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KÖZMEGHALLGATÁS LESZ
A FALUHÁZBAN

2013. OKTÓBER 18-án 18 órakor, MELYRE MINDEN ÉRDEK-
LÕDÕT VÁRUNK.
A közmeghallgatás témája: Településünk költségvetési helyze-
te, különös tekintettel a szabadságmegváltás pénzügyi következ-
ményeire.

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harci Kiren-
deltségének ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 8-17,30-ig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óráig
Balogh Györgyi aljegyzõ asszony fogadónapja: kedd 8-16 óráig.
A Járási Hivatal ügysegédjének fogadóideje: kedd:13-16 óráig.

Szeptember 11-én a Közös Hivatal Faluházunkban tartotta
együttes testületi ülését, ahol az öt település polgármestere,
képviselõi és dolgozói megbeszélték az aktuális problémákat, te-
endõket.
Az öt képviselõ-testület egyhangúan felhatalmazta a polgármes-
tereket, hogy Balogh Györgyi irodavezetõt aljegyzõvé válasszák.

Szeptember 13-án a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság településünket jelölte ki arra a feladatra, hogy hely-
színt biztosítson a mûszaki alegység elméleti és gyakor-
lati felkészítésére. Harcról a korábbi években beosztott 18 fõ
kapott értesítést, a többiek a környezõ településekrõl (Kölesd,
Kistormás, Szedres, Medina) 72 fõ kapott értesítést, ebbõl kb.
50-en jelentek meg a Faluházban.

Az árvízvédelmi gyakorlathoz ajándékba kaptunk az ANTRO
Bt.-tõl homokot, az aggregátort és a szivattyút a zombai önkén-
tes tûzoltóság biztosította. 100 darab homokzsákot, 10 db lapá-
tot, erõs fóliát az önkormányzatnak kellett megvásárolni.

Képviselõ-testületünk úgy határozott, hogy az idén is csatlako-
zunk a 2013/2014. tanévre kiírt „Bursa Hungarica” Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A Képviselõ-testület annak a harci állandó lakóhellyel rendelke-
zõ, felsõoktatásban résztvevõ hallgatónak ad támogatást, aki ál-
lamilag támogatott nappali tagozaton vesz részt, valamint a csa-
ládjában a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 2-
szeresét nem éri el a család egy fõre jutó havi jövedelme és va-
gyona nincs.
A tanulók részérõl a pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 15.
Bõvebb felvilágosítás az önkormányzatnál kérhetõ.

Harc Község Önkormányzata és a Gyertyaláng Temetkezési Kft.
Kegyeleti Közszolgálati szerzõdést kötött egymással.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ községi temetõt és rava-
talozót a Gyertyaláng Temetkezési Kft. üzemelteti, a felhasznált
energiát megfizeti. Az õ feladata gondozni a területet, az épüle-
tet, biztosítani a temetéshez szükséges feltételeket, kellékeket,
kialakítani és fenntartani a temetõ területén a rendet, a keletke-

zett hibákat és károkat rendezni, évente háromszor lenyírni a
füvet.
A szemét elszállításáról továbbra is önkormányzatunk gondos-
kodik és esõs évszakokban a plusz fûnyírást elvégezzük.

A Vörösmarty téren elkezdõdött a játszótér építése, hama-
rosan elhelyezik a játszótéri eszközöket, játékokat, bekerítik a
területet és megkezdõdik a tér parkosítása. A fejlesztés össz-
költsége 5.689.600 Ft, amelyre az önkormányzat utófinanszíro-
zással 4.034.359 Ft támogatást vehet igénybe a falumegújítás-
ra és -fejlesztésre elnyert támogatásból.

A Fõ utca alsó szakaszán több helyen beszakadt a vápás víz-
elvezetõ, ennek helyreállítási munkálatait októberben és
novemberben végzi el a kivitelezõ 5.847.960 Ft-ért. A szakértõi
és mûszaki ellenõri díj és egyéb költségek még 390.250 Ft-ba
kerülnek az önkormányzatnak. A Belügyminisztérium a költsé-
gek 70 %-át téríti meg az önkormányzat részére a vis maior tá-
mogatási alapból.

Már több alkalommal megírtuk, hogy 2013 áprilisában hatály-
ba lépett településünk közterület használati rendelete. A
közterület rendeltetéstõl eltérõ használatához engedély szüksé-
ges, bizonyos esetekben díjat kell fizetni. Hogy pontosan mire
kell és lehet engedélyt kérni, azt a rendelet részletesen szabályoz-
za.
A formanyomtatványt minden kérelmezõ átveheti a faluház-
ban, vagy az önkormányzatnál. Közös érdekünk, hogy a helyi
szabályozás elérje kívánt célját, hogy mindannyian rendezett kö-
rülmények között használhassuk közterületeinket.

Több panasz érkezett a lakosság részérõl az Öreghegy felé ve-
zetõ utak rossz állapotáról. A földeket használók egy része
nem vigyáz megfelelõen az út állapotára, illetve az általa okozott
rongálást nem állítja helyre. Így a kisebb jármûvekkel, személy-
gépkocsival, fõleg esõs, sáros idõben lehetetlen használni az
utat. Kérjük azokat az úthasználókat, akik jármûve kárt okozott
tegyék használhatóvá az utat a kisebb jármûvekkel, személy-
gépkocsival közlekedõk számára.

Képviselõ testületünk megalkotta az önkormányzat által fenn-
tartott intézményekre vonatkozó dohányzási szabályzatát.
Az intézményvezetõk kötelesek betartatni a dolgozókkal és min-
den odalátogatóval a szabályzatban foglaltakat. 
Minden buszmegállóban van tiltó tábla, kérjük a felszólításban
foglaltakat betartani.

Kérjük a dohányosokat, mindenhol az erre kijelölt he-
lyen cigarettázzanak.

A kulturált magatartáshoz hozzátartozik, hogy a csikket, a pa-
pír zsebkendõt, a szemetet a kukába dobjuk és óvjuk környeze-
tünket.

Közvetlen és tágabb környezetünk olyan, amilyenné mi alakít-
juk, mindig az ott élõktõl függ. Tegyünk meg mindent annak ér-
dekében, hogy otthonunk, udvarunk, utcáink, Harc külterüle-
te szép legyen, bizonyítsuk be, hogy a Harcon élõ emberek igé-
nyesek.

Siposné Csajbók Gabriella

Önkormányzat
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Önkormányzat
TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi Bizottság tájékoztatója

Tisztelt Harci Polgárok!
Harc község önkormányzatát 2013 szeptemberében arra kötelezte
ítéletében a Kúria, hogy Bóni Zoltán volt polgármesternek közel 2,5
millió Ft-ot fizessen szabadság megváltás jogcímen.

Az ügy rövid története
Bóni Zoltán 2006. okt. 1-tõl 2010. október 3-ig, majd újraválasztását kö-
vetõen, az újonnan felállt képviselõtestület önfeloszlatásáig volt fõál-
lású polgármester. Ezután az idõközi választásig mint megbízott pol-
gármester ténykedett. 2011. szeptember 11-i idõközi választáson a fa-
lu lakossága már nem õt választotta meg polgármesternek.
Bóni Zoltán évi 46 munkanap szabadságra volt jogosult. 2010 októbe-
rében az elsõ polgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszûnésekor
24 munkanapot, a 2010. évre addig járó ki nem vett szabadságát az ön-
kormányzat kifizette. Ugyancsak kifizette az önkormányzat 2011. szep-
temberben a 2011. évre járó szabadságát. 
A volt polgármester ezután pert indított, melyben követelte, hogy az
önkormányzat fizesse meg visszamenõleg a 2007-2009. évekre járó
133 ki nem vett munkanap szabadságát is, valamint a 2010. okt. 3-tól
2010. dec. 31-ig idõarányosan járó, ki nem adott 10 munkanap szabad-
ságát pénzbeli megváltás címén, a kamataival együtt. 
Bóni Zoltán fizetése igen magas volt. Fizetése az elsõ ciklusban folya-
matosan emelkedett, míg végül elérte a lehetõ legmagasabb bért, ami
a településen adható. Havi bruttó 257 600 Ft + 51 200 Ft költségtérí-
tés, majd 347 800 Ft + 104 355 Ft költségtérítés, ehhez az utóbbi évek-
ben 200 000 Ft cafetéria juttatást is kapott. Így bizony az egy-egy nap-
ra jutó szabadságmegváltás tetemes összeg. (Megéri szabadságra nem
elmenni és utána kifizettetni.)
A munkaügyi bíróság részben egyetértett a követeléssel, és elrendelte,
hogy az önkormányzat fizessen Bóni Zoltánnak közel 2 millió Ft-ot. 
A munkaügyi bíróság ítélete ellen az önkormányzat a Szekszárdi Tör-
vényszékhez nyújtott be keresetet. A Törvényszék az önkormányzatot
mindössze 158.114 Ft fizetésre kötelezte, Bóni Zoltánnak pedig
150.000 Ft perköltséget kellett fizetnie az önkormányzat felé. 
Ez ellen felülvizsgálati ellenkérelmet nyújtott be a Kúria felé a volt
polgármester, amely a Munkaügyi Bíróság ítéletét hagyta jóvá.
Ismertetjük, hogy településünkön milyen következményekkel járt ez
az ítélet.
A Kúria döntésének megfelelõen megfizettük Bóni Zoltánnak a meg-
ítélt összeget, amely miatt azonban a falunak a napi kiadásokra, a kö-
telezõ feladatok ellátására hitelt kell felvennie. Bár az ítélet szerint ez
az összeg jogszerûen jár a volt polgármesternek, az már más kérdés,
hogy etikus-e? Etikus-e évekre visszamenõen kifizettetni a ki nem vett
szabadságot, miután nem õt választotta meg a falu polgármesternek?   
Szabad-e az önkormányzatot ilyen helyzetbe sodorni éppen egy olyan
embernek, aki saját bevallása szerint a közjóért tevékenykedik. 
A polgármesteri állás sajátos jogviszony, a fõállású polgármester mun-
káltatója a képviselõ testület, akinek az elsõ embere maga a polgármes-
ter. A törvények betartatását a jegyzõ felügyeli. Az összeg megfizeté-
sét mégsem a felelõsökre rótták, hanem az önkormányzaton keresz-
tül az adófizetõ állampolgárokra.

A pénzügyi bizottság javaslatai:
1. Az önkormányzat számára hitelkeret igénylése.
2. A tartozások, a be nem fizetett adók és egyéb hátralékok behaj-
tásának szigorítása.
3. A szociális kérelmek elbírálásának szigorítása. 
4. A falubusz mûködésének korlátozása.

Kérjük ehhez a lakosság megértését, kérjük, hogy az adókat, hátralé-
kokat minél gyorsabban fizessék be.
A Pénzügy bizottság tagjai: Paksi István elnök (Nyul János lemondása
óta), Marsai József, László Lászlóné
Külsõs tagok: Simcsik Józsefné, Nagyné Krizl Edit

Paksi István

A Szociális Bizottság mûködése
2013 - ban

A Szociális Bizottság munkáját az  „1993. évi III. törvény:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”, vala-
mint a  „2/2011 (III.1.) Önkormányzati Rendelet: A szo-
ciális ellátások helyi Szabályozásáról” alapján végzi.

Kéthetente ülésezik, ahol a szociális elõadó által beter-
jesztett kérelmeket elbírálja, megtárgyalja a segítségadás
lehetséges törvényes módjait.

Ez évi mûködése során eddig 61 esetben járt el a szoci-
ális bizottság.

Szociális étkeztetést ebben az évben eddig 7 fõ részé-
re állapított meg a bizottság. Az Önkormányzatnak átla-
gosan 4300 Ft-ba kerül havonta egy fõ szociális ebédje.
Jelenleg a szociális étkezõk száma 32 fõ. (A vendég ebéd
ára 660 Ft)

Temetési segélyként 50 000 Ft –ot osztottunk szét 7 ké-
relmezõ részére.

Átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájá-
ban azoknak a kérelmezõknek adott a bizottság, ahol
biztosítva látta a kölcsön visszafizetését több havi rész-
let formájában. 
Így 2013-ban 5 fõ kapott 107 000 Ft összegben.

Átmeneti segélyt (egyszeri) 21 fõ kapott 113400 Ft
összegben.  A kérelmezõk között 5 fõ többször is (2-3 al-
kalommal) kapott segélyt.
Jövedelemhatár túllépés miatt 1 fõt utasított el a bizott-
ság.

1-1 köbméter tûzifát az év elején 20 fõ kapott.

Az eddigi szociális kiadások sajnos nem idõarányosak, a
rendelkezésre álló keretet  83%-ban kimerítettük. A ka-
matmentes kölcsönöket rendesen törlesztik, így ebbõl
számíthatunk minimális bevételre.

Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetbe került, mert
Bóni Zoltánnak ki kellett fizetni közel 2,5 millió forint
szabadságmegváltást. Ez a váratlan kiadás az Önkormány-
zat mûködésének minden területére kihat, így a Szociá-
lis Bizottság mûködésére is.

A Bizottság tagjai:
László Lászlóné elnök, Marsai József, 
Paksi István (Nyul János lemondása óta)

Külsõs tagok:
Moizesné Nagy Kinga, Õri Józsefné

Szociális ügyintézõ:
Nyul Józsefné 

László Lászlóné
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