi számlavezetési kondíciókat biztosított az
önkormányzatnak. Szerinte a jelenleginél kedvezőbb ajánlatot már nem tudnak adni.
Pénzintézet váltással kapcsolatban javasolja azt az időpontot, amikor az önkormányzat
körjegyzőséghez csatlakozik és akkor egy váltással történhessen meg. Jelenleg a hivatal
nagyon leterhelt és más fontos munka rovására menne a váltás lebonyolítása.
Horváth Győző képviselő javasolja megszavazni, hogy mindkét pénzintézetet hívjuk meg
a képviselő-testületi ülésre, és adjanak szakmai tájékoztatót és ajánlatot.
Tuba Erik polgármester megkérdezi, hogy ki az, aki meg akarja hallgatni mindkét
pénzintézet tájékoztatóját?
Véleménye szerint hallgassuk meg a két komplett banki ajánlatot.
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Pandur Ferenc képviselő hozzászólásában elmondja, hogy most még nem sürgős a
váltás. Mindkettő pénzintézettől ajánlatot kell kérni, és majd egy későbbi időpontban
döntsünk arról, hogy mikor hallgatjuk meg őket.
8./ Napirendi pont:
Különfélék, bejelentések:

Tuba Erik polgármester a különfélékben felkérte Horváth Győző képviselőt, hogy az
általa képviselői feladatként vállalt –veszélyes fák kivágásával kapcsolatos- teendőiről
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Horváth Győző képviselő a különfélékben tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a
veszélyes fák kivágására érkezett árajánlatról, melynek írásos anyaga jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Szabó Géza képviselő az elhangzottakkal kapcsolatban javasolja a képviselő-testületnek,
hogy csak a fák visszacsonkolásával kapcsolatos munkákat kellene megrendelni. A fák
teljes kivágása esetén a Rábakecöl -i lakosoknak kellene felkínálni a kivágás fejében.
Tuba Erik polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület döntése esetén a falu-tv-n
keresztül meg lehet hirdetni a fák kivágását.
Horváth Győző képviselő az elhangzottak kiegészítéseként elmondja, hogy a vállalkozó
teljes felelősséget vállal az elvégzett munkáért és az esetlegesen megrongálódott épület
teljes helyreállítását vállalja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
74/2006. (XII. 29.) HATÁROZAT:
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízza Tuba Erik
polgármestert, hogy a veszélyes fák kivágására
érkezett árajánlatainak megfelelően a 7 db fa
visszacsonkolására a munkát rendelje meg az
árajánlatot tevő vállalkozótól.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: 2007. január 10.
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Tuba Erik polgármester a különfélékben előterjeszti a Kapuvár Városi Önkormányzat
Kistérség Többcélú Társulása és a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
között kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket,
meglátásaikat, majd azt jóváhagyni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

75/2006. (XII. 29.) HATÁROZAT.
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a Győr-MosonSopron Megyei Pedagógiai Intézet és a Kapuvár
és Térsége Kistérség Többcélú Társulása között
–a
közoktatással
kapcsolatos
feladatok
végrehajtásában,
illetve
a
közoktatási
intézményhálózat működtetése és fejlesztése
terén felmerülő szakmai kérdések megoldása
érdekében kidolgozott-, csatolt mellékletnek
megfelelő- együttműködési megállapodást.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Kivonat megküldése
Határidő: 2006. január 5.

Tuba Erik polgármester a különfélékben ismerteti a SOÓS 99. KFT. kérelmét, melyben
kérte a képviselő-testületet, hogy a Rábakecöl község belterületén az Ady utcában lévő
(Piller gödör) területből 2 ha.-t ipari célra értékesítsen számára. A terület megvásárlása
esetén ipari tevékenységüket tudnák növelni, ahol további munkahelyek létesítése lenne
lehetséges.
A tájékoztató kapcsán elmondta, hogy a kérelem a mai napon érkezett és a döntés
meghozatala előtt fontos tisztázni, hogy a jelzett terület az önkormányzat rendezési
tervében ipari területként szerepel-e.
Felhalmi Antal képviselő elmondja, hogy valóban a rendezési tervben foglaltak az
irányadók. Amennyiben lehetséges a terület ipari célra történő hasznosítása, a kérelmet
támogatja.
A testületi ülés során a képviselők közösen átnézték a rendezési tervet, és
megállapították, hogy a kért terület ipari célra nem hasznosítható, mivel zöld terület
kategóriába van besorolva.
Tuba Erik polgármester felkérte Cseh Teréz jegyzőt, hogy ismertesse a képviselőtestülettel, hogy az előző testületi ülés óta milyen átcsoportosítások váltak szükségessé és
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terjessze elő a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II.27.) rendeletének módosítása
tárgyában készített rendelet-tervezetet.
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
rendeletet alkotta:

20/2006. (XII. 30) RENDELET:
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésről
szóló 3/2006. (II. 27.) rendelet módosítása
tárgyában a –jegyzőkönyv mellékletét képezőrendeletet alkotta.

Tuba Erik polgármester a különfélékben tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásairól
megalkotott 15/2006. (XI. 27.) rendeletének három pontjának módosítására tett szóbeli
javaslatot a Közigazgatási Hivatal illetékes munkatársa.
A szakmai tanácsok figyelembevétel készítettük el az új rendelet-tervezetet, melynek
megvitatását, majd elfogadását kérte a képviselő-testülettől.
A rendelet-tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Felhalmi Antal képviselő felszólalásában megkérdezi, hogy miért nem lehet a Kisalföl c.
kiadványt megrendelni, mikor más, környező községekben szakmai lapként elfogadott,
és járatják is a képviselők részére.
Szabó Géza képviselő javasolja beépíteni a rendeletbe, hogy aki már kb. egy hónappal
előbb tudja, hogy elfoglaltsága lesz a testületi ülés napján, és bejelenti távolmaradását,
annak a képviselőnek ne legyen csökkentve a tiszteletdíja.
Tuba Erik polgármester az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy a Kisalföl c.
kiadvány nem minősül szakmai lapnak
Szabó Géza képviselő javaslatával kiegészítve teszi föl szavazásra az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló rendelettervezet.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a
következő rendeletet fogadta el:

21/2006. (XII. 30.) RENDELET:
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a
természetbeni
juttatásokról
szóló
–a
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet
alkotta.
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a térség
rendezvény naptárának az elkészítése folyamatban van. A fentiek miatt már most fontos
tudni, hogy a „Falunap” megtartása az előző évek hagyományainak megfelelően
augusztus első hetében kerül-e megtartásra.
Homlok István képviselő a különfélékben felveti, hogy a temetőben a sírhelyeket
valamilyen formában rendbe kellene tenni.
Tuba Erik polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyaljuk meg a
temető rendeletet.
Pandur Ferenc képviselő a tárgyhoz kapcsolódva elmondja, hogy a temető rendeletünk
jó, tökéletesen le van szabályozva minden, csak a sírhelyek kb. 80 %-a lejárt, nem lettek
újra megválva. Az új falugondnoknak lesz majd elég dolga.
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a temető térkép
1984-es. Most kapott ajánlatot a temető digitális térképének az elkészítésére. 2000-évtől
van vezetve a temető könyv. Sok ismeretlen sírhely van.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy 2007-től nagyok sok pályázati
lehetőség lesz. A pályázati határidők rövidsége miatt már előre elkészített műszaki
(engedélyes) tervekkel kellene rendelkeznünk.
A fentieket csak gondolatnak szánta, és kéri a továbbiakban a képviselők javaslatát a
megoldásra váró feladatokról.
Keres olyan pályázatírókat, akik csak kedvező pályázati elbírálás esetén tartanak igényt
a járandóságukra.
Szabó Géza képviselő felszólalásában tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tuba
Ernőné pedagógus személyesen kereste fel és átadott részére egy levelet és kérte, hogy a
képviselő testületet tájékoztassa a levélben foglaltakról.
Felhalmi Antal képviselő felszólalásában kifejti, hogy ebben a kérdésben ő nem foglal
állást, és ezzel kapcsolatban véleményt sem mond.
Pandur Ferenc képviselő megkérdezi a jegyzőt, hogy mi a véleménye.
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Cseh Teréz jegyző a hozzá intézett kérdésre elmondja, hogy véleménye szerint ezt a
kérdést a munkáltatónak kell megoldani, az ő hatásköre, melyet a testület nem vonhat
el.
Szabó Géza képviselő elmondja, hogy Tuba Ernőné Pákai Mária kérésének eleget tett,
tájékoztatta a képviselő-testületet a levélben foglaltakról. A továbbiakban javasolja a
polgármesternek, hogy az iskolaigazgató munkáltatójakén utasítsa, hogy foglalkozzon
ezzel a kérdéssel.
Pandur Ferenc képviselő véleménye szerint azért van a vezető, hogy vállalja a döntés
felelősségét.
Tuba Erik polgármester a témához kapcsolódva elmondja, hogy az iskolaigazgató
anyagi okok miatt nem foglalkozik a kérdéssel. Ha az édesanyja ingyen vállalná a
tanítást tanév végéig, akkor egy csomó túlóra pénztől esnének el.
Szabó Géza képviselő a különfélékben felveti, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy a
testületi ülések közvetítése során nagyon rossz a hang, nem lehet jól érteni. Érdeklődött
ezzel a kérdéssel és azt a szakmai tájékoztatást kapta, ha lenne asztalra helyezhető
térmikrofon, akkor megoldódna ez a probléma.
Pandur Ferenc képviselő elmondja, hogy nagyon sokat javítana a közvetítés
hangminőségén, ha a beszéd is lassabb és kihangsúlyozottabb lenne.
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik polgármester a képviselő-testület
ülését 22-óra 20 perckor bezárta.
Kmf.
Tuba Erik
Polgármester

Cseh Teréz
jegyző
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