JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. január 22-én megtartott üléséről

Tartalmazza:

1-8. sz. határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. január 22-én megtartott Képviselő-testületi ülésen.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váchartyán, Fő út 55. Tanácsterem.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Juhász István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Képviselő-testület 10 tagja az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére
felkéri Baksza Gábor képviselőt. Ismerteti a napirendi pontokat, mellyel a képviselők
egyetértenek.

1. Tájékoztatók
a) Zöldhíd program
Juhász István polgármester elmondja, hogy 2009. január 6-án vezetői értekezlet volt a
Zöldhíd Programmal kapcsolatban. A taggyűlés előkészítése volt a fő feladat. Szóba került,
hogy minden hulladéklerakót, amely nem felel meg az EU előírásainak, be kell zárni majd,
ezért több település is csatlakozni kíván majd a Zöldhíd Programhoz. Nekünk kedvező
szerződésünk van az A.S.A Kft-vel, de az új szerződést kötő önkormányzatoknak valamivel
többe fog kerülni a szemét elszállítása.

b) Duna-Mecsek Alapítvány
Juhász István polgármester elmondja, hogy január 9-én a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány Pakson tartott egy ünnepélyes összejövetelt, mivel a norvég pályázaton sikeresen
pályáztak és nyertek 500 millió forintot, ahol Horgász Marianna alpolgármester képviselte
Önkormányzatunkat. Felkéri őt, ismertesse az ott elhangzottakat néhány mondatban.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy a Duna-Mecsek Alapítványnál nem csak
pályázni lehet, de az Alapítvány maga is pályázik EU-s pénzekre. 2 millió eurót nyertek
akadálymentesítésre, melyet 60 település között szeretnének szétosztani. Erre a támogatásra
most nagy esélyünk van, az önrész minimális vagy nincs is, erről most nem esett szó, most
csak az ünnepélyes szerződéskötés valósult meg.

c) Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás
Juhász István polgármester elmondja, hogy 2009. január 15-én Vácon tartott a Dunakanyar
Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüli ülést. Ismételten van belső ellenőre a társulásnak, a
téli közmunkáról esett szó, ami minket nem érintett, a mozgókönyvtárról esett szó, mely
szerint a könyvtárra kapott támogatást, bérre is fel lehet használni. Szó esett még arról, hogy a
társulás jogi feladatainak ellátására egy ügyvédi iroda lett megbízva. A munkájukkal nincsen
probléma, csak olcsóbban szeretnék ezt a feladatot végeztetni. Itt sérelmezte azt, hogy egy
jelentkező volt a feladat elvégzésére. A belső ellenőrzés most 9 millió forintba kerül a 19
településnek, ami kijön az állami támogatásból.
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d) ITT értekezlet
Juhász István polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 2009. január 16-án Kisnémedin
ITT értekezlet volt, ahol írásban adta át a Községgazdálkodási Bizottság által tett javaslatokat
Sződi Imrének az RHK Kft. képviselőjének. Nem értette Sződi Úr megnyilvánulását, mely
szerint, ha van számlája az önkormányzatnak, akkor 30 napon belül ki tudják fizetni az
igényelt összeget, vagyis mire elvégzik a munkát a pénz is megjön. Személyesen kérte, hogy a
pénzügyes kollégáknak tartsanak egy képzést, tájékoztatást az elszámolásokról, amelyet akár
a jegyzőkre is kibővíthetnek, mert év közben állandó problémák vannak.

e) Közmunkával kapcsolatos megkeresés
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy megkeresés azzal kapcsolatban,
hogy olyan személyeknek adjunk közmunkát, akiket pénzbírságra büntettek, de mivel ezt nem
fizette ki, ezért elzárás helyett közmunka formájában ledolgoznák. Maximum napi 6 órát
dolgozhatnak, ami 5000 Ft/nap összeget jelent. Van ilyen a községünkben, de nem javasolja,
mert még a saját lakosainak is nehéz munkát adni, nem szívesen lát idegen embereket, akikről
aztán végképp nem tudni, hogy kicsoda-micsoda.

f) Szennyvízcsatorna beruházás
Juhász István polgármester elmondja, hogy a csatornázási feladatok továbbra is folynak, bár
az időjárás miatt fizikailag nem dolgoznak a munkások, de mégis megjelent az egyik újságban
egy olyan cikk, ami nem felel meg a valóságnak. Ismerteti az újságcikket. Nem érti, hogy
miért van az, hogy módosítások esetén egy hónapot kell várni arra, hogy megkapják erről a
tájékoztató levelet, nem érti, miért nem kérnek az önkormányzatok képviselő-testületeitől
határozatokat a döntésekkel kapcsolatban. Elmondja, hogy az évvégén rákérdeztek a
társulásnál, hogy nincs-e Váchartyánnak valamilyen pénzügyi tartozása, akkor azt mondták
nincs, most kihozták, hogy mégis. Ő úgy látja, kicsit fejetlenül végzi a munkát a gesztor.

g) A település közbiztonsága
Juhász István polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban több bűncselekmény is
történt községünkben. Az óvoda előtt nappal két autónak is betörték az ablakát, és kiemelték
az ott hagyott táskákat. Kérte az őrbottyáni rendőrséget, hogy sűrűbben járőrözzenek a
faluban. Elég kellemetlen, hogy fényes nappal ilyenek történnek a faluban, de tudomása van
arról is, hogy a község elején „ál polgárőrök” állítgatták meg az autósokat.

2. Izotóp Tájékoztató Társulás 2009. évi támogatás felhasználása
Juhász István polgármester elmondja, hogy az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) 2009. évi
támogatási összegéről a Községgazdálkodási Bizottság már beszélt, ezért átadná a szót Dézsi
Ferenc elnöknek, hogy ismertesse javaslataikat.
Dézsi Ferenc a Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy felvetődött az ülésen
az, hogy a közel 13 millió forintot mire kellene felhasználni. A Bizottság javasolja, hogy a
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2009. évi ITT támogatás összegét a közintézmények, elsősorban a Művelődési Ház, az Iskola
és a Polgármesteri Hivatal, valamint a közterületek felújítására fordítsa. Itt a Hivatal és az
Iskola tetőcseréjére gondoltak, illetve a járdák felújítására. A támogatást a III. negyedévre
javasolja igénybe venni.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a javaslathoz van-e valakinek hozzászólása,
kérdése? Mivel nincs hozzászólás szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
1/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy a 2009. évi ITT támogatás összegét a közintézmények, elsősorban a
Művelődési Ház, az Iskola, a Polgármesteri Hivatal, valamint a közterületek
felújítására kell fordítani. A támogatást a III. negyedévre veszi igénybe.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Társulást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy az akadálymentesítési
pályázatból 10-12 millió forint lenne. Itt a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Művelődési
Ház került szóba, a pályázat beadásához viszont szükség van az akadálymentesítési tervekre,
ezért a Bizottság javasolja, hogy kérjenek be árajánlatokat az intézmények
akadálymentesítésének elkészítéséhez. A tervekre, mint már említette a 2009-ben induló
pályázatokhoz szükség van.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a javaslathoz van-e valakinek hozzászólása,
kérdése? Mivel nincs hozzászólás szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
2/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy tervezői árajánlatokat kell bekérni az intézmények
akadálymentesítésének elkészítéséhez. A tervekre a 2009. évben induló
pályázatokhoz lesz szükség.
Felelős: polgármester
Határidő:
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3. Egyebek

a) Orvosi lakás bérbeadása
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy érkezett egy megkeresés
Dudik Istvánné részéről, amiben a régi orvosi rendelőt szeretnék lakáscéljára kibérelni. A
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Váchartyán, Fő út 95. számú lakás
értékesítését továbbra is célozza meg, ezért ne támogassa Dudik Istvánné kérelmét a
bérbeadással kapcsolatban.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a javaslathoz van-e valakinek hozzászólása,
kérdése? Mivel nincs hozzászólás szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
3/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy a Váchartyán, Fő u. 95. sz. alatti volt orvosi lakás és rendelő épületét
továbbra is értékesíteni kívánja, ezért az ingatlan bérbeadása iránti kérelmet
elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

b) Honfoglalás utca vízelvezetése
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Honfoglalás utcából
érkezett egy kérelem a vízelvezetéssel kapcsolatban. A Bizottság javasolja, hogy a
Honfoglalás utca belvízelvezetésével csatornázás után foglalkozzanak.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a javaslathoz van-e valakinek hozzászólása,
kérdése? Mivel nincs hozzászólás szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
4/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy a Honfoglalás utca belvízelvezetésének kérdésére a szennyvízcsatorna
beruházás befejezése után kell visszatérni.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

c) Polgárőrség támogatása
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a polgárőrség beadott
egy kérelmet, amelyet a Bizottság megvizsgált. Javasolják a Képviselő-testületnek, hogy ne
támogassa az alakuló polgárőrség benyújtott kérelmét, mivel a beadott papírok alapján nem
látják biztosítottnak a törvényes működés feltételeit, ezért erre a célra nem javasolnak
támogatást.
Németh Sándor a polgárőrség alapítója elmondja, hogy az lenne a kérése, hogy picit több
támogatást kérne, mint eddig kaptak. Melegedő helységet szeretnének, amíg kialakul a
végleges gyülekezőhelyük. Sajnos az iskolából ki lettek tiltva, így nem tudja a következő
szolgálatot megszervezni. Kéri, hogy legalább a jó idő beálltáig használhassák az iskolában
nekik szánt helységet.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy a mai modern világban miért van szükség
URH rádiókra?
Németh Sándor elmondja, hogy 18 éve csinál polgárőrséget. Három helyen is kipróbálta már
ezeket a készülékeket, amikbe csak egyszer kell beruházni és emellett nagyon jól használható.
Így megoldott a konferencia beszélgetés is, mindenkit tud mozgósítani, ha kell.
Juhász István polgármester véleménye szerint az URH készülékeken keresztül meg tudnák
beszélni a beosztást is. Elmondja, hogy Németh Sándor kérelmében 15 fő szerepel, akkor
miért kell 30 készülék? A benyújtott iratok alapján nem derül ki, hogy hány fő a tagja a
polgárőrségnek. Korábban már kérte, hogy az alapító okiratot hozzák be. Rengeteg törvényi
előírás van egy ilyen szervezet működésére. Váchartyán Képviselő-testületének a nevét adni
egy félig legális szervezethez nem tartja jó ötletnek.
Németh Sándor elmondja, hogy az alapító okirattal megalakultak, törvényes egyesületté
váltak. A cégbíróságnak már beadták a kérelmeket. Ők 30 ezer forintot kértek sürgősségbe és
2009. évre pedig lehetőség szerint 150-200 ezer forintot. A működéssel kapcsolatban azért
kéri a helységet, hogy tárolni tudják az URH-kat, de ezt egy családi háznál nem lehet
megoldani. Így nappal is lehetne a működést, szervezést végezni.
Dávid István Váchartyáni Faluvédő és Faluszépítő Egyesület elnöke elmondja, hogy örül a
polgárőrségnek, de az egyesület alapításán ők most van túl. Ez egy nagyon hosszadalmas
eljárás, sok tennivaló van ahhoz még, hogy egyesületté váljanak.
Juhász István polgármester jónak tartja a polgárőrséget, de kéri, hogy ne fordítva végezzék a
dolgokat. Előbb kezdtek járőrözni és utána gondolkodni a jogi részén. Ilyen formában nem
tudják támogatni a polgárőrséget.
Németh Sándor elmondja, hogy a faluért teszik, amit tesznek és reméli, hogy tudnak majd az
önkormányzattal közösen együttműködni.
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Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy örül, ha a lakók faluszépítést vagy polgárőrséget
vállalnak, de amíg a törvényes feltételeket nem biztosítják, addig az önkormányzat a nevét
nem adhatja hozzá. Ha törvényesen bejegyzett egyesület lesz, akkor visszatérhetnek a
támogatásokra. Véleménye szerint olyan emberekre lenne szükség a polgárőrségben, akiknek
tekintélyük van. Ha törvényes egyesület lesz, valóban el kell gondolkodni rajta, hogy az
önkormányzat mivel támogassa a polgárőrséget és ezért milyen feladatokat vállal a
polgárőrség.
Németh Sándor örül annak, hogy ennyi embert sikerült beszerveznie. Elmondja, hogy az
Országos Polgárőr Szövetségnek leadja majd a jelentkezők listáját, ahol egy rostán esnek át a
jelentkezők, így valószínűleg csökken némileg a létszám, és olyan emberek járják majd a
falut, akiben mindenki megbízhat.
Juhász István polgármester kéri a képviselőket, hogy a Községgazdálkodási Bizottság
javaslata alapján hozzanak határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen
1 tartózkodás
5/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy nem támogatja az alakuló polgárőrség kérelmét, mivel a benyújtott
kérelem alapján nem látja biztosítottnak a törvényes működés feltételeit, ezért
költségvetési támogatást jelenleg nem biztosít erre a célra.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

d) Vasút utca vízelvezetése
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy az ülésen felmerült még
egy probléma, a Vasútállomással szembeni terület vízelvezetése. A Bizottság ülésén javaslat
nem született a kérdésben. Szerinte vissza kell állítani a korábban meglévő vízelvezető árkot,
mert a Szabó Lajosék irányába nem folyik el a víz. A teleknek új tulajdonosa lett, aki az
korábbi árkot betemette és itt most a víz nem tud elfolyni. Az ő véleménye az, hogy vissza
kell állítani a régi helyzetet.
Lipp András Vasút utca 9. szám alatti lakos elmondja, hogy már régen meg kellett volna
oldani ezt a problémát, hiszen az ő házát veszélyezteti a víz.
Lipp Andrásné Vasút utca 9. szám alatti lakos véleménye szerint a vízelvezető árok
betemetésekor másikat kellett volna ásni helyette.
Lipp András Vasút utca 9. szám alatti lakos elmondja, hogy jött egy tulajdonos, aki
hímezett-hámozott és betemette az árkot. Nem törődik a többi 8-10 telekkel.
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Juhász István polgármester elmondja, hogy nem kell mutogatni senkire. Ott hivatalosan soha
nem volt vizesárok vagy be kellett volna jegyeztetni a Földhivatalnál. Elmondja, hogy Lipp
András kérelmében azt kérte, hogy a másik irányba legyen elvezetve a víz, akkor most miért
beszél másról?
Virágh Zoltán képviselő elmondja, hogy nem volt szabályozva a terület, ha nincs bejegyezve
vizesárok, akkor esetleg közös megegyezéssel lehet megoldani a problémát.
Kompromisszumos megoldást kell keresni.
Koblász Sándor képviselő megkérdezi Juhász István polgármestert, hogy kinek az érdekeit
képviseli ebben az ügyben Váchartyánét vagy egyes személyekét?
Juhász István polgármester elmondja, hogy a falu érdekeit természetesen.
Koblász Sándor képviselő véleménye az, hogy egy meglévő állapotot szüntettek meg,
veszélyeztetve ezzel másokat. Ha volt ott egy árok, akkor annak volt valamilyen szerepe. Így
nemcsak egy lakást veszélyeztet, hanem veszélyezteti a kertek állagát és más házakat, hiszen
már azt is hallotta, hogy a pincékbe felszivárog a víz. Véleménye szerint nem azt kell
képviselni, hogy valakinek egyszer jó legyen, hanem Váchartyán érdekeit és az ott lakó
embereket kell képviselni. Ha az utca lakói összefognak és létesítenek ott egy utcát, akkor ők
is szabhatnak feltételeket kérhetik, hogy a 16 méter széles útnak a felét a szemben lévő
tulajdonostól vegyék el.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ő kizárólag Váchartyánt képviseli, de szeretne
elkerülni egy pert, hiszen az az árok amiről beszélnek, sehol nincs feltüntetve, semmilyen
bíróság nem fogadná el követeléseinket. Valóban tulajdonos váltás történt, az új tulajdonos
birtokba vette a területét, ezt el kell fogadni. Amikor összehívta a kertvégi tulajdonosokat
akkor a rendezési tervben már így szerepelt. Ezt nem ő találta ki, már 1990 előtt szó volt erről
az útról. Amikor a rendezési tervbe szerepeltetve lett és el lett fogadva a terv a 16 méteres
úttal, akkor Koblász Sándor képviselő már képviselőként döntött a terv elfogadásáról, sőt
három képviselőt tulajdonosként érintett a változás. Nem úgy kell beállítani a dolgot, hogy az
önkormányzat találta ki a 16 métert, hiszen víz, gáz, csatorna kerül majd kiépítésre, amihez
helyre van szükség. Akkor elfogadták azt is, hogy a Fő utcai telkekből legyen elvéve a 16
méteres út, hiszen ott csak 12 tulajdonosnak kell megegyeznie, nem pedig 27-nek. Ne arról
beszéljenek, hogy mi lett volna ha, hanem arról, hogy találjanak megoldást.
Lipp Andrásné Vasút utca 9. szám alatti lakos elmondja, hogy felhívta a Vízügyi
Igazgatóságot, ahol azt mondták, hogy nem szabadott volna betemetni az árkot addig, amíg
helyette nincs másik. Ott javasolták azt, hogy forduljak a Képviselő-testülethez és kéri, hogy
döntsenek, hiszen ezért ülnek itt, vagy menjenek feljebb? Vízelvezető árkot szeretnének.
Kíváncsi lenne arra, hogy hány képviselő járt lenn a területen és nézte meg az állapotokat.
Boda Zoltán a váchartyáni 148 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa elmondja, hogy valószínű a
telektulajdonosoknak furcsa az, hogy van tulajdonosa a kertvégi területnek. Egyenlőre nem
szándékozta betemetni az árkot, de külső okok miatt mégis szükség volt rá. A félreértés
elkerülése érdekében szeretné tisztázni azt is, hogy ő nem tölti a telkét, hanem az évek során
kialakult gödröket, traktornyomokat egyengeti. Egyébként nem érti, miért van ezen az
„árkon” mindenki fennakadva és miért ott akarják a vizet elvezetni, hiszen az árok nem vezet
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sehova, a vége is az ő telkén van, tehát csak rá van vezetve a víz és ezáltal egy mocsaras,
lápos terület lesz.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy ő az első alkalommal, amikor
megkeresték a problémával járt lenn a területen, azóta már többször is, sőt tegnap előtt is volt
lent. Folyamatosan gondolkodik azon, hogy mi lenne a jó megoldás. Megerősítené Boda
Zoltánt abban, hogy valóban nem volt végig kialakítva ott sosem árok, hanem elfolyt az
említett telekre a víz. Ezt onnan tudja, hogy a szülei kertje is ott van. A kertek mindig vizesek
voltak, de most a talajvíz sok gondot okoz, hiszen nekik is a pincébe húzódik fel a víz. Nem
csak Lipp Andrásékat érinti a probléma. Nem tudja, hogy a kérelmükben szereplő árok
kiásása a kertvégi problémákat megoldja-e, de ő javasolná azt, hogy a kertek végén ássanak
egy kis árkot, ami a vizet bevezeti a nádasnál a patakba, hiszen a rendezési tervben is ott van
kijelölve a vízelvezető árok. Természetesen ezt mérnök mérje ki vízügyi engedéllyel
végeztessék, hozzáértő emberrel. Addig is, amíg ez megvalósul valamilyen megoldást kell
találni, de annak nem látja ő sem értelmét, hogy Boda Zoltán ásson egy darabon árkot és a
telkére folyjon a víz. Hosszú távon kell gondolkodni.
A telektulajdonosok és a képviselők hosszas vitába keverednek a vizesárokkal és
vízelvezetéssel kapcsolatban.
Juhász István polgármester javasolja, hogy Lipp Andrásék kérelmében szereplő megoldást
valósítsák meg a víz elvezetése érdekében.
Dávid István váchartyáni lakos érdeklődik, hogy miért nem hívnak ki egy geodétát, aki a
területet felmérve meg tudja mondani, hogy hogyan lehetne a vizet elvezetni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő egyetért Juhász István polgármester javaslatával, de
véleménye szerint Dávid István javaslata is jó, hogy hívjanak egy szakembert és az mérje ki a
területet, hogy hol folyjon el a víz.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy van-e valakinek valamilyen más javaslata?
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint, fel kell mérni, hogy mennyibe kerül az árok
ásása, illetve fel kellene mérni, hogy mit mond a szakember, merre vezessék el a vizet, mielőtt
kifizetnek több ezer forintot.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint a víz elvezetésének gyors megoldása az lesz, ha a
Lipp Andrásék kérelmében szereplő megoldást választják. Javasolja nyissák meg Lipp András
szomszédja előtt a közterületet és az ott kialakított árokba vezessék el a vizet.
Juhász István polgármester kéri, hogy a közterület kiásása és a gyűrű elhelyezése után
állítsák vissza az eredeti állapotot, hiszen ott most egy kulturált környezet van kialakítva, amit
a lakók tartanak fenn. Ezek figyelembevételével kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzanak
határozatot a kérelemben foglaltakról – Szabó Lajosék felé történő vízelvezetésről – az
elhangzottak alapján.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
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6/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – Lipp András által benyújtott kérelem
alapján – Lipp András Vasút u. 9. sz. alatti ingatlanáról a csapadékvizet a Vasút
utcában Szabó Lajos ingatlana irányába a vasút felé kell elvezetni. A vízelvezetés
során a kapubehajtónál csövet kell elhelyezni, majd a kapubehajtót az eredeti
állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A vizet így a vasút felé meglévő
vízelvezető árokba kell bevezetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

e) Református Egyház díszvilágítása
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Református Egyház megkereste őt egy
levélben, melyben köszönik az önkormányzatnak az eddigi támogatást és tájékoztat arról,
hogy díszvilágítást szeretnének a templomra, amit két lámpatest felszerelésével szeretnének
megoldani. Ezt ők felszereltetik a kérésük annyi lenne, hogy a Képviselő-testület járuljon
hozzá ahhoz, hogy a lámpatestek fogyasztása a közvilágítás terhére menjen. Javasolja, a
kérelem támogatását.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal és az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
7/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Református Templom díszkivilágításának
költségeit a közvilágítás terhére vállalja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

f) Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvénye
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy meghívó a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége részéről, melynek tárgya az önkormányzatok megtakarításával
kapcsolatos lesz. Az értekezlet ideje 2009. február 2-a, 10 órától 13 óráig tartana a helye
pedig Gödöllőn lenne. Érdeklődik, hogy a képviselők közül lenne-e érdeklődő, aki részt venne
a rendezvényen?
Kristály András képviselő jelzi, hogy szívesen elmenne.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy őt is érdekelné, de sajnos nem tud elmenni,
mert a Norvég Alapítvány pályázati felkészítőt tart, amire jelentkezett már korábban.
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g) Volán telep előtti közvilágítás
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a kezében tart egy 2004. november 30-án kelt
jegyzőkönyvet, melyből felolvassa a Volán telep előtti közvilágítással kapcsolatos képviselőtestületi döntést. Elmondja, hogy már korábban döntött erről a Képviselő-testület, ez nem új
dolog. Az említett útszakasz életveszélyes, mihamarább tenni kell az ügy érdekében. Valóban
személyesen érinti ez a téma őt, de úgy gondolja, hogy nemcsak a saját problémáival jön a
Képviselő-testület elé. A falu érdekeit, az őt megkereső személyek problémáját szintén
felhozza a testületi üléseken. Van még egy problémája. Nem érti, hogy a rendezési terv
elfogadásánál több szakhatóság is véleményezte a tervet, a Váci Építésügyi Osztály is. Ő
akkor megkérdezte, hogy a Fő utcai telkek az új rendezési terv alapján megoszthatóak
lesznek-e, erre egy pár év múlva egy telekalakításnál derül ki az, hogy az állomáshoz vezető
útszakasz nem az önkormányzat kezelésében van, ezért nem lehet megosztani. Ezt már akkor
észre kellett volna venni.
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Volán telep előtti útszakasz közvilágítását nem
felejtették el, csak még nem érkeztek be árajánlatok a kért munkák kialakítására. Valóban
több ülésen előjönnek a személyes magán problémák, de azért reméli továbbra is együtt
tudnak dolgozni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy valóban a sok vita alatt elfelejtődnek a
fontos dolgok, ezért emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy a vízügyi szakember
megrendelésével kapcsolatban nem hoztak határozatot. Véleménye szerint kellene egy felelős
személyt választani, aki végig kíséri a dolgokat. Javasolja erre a feladatra Horgász Marianna
alpolgármestert.
Juhász István polgármester kéri, hogy az elhangzott észrevétel és javaslat alapján hozzanak
határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
8/2009.(I.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vasút utca és a Fő úti kertek
vízelvezetésével kapcsolatban megkeresi Óvári Lászlót a Gödöllői
Vízgazdálkodási Társulat Elnökét, hogy készítsen szakvéleményt a kérdéses
terület vízelvezetésével kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap

h) ATM automata kihelyezése
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy korábbi üléseken szóesett arról, hogy itt a
faluban is kellene egy ATM automatát felállítani. Megérdeklődte és 3000 fő körüli lakosnál
helyeznek ki ilyen automatákat. Ő arra gondolt, hogy Kisnémedivel és Püspökszilággyal
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közösen írnak egy kérelmet a Takarékszövetkezet felé. A Takarékszövetkezet épületénél el is
lehetne helyezni az automatát.
A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.
i) Orvosi lakás értékesítési ára
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint az orvosi rendelő
értékesítési ára irreálisan magas. 19,5 millió forintért nem fogják megvenni. Ha meglátják
vagy megtudják az árat, szinte menekülnek az emberek. Szerinte lejjebb kellene vinni az
értékesítési árat.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő véleménye szerint ennek akkor lenne értelme, ha biztosan az
ár nagysága miatt nem veszik meg az épületet.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy szerinte az ár miatt nem jelentkeznek a
hirdetésre.
Elhangzik javaslatként, hogy 16,5 millió forintra vigyék le az orvosi rendelő értékesítési árát,
de döntést nem hoz a Képviselő-testület.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy a Leader programba leadott pályázatok
utófinanszírozásúak, ezért javasolja, hogy ha az orvosi rendelő eladásra kerülne, akkor ne a
kedvező kamatozású hitelt fizessék vissza, hanem fektessék majd be az ilyen jellegű
pályázatokba önrészként.
További napirend, kérdés és hozzászólás nem lévén, Juhász István polgármester megköszöni
a részvételt és bezárja az ülést.

K.m.f.

Juhász István
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:

Baksza Gábor
képviselő
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