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VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. december 18-án 16:00 

órakor megtartott ülésén 

 

Ülés helye: Verpelét Város Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 

 

Jelen vannak:  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő 

3. Kissné Szabó Szilvia képviselő 

4. Stekkelpak Csilla képviselő 

5. Fűr Zoltán képviselő 

6. Czuczor Péterné képviselő 

7. Berczédi Dénes képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket, az önkormányzat 

képviselő-testületének tagjait. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 

 

Farkas Sándor polgármester: Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket az ülésünk 

megtárgyalandó napirendi pontjairól. 
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Napirendi pontok: 

 

Csomó Györgyné Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagi eskütétel 

1. Javaslat Fogorvosi kezelőegység megrendelése 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

2. Integrált Városfejlesztési Stratégia és Település Rendezési Terv felülvizsgálatának 

megtárgyalása. 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

3. Javaslat Intézményi térítési díjak megtárgyalása  

4. Előadó: Farkas Sándor polgármester 

5. Egyéb ügyek indítványok 

 

Van más javaslat az kiküldött napirendi pontok kapcsán?  

 

Mivel más javaslat észrevétel nem született kérem aki egyetért kézfeltartással szavazzon 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

 

97./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a napirendi 

pontokat. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

Farkas Sándor polgármester: Mielőtt testületi ülésünket elkezdenénk, szükséges a Szociális 

Bizottság külsős tagjának eskütétele. Megkérem a jelenlévőket az eskü ideje alatt kérem 

szíveskedjenek felállni. 

Megkérem Csomós Györgynét, mint a Szociális Bizottság külsős tagját, hogy mondja utánam 

az eskü szövegét. 
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Eskü szövege 

„Én, …………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselő tisztségemből eredő feladataimat a Verpelét település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Felkéri a Csomós Györgynét  az eskü okmány aláírására. Köszönöm és engedje meg, hogy 

gratuláljak és a jövőben jó munkát kívánjak bizottsági tagi tisztségének idejére. 

 

Két ülés közti beszámoló 

 

Farkas Sándor polgármester: Bizonyára mindenki értesült a szomorú hírről, hogy az 

ASIAFOOD-nál kedd éjszaka 10:30-kor tűz keletkezet az ASIAFOOD gyártócsarnokában, 

minek következtében az egész gyár gyakorlatilag megsemmisült. Ha kívülről az úton autóval 

elmegyünk az épület mellett, szinte alig látszik a tűz nyoma, de sajnos ha belülről szemléljük, 

bizony az épület közepe teljesen kiégett, födémszerkezet összerogyott. A technológia 

berendezések alapanyag és készárukészletek teljesen tönkrementek. A gyár képviselői 

nevezetesen Pál István ügyvezető a PSKH-ban szerda délután 17 órakor tájékoztatta az 

eseményekről a gyár dolgozóit. Nagyon sok konkrétumot még nyilván nem tudott elmondani, 

azt viszont igen, hogy várnak a tűzoltóság jelentésére, illetve a káreseményt bejelentették az 

illetékes biztosító társaság felé. Egyúttal hangot adott annak a reménynek is, hogy ha a 

biztosítóval történő tárgyalások során a kárenyhítés az ÁSIAFOOD számára kedvezően 

alakul, akkor a befektetői csoport megfontolja a gyár újjáépítését. A rövid tájékoztatót a szinte 

maradéktalanul megjelent dolgozók síri csöndben hallgatták. Pontos létszámot ugyan nem 

tudok, de mivel a színházterem teljesen tele volt arra következtetek, hogy a dolgozók közül 

alig néhányan hiányoztak. Ez mindennél jobban jelzi, hogy micsoda tragédiaként élik meg 

munkahelyük elvesztését. Tájékoztató után abba maradtak, hogy 23-án kedden 17 órakor 

újabb információ birtokában ismét tájékoztatják a dolgozói közösséget.  

 

Sajnos nagyon összetett és bonyolult a cég helyzet, többek között azért, mert az építkezés 

során mindegy 400 milliós EU-s támogatást is igénybe vettek, aminek 5 éves fenntartási 

kötelezettsége van, ebből az öt évből azonban még csak 2 év telt el, tehát 3 évvel valamilyen 

módon el kell számolni a közreműködő szervezet felé. Hasonló a helyzet a Munkaügyi 

Központtól kapott közel 60 milliós támogatással is. Úgy tudom, hogy a cég képviselői 

tárgyalásokat kezdeményeztek ezzel a két szervezettel.  

 



5 

 

Röviden tájékoztatnám a képviselő-testületet az Egészségház felújításáról. Az Egészségház 

műszaki átadás-átvétele december 9. napon a kivitelező, a projekt manager, a műszaki ellenőr 

és a megrendelő azaz az én képviseletemmel lezajlott. Az átadás-átvételi eljárásról 

jegyzőkönyv készült. A pályázathoz kapcsolódó eszköz és anyagbeszerzések folyamatban 

vannak a bútorok és orvosi eszközök leszállítása nagyjából megtörtént, a hiányzó tételeket az 

idén leszállítják. Elkezdődött a próbafűtés a vegyes tüzelésű faelgázosító kazánnal és a 

gázkazánnal is. Legfőképpen azért, hogy a technológiával bevitt nedvességet ki lehessen 

szárítani. Szintén eszközbeszerzéshez tartozik még a külső és belső információs táblarendszer, 

valamint a térképes eligazító tábla és az akadálymentes tájékoztató tábla elkészítése és 

kihelyezése szintén folyamatban van.  

 

Az elmúlt testületi ülésen felhatalmazott a testület az Egészségházzal kapcsolatos két 

hitelszerződés aláírására. Mint akkor ismertettem az egyik hitel a meglévő Egészségház 

hőszigetelésének és hőleadó rendszer felújításának fedezetére kell, mert ezt a részt sajnos 

ebből a pályázatból nem lehetett finanszírozni. Próbáltunk ugyan egy KEOP pályázaton 

indulni, de sajnos csak egy napig volt nyitva, ezért képtelenség volt rá felkészülni és 

normálisan összeállított pályázatot benyújtani. Ezért az előbb említett felújításokat saját 

erőből vagyunk kénytelenek finanszírozni, összesen 20 millió +ÁFA értékben. A másik hitel 

úgynevezett pályázati előfinanszírozó hitelként vettük fel 11 millió forint nagyságrendben. 

Erre azért volt szükség, hogy ki tudjuk fizetni a pályázat eszközbeszerzéseit (bútor, orvosi 

műszerek, könyvvizsgáló, nyilvánosság, projekt managment hátralévő része stb.) Ezt a hitelt a 

pályázat elszámolása után azonnal visszafizetjük a Felsőzsolcai Tksz, hitelező intézetének. Az 

elszámolás január közepéig megtörténik a kifizetési kérelem benyújtásával és, ha semmilyen 

hiánypótlást nem írnak elő akkor februárban elvileg ezt a pénzt megkaphatjuk és ezt a hitelt 

teljes egészében törleszteni tudjuk a bank felé.  

 

Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

98./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti 

beszámolót. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 



6 

 

 

I. Napirendi pont: Fogorvosi kezelőegység megrendelése 

 

Farkas Sándor polgármester: Több alkalommal beszéltünk arról, hogy dr. Gyenes Béla 

özvegye, mint a fogorvosi praxisjog tulajdonosa nem tudta értékesíteni az elmúlt egy évben a 

praxist, így a fogorvosi alapellátási feladatellátás a továbbiakban az Önkormányzat 

kötelessége. Sajnos a helyettesítő doktornő, dr. Bársony Viktória, aki 2013. decemberétől látja 

el a helyettesítést a továbbiakban nem tudja bevállalni a ezt a feladatot. Elmondása szerint 

tovább már nem bírja fizikailag, hogy a saját karancslapújtői praxisát és az itteni helyettesítést 

is folyamatosan ellássa. Legtöbbször késő estig dolgozik Verpeléten, majd másnap folytatja 

saját praxisában Karancslapújtőn és ez fizikailag egy év távlatában túlzottan igénybe veszi. 

Ráadásul ilyen feszített munkatempó mellett esélye sem lenne a szakvizsgára való 

felkészülésre, amit pedig mielőbb szeretne elkezdeni. Mindezekre tekintettel a továbbiakban a 

helyettesítést nem vállalja.  

 

Az elmúlt időszakban volt ugyan érdeklődés a verpeléti fogászati praxisra, de egy üres 

rendelőbe elég nehéz fogorvost szerezni, mint tudjátok amikor az Egészségház pályázatot 

elindítottuk minden szolgáltató igényét felmértük. Érdekes módon a fogászatról nem érkezett 

jelzés, hogy milyen eszközre lenne szükségük, tehát csak akkor derült ki, hogy az ott lévő 

orvosi felszerelés gyakorlatilag fogászati tevékenységre alkalmatlan, amikor a dr. Bársony 

Viktória helyettes doktornő megkezdte működését 2013. év decemberében. Azt a fogászati 

egységet, ami a rendelőben volt a karbantartó és a doktornő is életveszélyesnek nyilvánították, 

tehát azzal egy percig nem tudott dolgozni. Ahhoz, hogy elkezdhesse a munkát saját pénzéből 

vásárolt egy használt kezelőegységet és az elmúlt évben azzal dolgozott. Mindezeket 

figyelembe véve, ha a fogászati rendelést működtetni akarjuk Verpelét, akkor elengedhetetlen, 

hogy a mai kor követelményeinek megfelelő felszereléssel rendezzük be az új fogorvosi 

rendelőt. Már többször beszéltem róla, hogy árajánlatokat gyűjtöttem be a felszerelésre 

vonatkozóan és most már érkezett annyi, hogy lesz miből válogatnunk és eldöntetni, hogy 

milyen árfekvésű és márkájú eszközben gondolkodunk. A kiküldött anyagból látható, hogy a 

doktornő segítségével összeállított fogászati kezelőegység és kiegészítő eszközök különböző 

márkanév alatt mennyibe kerülnek. Ebben a pillanatban a legkedvezőbbnek tűnik az Agrimed 

Kft.árajánlata, amely egy közép-felső kategóriás chirana márkájú kezelőegység a gyártó 

akciós ajánlata szerint az általunk kért összeállításban 2014. december 20. napjáig történő 

megrendelés esetén, mindegy 300 ezer forint kedvezménnyel bruttó 5 millió forintért 

megrendelhető 60 napos szállítási határidővel. Ez azt jelenti, hogy ha ezt most megrendeljük 

akkor 2015. februárjában megérkezik és a szállítást követő 8 napon belül kell kifizetni ezt az 

összeget. De ha már új kezelőegységet vásárolunk, akkor elengedhetetlen, hogy új röntgen 

készüléket is vegyünk. Fogorvosokkal történő egyeztetés után azt javaslom, hogy vegyünk 

egy modern intraorális röntgenkészüléket digitális képalkotó rendszerrel kiegészítve. Ez a 

készülék több szempontból nagyon előnyös egyrészt 6-8 szor alacsonyabb sugárkibocsájtással 

működik, ami gyári adatok szerint 5 microsievert tesz ki. Ez azért fontos, mert nincs szükség 

sugárvédelmi árnyékoló eszközök telepítésére, úgy mint speciális sugárelnyelő vakolat, 

ólomköpeny stb. Ilyen alacsony sugárterhelésnél elegendő, ha a rendelő alapterülete minimum 

12 m2 és a röntgenkészülék sugárkibocsájtó egységétől az exponálás ideje alatt az orvos 2 
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méterrel el tud távolodni. Így az engedélyeztetési eljárás is sokkal egyszerűbb lehet. Egy ilyen 

készülék ára az eddigi ajánlatok szerint, mintegy kettőmillió forint. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzon fel az Agrimed Kft. árajánlatában 

szereplő akciós Chirana Cheese Easy felsőkaros fogászati kezelőegység és tartozékai 

megrendelésére.  

 

Van kérdés? 

 

Kissné Szabó Szilvia alpolgármester: Ha jól értem, akkor ez a fogorvosi készülék tartalmaz 

mindent, amivel egy fogorvos azonnal megkezdhetné a munkáját és ez 5 millió forintba 

kerülne, de szükség lenne egy röntgenkészülékre is, ami plusz 2 millió forint vagyis összesen 

7 millió forintból tudnánk berendezni egy viszonylag modern orvosi rendelőt. Véleményem 

szerint nem kérdés, hogy egy ekkora településen egy új Egészségházban legyen e egy jól 

felszerelt fogászati rendelő. Kérdésként viszont felmerülhet, hogy a 2015. évi 

költségvetésünkben tudunk e elkülöníteni egy ilyen nagyságrendű fejlesztési forrást. 

 

Farkas Sándor polgármester: Biztos, hogy sokba kerül és az is biztos, hogy a 2015-ös 

költségvetés készítése idején feladja a leckét a pénz előteremtése a pénzügyi bizottságnak, de 

az is biztos, hogy ha nem rendezzük be a fogorvosi rendelőt akkor egy üres rendelőbe nem 

tudunk egyetlen fogorvost sem ide csalogatni. A pénzügyi bizottságnak mérlegelnie kell és 

javaslatot tennie, hogy milyen egyéb feladattól csoportosítunk át pénzt a fogászatra. 

Gondoljunk csak arra, hogy például a sportegyesület éves támogatására közel 10 millió 

forintot költünk összességében.  

 

Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs kérem akkor szavazzunk az előbb körülírt fogászati kezelőegység 

tekintetében.  

 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

99./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az Agrimed Kft.-

nek a fogorvosi eszközökre benyújtott árajánlatot és egyben felhatalmazza a polgármestert az 

eszközök beszerzésére és a szerződés aláírására 

Felelős: Farkas Sándor 

Határidő: azonnal 
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II. Napirendi pont: Integrált Városfejlesztési Stratégia és Település Rendezési Terv 

felülvizsgálatának megtárgyalása.  

 

Farkas Sándor polgármester: Elmúlt üléseken május óta többször beszéltem arról, hogy 

szükséges az IVS, és településfejlesztési koncepció elkészíttetése, mert ezek most már az 

Uniós pályázatokon való részvétel elengedhetetlen feltétele lesz. Ugyanakkor a 2005. évben 

elfogadott település Rendezési Tervünk is 10 év után, tehát 2015-ben le fog járni, tehát a 

felülvizsgálata ennek is szükségessé válik. Célszerű a két munkát egyszerre, és egy céggel 

elvégeztetni hiszen szervesen összefüggő anyagról beszélünk. Éppen ezért ezeket az 

árajánlatokat eleve úgy kértem az érintett cégektől, hogy külön adják meg az IVS-re és a 

rendezési tervre vonatkozó ajánlatukat. Magyarul egyiket sem lehet elvégezni a másik 

megvalósítása nélkül. Mint ahogy felhatalmazott a testület 3 darab árajánlatot bekértem ezzel 

kapcsolatban, amelyet minden képviselő társam látott. Ezekből kiderül, hogy a Völgyzugoly 

Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. együttesen a két munkarészre 6,3 millió forint + 

ÁFA-s ajánlatot adott, a Tunnel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által adott ajánlat 6,12 

millió forint + ÁFA , míg a PolTrade Bt. 5,2 millió forint + ÁFA-s ajánlatot adott. 

Mindhárom ajánlattevőnek megnéztem a referenciáit és ezekből jól látszik, hogy mindegyik 

sok helyen dolgozik ezekben a témákban. A legalacsonyabb ajánlattevő például mostanában 

fejezte be Egerszalókon, Noszvajon és Felsőtárkányban. Mindhárom településen mivel jól 

ismerem a polgármestereket behatóan érdeklődtem a Cég felöl. Mindhárman megerősítették, 

hogy maradéktalanul meg voltak elégedve munkájukkal, ezért javaslom a tisztelt képviselő-

testületnek hogy velük kössünk ajánlatot.  

 

Van kérdés észrevétel? 

 

Berczédi Dénes képviselő: Az előbb  döntöttünk arról, hogy a fogászati rendelőben új 

felszerelést vásárolunk 7 millió forintért, most pedig megközelítően szintén mintegy 10 

milliós költségről fogunk szavazni. A kérdésem az , hogy lesz e ennyi pénzünk majd a 2015-

ös költségvetésben.  

 

Farkas Sándor polgármester: Kérdés nagyon jó, pont erre utaltam az előbb is, hogy a 

költségvetés készítésénél nagyon körültekintően kell eljárnunk, mivel ezeket a témákat, tehát 

a fogászati rendelőt, és a település szerkezeti feladatokat nem spórolhatjuk meg jövőre vagyis 

ha törik, ha szakad ezeket meg kell valósítani. Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet már 

most látszik, hogy a TIOP 3.4.2. pályázatunk, ami az „Öregotthonban” az idősek bentlakásos 

ellátását célozza, a pályázatban elnyert forrás nem lesz elegendő a meghatározott műszaki 

tartalom megvalósítására, ezért saját erőből forrás kiegészítésre lesz szükség, az előzetes 

becslések szerint kb. 25 millió forintra. Ha ezeket mind összeadjuk nagyságrendileg legalább 

42 millió forintot kell a következő évi költségvetésben felhalmozási kiadásokra különíteni. 

Előzetesen, tehát jól látszik, hogy jövőre meglehetősen feszített költségvetést kell 

összeállítani és abból gazdálkodnunk, azon túl, hogy az intézményeink működtetését és a 

egyéb kötelező feladatainkat a megszokott magas színvonalon kell ellátnunk.  

 

Van kérdés? 
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Amennyiben nincs kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

100./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Verpelét 

Integrált Városfejlesztési Stratégiájára, valamint a Településrendezési Terv, Szerkezeti Terv, 

Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára beérkezett árajánlatokat, és az 

alábbi határozatot hozta. 

  

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete Poltrade Bt. árajánlatát elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a tervezési folyamat teljes körű 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirendi pont: Intézményi térítési díjak megtárgyalása 

 

Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: 2014. évben az Alapszolgáltatási Központban 

alkalmazott intézményi térítési díjait javaslom változatlanul hagyni, mind az odáig, amíg az 

Alapszolgáltatási központban folyó teljes pályázata nem kerülnek lezárásra. A javaslatomat 

továbbá az is indokolja, hogy nem emelkedtek az élelmiszerek díjai, tehát javaslom, hogy 

2015. évben még változatlan térítési díjak kerüljenek megállapításra. 

 

Farkas Sándor polgármester: Van kérdés a javaslattal kapcsolatban? 

 

Czuczor Péterné képviselő: Elmondható a gyermekétkeztetés területén,  hogy a napi átlagos 

étkezői létszám az iskolában 200 fő, ebből 40-50 fő aki teljes díjat fizet 15 fő aki 

kedvezményesen étkezik és a fennmaradó létszám jelen esetben 135 fő aki ingyenes ellátásra 

jogosult. A hátralékok elmaradásból adódnak. A szociális intézményekben folyó étkeztetésért 

fizetendő élelmezi térítési díjakat módosítani javaslom a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Az Alapszolgáltatási központban mindenki 

rendszeresen fizeti a térítési díjakat.  

 

Farkas Sándor polgármester: Van kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz, amennyiben 

nincs kérem kézfeltartással külön-külön szavazzanak a térítési díjak felöl.  
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Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta. 

 

 

101./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátás keretében biztosított szolgáltatásért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

3/1995.(III.17.) számú önkormányzati rendeletben foglalt Alapszolgáltatási Központban 

alkalmazott intézményi térítési díjakat változatlanul hagyja. 

  

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szavazzanak a 

nevelési oktatási, szociális intézményekben folyó étkeztetésről és a fizetendő élelmezési 

térítési díjak módosításáról. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta. 

Verpelét Város Önkormányzatának 

13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

a nevelési-oktatási, szociális intézményekben folyó étkeztetésről és a fizetendő élelmezési 

térítési díjakról szóló 7/1996.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés értelmében és a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 

valamint a gyerekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási, szociális intézményekben folyó 

étkeztetésről és a fizetendő élelmezési térítési díjakról szóló 7/1996.(III.12.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

7/1996.(III.12.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet (3) bekezdés 1)és 2.) 

pontja helyébe az alábbi lép. 
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1. számú melléklet (3.) bekezdés 1.) pontja 

 

Ellátottakra vonatkozó napi étkezési díjak: 

 

Óvoda napi 3 étkezés    420 Ft/nap 

Iskola napi 3 étkezés    420 Ft/nap 

Iskola napi 1 étkezés   250 Ft/nap 

Alkalmazott 1 étkezés   557Ft/nap 

Konyhai dolgozók napi 3 étkezés 400 Ft/nap 

Vendég 1 étkezés   930 Ft/nap 

 

Záró rendelkezés 

 

2.§ 

Ezen rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

Kihirdetve 2014.12.18. napon. 

 

-----------------------------------------    ------------------------------------ 

  Farkas Sándor        Vasasné dr. Zelei Mónika 

   polgármester          jegyző 

 

 

IV. Napirendi pont: Javaslat Verpelét Város Önkormányzat 2015. évi Belső 

Ellenőrzési Terv elfogadására 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A 370/2011.(XII.31.) számú kormányrendeletben 

foglaltak alapján Belső Ellenőrzési Tervet kell készíteni, melynek összhangban kell lenni a 

szervezet hosszú távú céljaival és amely meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 

fejlesztési célokat. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3)-(4) 

bekezdése alapján a jegyző köteles a jogszabályok alapján meghatározott belső 

kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 

források szabályszerű, hatékony, eredményes felhasználását. Verpelét Város Önkormányzata 

a belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosítja, akivel 2 

évre szerződést kötött 2013. évben. Ez a szolgáltató az Északkeleti Kft., ügyvezetője 

Molnárné Kovács Klára. A cég regisztrált belsőellenőr9öket alkalmaz, Verpeléten a tényleges 

ellenőrzéseket Molnárné végzi. 

 

Javaslom elfogadásra, természetesen ezt év közben is lehetőség van módosítani. 

 

Farkas Sándor polgármester: Van kérdés javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban, 

amennyiben nincs kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

102./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Verpelét Város 

Önkormányzatának a 2015. évre szóló belsőellenőrzési és stratégiai tervet  

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester, Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

V. Napirendi pont. Javaslat a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint 

elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés elfogadásáról 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az elmúlt évben rengeteg valós panasz érkezett 

hivatalomhoz. A kóbor eb kérdése lassan már örökzöld téma településünkön. A tavalyi év 

őszén a hevesi gyepmesterhez fordultunk segítségért, melynek kapcsán tájékoztatta a 

Önkormányzatunkat, hogy célszerű lenne egy határozatlan idejű szerződés megkötése, hiszen 

a kóbor ebek, amennyiben sérülést okoznak a település lakosaiban, akkor abban az esetben a 

település önkormányzatát terheli a felelősség, amennyiben nem rendelkezik gyepmesteri 

szerződéssel.  
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Javaslom a szerződés megkötését. 

 

Farkas Sándor polgármester: Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Kérdés észrevétel nem hangzott el, kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi határozatot 

hozta. 

 

103./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 

a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási 

szerződés elfogadásáról szóló előterjesztésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. A kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogásáról, valamint elszállításáról a határozat- 

mellékletét képező szerződést a Somogyi Krisztiánnal a hevesi gyepmesterrel kívánja 

megkötni. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

VI. Napirendi pont: Nemzetiségi Önkormányzat és Verpelét Város Önkormányzata 

között létre jött megállapodás elfogadása. 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) 

bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 

hivatala gondoskodik a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 

megállapodás alapján. Elkészítettük Verpelét Város Önkormányzata és a Verpeléti Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodást, melyet megküldtünk a képviselő-testület 

részére. 

Farkas Sándor polgármester: Javaslom elfogadásra, kérem a tisztelt képviselő-testületet, 

amennyiben nincs más javaslat kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi határozatot 

hozta. 
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104./2014.(XII.18) h a t á r o z a t 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Verpeléi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és 

a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Verpelét Város 

Önkormányzata nevében aláírja. 

 

Felelős:  Farkas Sándor polgármester 

Határidő:  azonnal 

VII. Napirendi pont: Javaslat szociális célú tűzifa rendelet módosításáról 

 

Farkas Sándor polgármester: A beérkezett kérelmek és az Önkormányzatunknak megítélt 

tűzifa mennyiség alapján szükségessé vált a 11/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) 

bekezdésének módosítása, melyben a rászorultak részére 0,5m3 helyett 0,62 m3 szociális 

tűzifa mennyiség kerülne megállapításra. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet módosítására, kérem kézfeltartással 

szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (XII.19.)  Önkormányzati rendelete  

a 11/2014. (XI.28.) a szociális tűzifa támogatás módosításáról  

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében 

eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §  és 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) 

bekezdése kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének 
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végrehajtása alapján a szociális tűzifa támogatásáról szól 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletét 

az alábbiak szerint módosítja.  

1. § 

11/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi lép 

 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást legfeljebb 0,62 m3, tűzifát 

biztosíthat annak a személynek, aki 

a) lakásfenntartási támogatásra jogosult (kivéve, ha a támogatást a gázfogyasztás költségére 
kapja), vagy 

b) aktív korúak ellátásra jogosult vagy 
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy 
d) halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család 

 

2.§ 

 

11/2014.(XI.28.) 2. számú melléklete helyébe az alábbi lép 

Átvételi elismervény 

 

 …………………………………………. (név) Verpelét, …………………..u.   sz. 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Verpelét Város Önkormányzata Képviselő--

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló  …11. /2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként    0,62  m3 tűzifát átvettem. 

Verpelét, 2014.  

                                           átadó ..........................  .....................   átvevő 
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Záró rendelkezések 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
  Farkas Sándor                                          Vasasné dr. Zelei Mónika 

                         Polgármester                                                      jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

 

E rendelet kihirdetésre került: Verpelét 2014. december 18- án. 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika 

 jegyző 

 

VIII. Egyéb ügyek, indítványok 

Farkas Sándor polgármester: Egyéb ügyek napirendi pontunkban szükséges megtárgyalni a 

mezei őrszolgálat kapcsán, amit már előző testületi ülésünkön is tárgyaltunk, hogy lehetősége 

van az Önkormányzatunknak még egy mezőőrt szolgálatba állítani, hiszen bérét maximáltan 

90 ezer forinttal támogatja. Az előző évek tapasztalatai is az igazolják, hogy településünknek 

szüksége van még egy mezőőre. Már van is javaslatom a személyt illetően Szigili Dénes 

személyében, aki rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel és fegyvervizsgával is.  Van 

kérdés a javaslattal kapcsolatban? 

 

Fűr Zoltán képviselő: Szerintem is indokolt lenne 2 fő alkalmazása a mezei őrszolgálat 

területén, én támogatom a javaslatot. 

 

Van más kérdés javaslat? 

 

Mivel más kérdés javaslat nem hangzott el kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással 

szavazzanak. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta 
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Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2014. (XII.19.)  Önkormányzati rendelete  

a 9/2013. (IX.27.) a mezei őrszolgálat módosításáról  

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 

törvény 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

1.§ 

A 9/2013.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

(1)  A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 azaz kettő főben állapítja meg. 

 

Záró rendelkezés 

2. § 

E rendelet 2014. év december 19. napján lép hatályba. 

 

Verpelét, 2014. december 18. 

 

  Farkas Sándor      Vasasné dr. Zelei Mónika 

  polgármester       jegyző 

Kihirdetési  záradék 

A rendeletet kihirdettem Verpelét, 2014. december 18. napon 

              Vasasné dr. Zelei Mónika  

jegyző 

Más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m . 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Farkas Sándor       Vasasné dr. Zelei Mónika 

 polgármester                  jegyző 


