JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. február 11-én megtartott üléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. február 11-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. Ismerteti a napirendi
pontokat, mellyel a képviselők egyetértenek. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bohus
László képviselőt.
A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal.
1. Tájékoztatók
a) Zöldhíd Program
Juhász István polgármester elmondja, hogy január 27-én Zöldhíd vezetői értekezleten vett
részt. Megpróbálják egyszerűsíteni a 106 polgármester összehívását, mivel nagyon nehéz
összeegyeztetni az időpontokat, hogy mindenkinek megfelelő legyen. A szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kijelölése megtörtént. Az A.S.A-val a szerződéseket újra kell
vizsgálni, mert változik a szemétszállítás összege, ami növekedni fog, de a színvonal is
emelkedni fog majd.
b) Szennyvízcsatorna építése
Juhász István polgármester elmondja, hogy a csatornaépítéssel kapcsolatos feladatok
szervezése érdekében több értekezleten is részt vett. Január 28-án kooperációs ülés volt
Őrbottyánban, ahol beszámoltak arról, hogy milyen hibák voltak a kivitelezés folyamán.
Január 29-én az Ellenőrző Bizottság ülésezett, a mai napon a polgármesterek üléseztek. Itt a
társulási alapiratokat és az SZMSZ-t szerették volna elfogadtatni, de elnapolásra került a
napirendi pont, mert sok ponttal nem értettek egyet a jelenlévők. Kérik mindenkitől az
észrevételeket a módosítási javaslatok megküldését.
c) Rudnay kastély
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Rudnay kastély ügyében a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel folyt egy egyeztetés, mivel valamilyen elírás folytán Váchartyán
Község Önkormányzata volt a kezelője az ingatlannak. Iratokkal bizonyították, hogy elírás
történt ezért elfogadták a módosítást, ami szerint a Magyar Állam a tulajdonos és a Magyar
Állam a kezelő is a továbbiakban.

d) Községi Önkormányzatok Szövetsége (KÖSZ) értekezlet
Juhász István polgármester elmondja, hogy február 2-án Községi Önkormányzatok
Szövetsége vezetői értekezletén vett részt Budapesten. A közgyűlést készítették elő, ami
Kiskunlacházán lesz majd és, mint a Pest Megyei tagozat vezetője fogja képviselni az elnököt.
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e) Vízelvezetés
Juhász István polgármester elmondja, hogy sikerült létrehozni a találkozott Óvári Lászlóval,
a Gödöllői Vízgazdálkodási Társulat elnökével, az alpolgármesterrel, valamint néhány
képviselővel. A Fő utcai kertek alatt található vízelvezetéssel kapcsolatban jött helyszíni
szemlét tartani. Lipp András kérésére Szabó Lajosék felé nem sikerült elvezetni a vizet, de a
kertek lakói összefogtak és 25 cm-es árkot ásattak, hogy elvezessék a vizet a kertjeikből.
Átadja a szót Horgász Marianna alpolgármesternek, hogy ismertesse a találkozón
elhangzottakat.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy itt a Polgármesteri Hivatalban átnézte
Óvári László a rendezési tervet, majd személyesen is megnézte a helyszínt. Véleménye szerint
az IIT park felé kell elvezetni a vizet. Szerinte a kerítéstől el kell hagyni kb. 40-45 cm-t és ott
egy rézsűs árkot kell kiépíteni. Véleménye szerint Lipp Andrásék előtt lévő árokban
felgyülemlett vizet is erre kellene elvezetni, mert a terepviszonyok is ezt támasztják alá.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy ő nem volt jelen a mérnökkel a Polgármesteri
Hivatalban történt megbeszélésen, de utólag lement megnézni szintén a terepet. Szóba került
az a magán terület, ahol az előző árok be lett temetve. Azt mondta a mérnök, hogy nem lehet
semmilyen tulajdonost kötelezni, hogy a telkén vezessék el a vizet a magántulajdonon. A víz
lefelé folyik, de az, hogy merre folyik, más dolog. Hivatalosan nem foglalt állást, csak
tájékoztatást adott. Véleménye szerint nincs még megoldva a vízelvezetés, hiszen bármikor
mondhatják a tulajdonosok, hogy nem járulnak hozzá az árok kialakításához.
f) Csörög Község levele a Forfa épülettel kapcsolatban
Juhász István polgármester elmondja, hogy a mai napon érkezett meg a postán Csörög
Község Önkormányzatának levele, melyben köszönik szépen, de nem kérik a Forfa épületet,
mivel nagyon sokba kerülne az épület szétszedése, elszállítása és összeszerelése. Elnézést kér
a Polgármester Asszony a késedelmes válaszért, de csak most volt képviselő-testületi ülésük.
Véleménye szerint attól, hogy nem léptek társulásba Csörög Községgel, attól még nem biztos,
hogy felsőbb utasításokra nem kerülnek ide csörögi gyerekek. Javasolja, hogy a Forfa épület
hasznosításával kapcsolatban mindenki gondolkodjon el, mert amíg így áll az épület
előfordulhat, hogy idejönnek a csörögi gyerekek.

2. Váchartyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
a) 2009. évi költségvetés bevételei
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Községgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a
2009. évi költségvetést. Az általuk javasolt módosításokat mindenki megkapta. Javasolja,
hogy haladjanak sorba a szakfeladatokon, és akinek hozzászólása van, az adott szakfeladatnál
tegye meg. Átadja a szót Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatársnak, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a bevételeket, részletezi a normatívákat,
helyi bevételeket, adókat, átvett pénzeszközöket.
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Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a normatívákhoz nem
tudnak mit szólni, mert az állam ezekkel az összegekkel támogatja az önkormányzatot. A
többi bevételnél akár az adónál, akár a nyersanyag normánál állásfoglalás már történt az
önkormányzat részéről. A Bizottság javasolja a bevételek elfogadását a Képviselő-testület
számára.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2009. évi költségvetés bevételeit.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
9/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján 258.650.000,- összegben jóváhagyja a 2009. évi költségvetés bevételi
előirányzatát.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b) Parkfenntartás
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs a kiadásoknál ismerteti a Parkfenntartás szakfeladat
személyi juttatásait és a dologi kiadásait.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Parkfenntartással
kapcsolatban nem volt más javaslatuk.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a Parkfenntartás szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
10/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján 2.241.090,- összegben jóváhagyja a Parkfenntartás szakfeladat kiadási
előirányzatát.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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c) Óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális étkeztetés
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy óvodai, iskolai,
munkahelyi és szociális étkeztetés szakfeladatokat is javasolják a Képviselő-testületnek
változtatás nélkül elfogadásra.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az óvodai, iskolai, munkahelyi és szociális étkeztetés
szakfeladatait.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
11/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja az
- Óvodai étkeztetés szakfeladat kiadási előirányzatát 4.065.600,-Ft összegben,
- Iskolai étkeztetés szakfeladat kiadási előirányzatát 2.241.090,-Ft összegben,
- Munkahelyi étkeztetés szakfeladat kiadási előirányzatát 2.973.600,-Ft
összegben,
- Szociális étkeztetés szakfeladat kiadási előirányzatát 102.960,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

d) Óvoda
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy az óvoda szakfeladatnál a béreknél
lesz némi átfedés, mert egy jelenleg GYES-en lévő óvónő jelezte, hogy szeretne munkába
állni.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy felmerült a 2 órás
karbantartó foglalkoztatása ebben az évben is az óvodában, amit a szakfeladaton fennmaradó
bérek összegéből lehetne finanszírozni.
Bohus László intézményvezető, képviselő elmondja, hogy a tavaszi és az őszi időszakban
megnövekszik a kerti munka, ezért kellene plusz 2 órában az óvodában foglalkoztatni a
karbantartót. Az elmúlt évben március 1-től - október 1-ig foglalkoztatták így a karbantartót, ő
javasolja a bizottság javaslatát elfogadásra.
Juhász István polgármester véleménye szerint azóta szebb az iskola, óvoda amióta ez a
karbantartó végzi a feladatokat. Szerinte minimális összeg az, hogy 2 óra plusz munkát
végezzen a karbantartó. Ő is javasolja elfogadásra a bizottság javaslatát.
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Rajkiné Gyetvai Irén képviselő véleménye is az, hogy régen volt ilyen rendes karbantartó az
intézményekben. Van olyan ember, aki nem csak pénzt akar keresni, hanem dolgozik is érte.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az óvodai karbantartóval kapcsolatos javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen,
2 nem
1 tartózkodik
12/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy 2009. március 1-től október 31-ig az
Óvoda szakfeladaton fennmaradó bérmaradvány terhére további napi 2 órában
foglalkoztassák az intézményi karbantartót az óvodai karbantartási feladatok
elvégzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a dologi kiadásoknál nem tett
észrevételt a Bizottság.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az óvoda szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
13/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja az Óvoda szakfeladat kiadási előirányzatát 24.400.000,-Ft
összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e) Iskola
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a bérek 11 fő pedagógussal lettek
tervezve. Van egy pedagógus, akinek a felmentési idő leteltével kell kifizetni a
végkielégítését, ezt tartalmazza a személyi juttatások előirányzata.

6

Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy a költségvetés
elfogadása után az önkormányzat intézményeiben meg kell vizsgálni a létszámokat. Ez a
jövőre vonatkozik, hogy a következő költségvetésnél figyelembe tudják majd ezt venni.
Egyébként a Bizottság elfogadásra javasolja a szakfeladatot a Képviselő-testületnek.
Koblász Sándor Községgazdálkodási Bizottság tagja elmondja, hogy most még elfogadásra
javasolták az intézmény költségvetését, de szeretnék, ha az intézményvezető negyedévente
tartana egy beszámolót, hogy hol lehetne spórolni stb.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ez az előírás már megtörtént az intézményvezető
számára a negyedéves beszámolóval kapcsolatban. Ennek az ellenőrzését kellene
komolyabban vennie a Képviselő-testületnek.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy ő is soknak találja a túlórákat. A
villanyszámla, illetve a FORFA épületében a villanyradiátorral történő fűtés nagyon sokba
kerül, hiszen éppen a leghidegebb termekben van a zongora és a hegedű oktatás. Érdeklődik,
hogy miért nem költöztetik másik terembe ezeket az órákat? Amikor a csörögi
polgármesterrel voltak a FORFA épületet megnézni, minden teremben világítottak a
lámpatestek, pedig senki nem volt a termekben. Ezekre oda kellene figyelni, hiszen ismétli
nagyon magasak a villanyszámlák.
Juhász István polgármester elmondja, hogy hasonlóképpen gondolkodik, mint az
alpolgármester. Már döntöttek arról, hogy a Zeneiskola kerüljön át a téglaépületbe.
Bohus László intézményvezető, képviselő elmondja, hogy valóban előfordulhat, hogy néha
égve marad a világítás a teremben. Ha a Képviselő-testület hoz egy határozatot arról, hogy a
FORFA épületből a gyerekeket költöztesse át a téglaépületbe, akkor azt már a jövő héten
megteszi.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy ha megtakarításról van szó, akkor kell lennie egy
embernek, aki tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jó legyen. A felelősségnek meg kell
lennie. Nem azt mondja, hogy a világítást az igazgatónak kell termenként ellenőriznie, de a
kiadott utasításokat ellenőrizni kell.
Bohus László intézményvezető, képviselő elmondja, hogy szerinte mindenkinek mást jelent a
költségmegtakarítás, de érti a célzást és így fog cselekedni.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az iskola szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
14/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja az Iskola szakfeladat kiadási előirányzatát 52.559.000,-Ft
összegben.
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Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

g) Napközi és intézményi vagyonműködtetés
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy ezeknél a
szakfeladatoknál nem gondoltak változtatásra, ezért javasolják elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a napközi és intézményi vagyonműködtetés szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
15/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja
- Napközi szakfeladat kiadási előirányzatát 5.503.000,-Ft összegben,
- Intézményi vagyonműködtetés szakfeladat kiadási előirányzatát 14.450.000,-Ft
összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

h) Védőnői szolgálat
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a védőnői szolgálat szakfeladat
álláshelyénél a bérkeret megmarad, mivel a védőnő nyugdíjba ment és jelenleg
helyettesítéssel oldják meg az ellátást.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely
szerint az álláshelyen megmaradó helyettesítés feletti bért javasolja zárolni. A továbbiakban is
helyettesítéssel javasolja ellátni a feladatot.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő, nyugdíjas védőnő elmondja, hogy ő már az elmúlt évben is
szólt arról, hogy a fogorvossal a fűtés nem megoldott. Javasolja, hogy ebből a
bérmaradványból lehetne esetleg felújítani a fűtést és a WC-ket is, hiszen elég gyalázatosan
néznek ki.
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Juhász István polgármester elmondja, hogy a szigetelés valóban javított a hőfokon. Jó az
orvosi rendelőben a fűtés, jó a fogorvosnál a fűtés. Érti a problémát. Valóban az lenne a
legmegfelelőbb megoldás, ha szétválasztanák a fűtést és mindenki a saját fűtését fizetné ki.
Baksza Gábor képviselő elmondja, hogy ő járt a múlt héten a rendelőben és az
egészségházban. Véleménye szerint egy termosztáttal és egy visszakapcsoló szeleppel, ami
kb. 50 ezer forintba kerül, meg lehetne oldani a problémát. Beszélt már egy szakemberrel is,
aki szerint ez lenne a jó megoldás.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy van a karbantartásra 100
ezer forint, abból megoldható a fűtés. A WC-ket pedig legfeljebb a megmaradt bérből lehetne
a későbbiekben felújítani.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a védőnői szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
16/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Védőnői szolgálat szakfeladat kiadási előirányzatát
4.196.000,-Ft összegben. A szakfeladaton képződő bérmaradvány csak külön
döntés alapján használható fel.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

i) Polgármesteri Hivatal
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal
szakfeladathoz a Községgazdálkodási Bizottság nem tett javaslatot.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy mivel nem történtek
béremelések csak olyan plusz kiadás kifizetése jelentkezett a béreknél, ami bárhol máshol is
lehet.
Rajkiné Gyetvai Irén Szociális Bizottság Elnöke, képviselő a szakfeladattal kapcsolatban
szeretne tenni határozati javaslatot, melyhez számítási anyagot készített. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy 2009. február 1-től a polgármesterek költségtérítése adóköteles
lesz, ezért hogy ne érje bércsökkenés a polgármestert, olyan javaslatot tesz a kérdésben
hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottság, hogy a polgármester költségtérítésének mértékét
emeljék meg 25%-ról 30%-ra. Ismerteti az általa kiosztott számítási anyagot. Elmondja, hogy
az alpolgármester költségtérítését is javasolja megemelni 30%-ra.
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Juhász István polgármester személyes érintettségére való tekintettel nem vesz részt a
döntéshozatalban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
5 igen,
1 nem,
3 tartózkodik
17/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
- polgármester költségátalányát 2009. február 1-től illetménye 30%-ában, azaz
113.052,-Ft összegben,
- az alpolgármester költségátalányát 2009. február 1-től tiszteletdíja 25%-ában,
azaz 26.250,-Ft összegben határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat a szakfeladattal
kapcsolatban. Mivel nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal
szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
18/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztését a
17/2009.(II.11.) számú határozatban foglaltakkal módosítva jóváhagyja a
Polgármesteri Hivatal szakfeladat kiadási előirányzatát 49.349.000,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

j) Máshová nem sorolható szervek
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke ismerteti a Bizottság javaslatát. A
máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Támogatások) szakfeladaton javasolja a
Bizottság, hogy az Iskolaszék 2008. évi maradványából 50 ezer forintot biztosítson a május 1i majális rendezvényre. Javasolja továbbá, hogy a Sportkör támogatását 900 ezer forintban
hagyja jóvá, a további döntésig a fennmaradó 300 ezer forintot zárolja. Elmondja, hogy a
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Sportkör kisebb létszámmal működik, ezért csökkentenék a támogatását, az Iskolaszék előző
évi pénzmaradványát nem használták fel, ezért kérte az SZMK a majális támogatását.
Horgász Marianna alpolgármester érdeklődik, hogy az Iskolaszéknek összesen 300 ezer
forint bevétele volt?
Bohus László intézményvezető, képviselő elmondja, hogy az összes bevétel 352 ezer forint
volt.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a máshová nem sorolható szervek szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
19/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Máshova nem sorolható szervek tevékenysége szakfeladat
kiadási előirányzatát 4.381.433,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
k) Város és Községgazdálkodás
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a tervezett összegek nagyságát és
elmondja, hogy a Bizottság nem tett javaslatot a szakfeladattal kapcsolatban.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a város és községgazdálkodás szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
20/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadási
előirányzatát 31.705.000,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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l) Közvilágítás, ügyeleti szolgálat, gyermekvédelem, állategészségügy, település tisztasági
feladatok
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a közvilágítás, az ügyeleti szolgálat a
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok az állategészségügyi szolgáltatás a település
tisztasági feladatok ellátásával kapcsolatos adatokat. A Bizottság nem tett rá javaslatot.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az előbb ismertetett szakfeladatokat.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
21/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a
- Közvilágítás szakfeladat kiadási előirányzatát 3.960.000,-Ft,
- Ügyeleti szolgálat szakfeladat kiadási előirányzatát 601.644,-Ft,
- Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok szakfeladat kiadási előirányzatát
15.315.730,-Ft,
- Állategészségügy szakfeladat kiadási előirányzatát 50.000,-Ft,
- Településtisztasági feladatok szakfeladat kiadási előirányzatát 8.748.648,-Ft
összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
m) Könyvtár
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a könyvtár szakfeladatnál egy
könyvtáros van foglalkoztatva heti 12 órában, amelyet a Dunakanyar Többcélú Kistérség
Társulás fizet. A Bizottság nem tett javaslatot a szakfeladattal kapcsolatban.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a könyvtár szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
22/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Könyvtár szakfeladat kiadási előirányzatát 1.015.000,-Ft,
összegben.
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Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

n) Rendszeres szociális segély és eseti pénzbeli ellátás
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a rendszeres szociális segély és eseti
pénzbeli ellátással kapcsolatos adatokat.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra a szakfeladatokat, bár valószínű, hogy az év folyamán változni fognak az
összegek.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a rendszeres szociális segély és az eseti pénzbeli ellátás
szakfeladatokat.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
23/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a
- Rendszeres szociális segély szakfeladat kiadási előirányzatát 2.148.000,-Ft,
- eseti pénzbeli ellátás szakfeladat kiadási előirányzatát 4.549.000,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
o) Művelődési Ház
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a Művelődési Ház szakfeladatot. Itt a
szokásos kiadások vannak továbbra is, egy fő bére, dologi kiadások. A Bizottság nem tett
javaslatot a szakfeladattal kapcsolatban.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a Művelődési Ház szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
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24/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Művelődési házak tevékenysége szakfeladat kiadási
előirányzatát 3.670.000,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
p) Temető
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a Temető szakfeladatot. A Bizottság nem
tett javaslatot a szakfeladattal kapcsolatban.
Horgász Marianna alpolgármester, faluszépítő egyesület tagja elmondja, hogy a faluszépítők
összegyűjtöttek egy bizonyos összeget, amelyből 2-4 padot szeretnének a ravatalozóval
szemben kihelyezni. A Községgazdálkodási Bizottság ülésén is elhangzott már, hogy jó lenne
egy urnafal kialakítása is, hiszen lenne rá igény. Érdemes lenne erről elgondolkodni.
Horgász György Fő utcai lakó a faluszépítőkhöz szeretne hozzászólni. A Református Egyház
is szeretne 1-2 padot kihelyezni a templom környékén, de hogy egységes legyen a falukép
kéri a paddal kapcsolatban a segítséget. Ugyanolyan padokat szeretnének, mint a Faluszépítők
által elhelyezett padok.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy az Izotóp Tájékoztató Társulás is jelezte,
hogy az információs parkba is szeretnének padokat elhelyezni.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a Temető szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
25/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Temető szakfeladat kiadási előirányzatát 955.000,-Ft
összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
q) Egyéb szolgáltatás (konyha)
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti az Egyéb szolgáltatás (konyha)
szakfeladatot. Itt a szokásos kiadások vannak továbbra is bérek, dologi kiadások.
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A Bizottság nem tett javaslatot a szakfeladattal kapcsolatban.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel az Egyéb szolgáltatás (konyha) szakfeladatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
26/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési tervezet eredeti előterjesztése
alapján jóváhagyja a Egyéb szolgáltatás szakfeladat kiadási előirányzatát
14.643.000,-Ft összegben.
Az eredeti előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

r) Kiadások összesítése, Költségvetési mérleg 2009. évre
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs ismerteti a kiadások és a létszámadatok
szakfeladatonkénti összesítését valamint a 2009. évi költségvetési mérleget.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke ismerteti a Bizottság javaslatát mely
szerint a költségvetésbe tervezett 2 % jutalomkeretet és a természetbeni juttatásoknál tervezett
ajándékutalvány előirányzatokat csak képviselő-testületi döntés után használhassák fel az
intézmények.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat. Mivel nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a Bizottság által tett javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen,
1 nem
27/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy a személyi juttatásoknál tervezett 2% jutalomkeret, valamint a
természetbeni juttatásoknál tervezett ajándékutalvány előirányzatokat csak a
Képviselő-testület külön döntése után használhatják fel az intézmények.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke ismerteti a Bizottság másik javaslatát
mely szerint a Képviselő-testület 2009. márciusától végezze el az intézmények
felülvizsgálatát a megtakarítások figyelembe vételével a 2010-es költségvetés
megalapozásához.
Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat a javaslattal
kapcsolatban. Mivel nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási
Bizottság javaslatát az intézmények felülvizsgálatával kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
28/2009.(II.11.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy
dönt, hogy 2009. márciusától elvégzi az intézmények felülvizsgálatát a
megtakarítások figyelembe vételével a 2010-es költségvetés megalapozásához.
Felelős: polgármester, Községgazdálkodási Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos

Juhász István polgármester kéri a további hozzászólásokat, javaslatokat a rendelet tervezettel
kapcsolatban. Mivel nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2009. évi költségvetési
rendelet tervezetét.
A Képviselő-testület az előterjesztett rendelet tervezet jóváhagyja az alábbi szavazatokkal.
Szavazatarányok:
10 igen,egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009.(II.13.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

3. Egyebek
a) Váchartyáni Faluszépítő Egyesület
Juhász István polgármester szeretné megköszönni a Váchartyáni Faluszépítők eddigi
munkáját. Kéri, hogy ha a padok kihelyezése elkezdődik jelezzék neki, mert nagyon szívesen
segítene. Véleménye szerint a cél az, hogy a falu szép legyen, ezért mindenkinek köszöni, aki
szebbé teszi valamivel a falut.

16

Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy a Faluszépítők az egyetlen olyan
szervezet Váchartyánban, akik nem kérnek támogatást az önkormányzattól.
Dávid István Váchartyáni Faluszépítő Egyesület Elnöke elmondja, hogy a padok
kihelyezése előtt mindenképpen egyeztetni fog az önkormányzattal, hogy helyileg hol
legyenek pontosan.
b) Rudnay kastély
Horgász György Fő utcai lakos érdeklődik, hogy a Rudnay kastély kinek a tulajdonában van?
Miért nem csinál vele semmit az önkormányzat, hiszen így csak az enyészeté lesz.
Juhász István polgármester elmondja, hogy a kastélynak a Magyar Állam a tulajdonosa és a
kezelője is.
c) Vasút utca csapadékvíz elvezetése
Lipp András Vasút utcai lakos a Vasút utca végén található árokkal kapcsolatban érdeklődik.
Véleménye szerint a vállalkozó, aki az árkot kiásta nem megfelelően szintezte ki azt, ezért
nem folyik el a víz. Érdeklődik, hogy mi lesz az árok és a vízelvezetés sorsa a továbbiakban?
Juhász István polgármester elmondja, hogy ő is megérdeklődte, hogy miért nem folyik el a
víz a kiásott árokba és a felfagyott beton az akadály.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint az árokba akkor fog belefolyni a víz, ha Lipp
Andrásék előtt az árok a kiásott felé lesz lejtetve. A szakember szerint egy nagy esőnél a víz
elönti Lippéket.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy vitatkozhatnak hónapokig, véleménye szerint
megoldást kell találni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy a szakember baráti tanácsot adott, vagy
leírta a javaslatait.
Juhász István polgármester elmondja, hogy szóban történt az észrevétel. Mennyit fizessen ki
ezért, hiszen ugyanezt fogja leírni. Ő rendelkezik a környék vízelvezetésével. Azt javasolta,
hogy szélesebb kanállal mélyítsék ki a kertvégi árkot. A lakók örültek, hogy elfolyt a víz a
kertjükből.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy Óvári László valóban kérdezte, hogy
leírja az észrevételeit vagy elég, ha ezt szóban megbeszélik. Mivel jelen volt Dézsi Ferenc és
Koblász Sándor képviselő is nem látta értelmét leíratni az elhangzottakat, de biztosan nem
lesz akadálya, ha utólag mégis írásban kérjük a véleményét. A rendezési terv is ezt a
vízelvezetést tünteti fel, érdemes ezt megpróbálni.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy mi a különbség két magántulajdon között, hiszen
a mostani árok kiásása is magántulajdonon történik és a betemetett is magántulajdonon volt.
Választ vár.
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Juhász István polgármester elmondja, hogy csak a saját véleményét mondhatja el. Jelenleg
13 tulajdonosnak érdeke az, hogy elvezessék a vizet, miért várja el azt, hogy egy tulajdonos
150 méter hosszan vállalja el ezt.
Horgász György Fő utcai lakó elmondja, hogy van egy rendezési terv. Abban a kertek alatt út
fog menni. Az emberek nem akartak 16 m-t elvenni a telkeikből az útnak, de a kertek végéből
minden tulajdonos hozzáadja azt a kis árkot, hogy a víz elfolyhasson. Véleménye szerint ez
egy jó megoldás. Akkor lesz ott út, ha a telektulajdonosok beleegyeznek.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy ahová most folyik a víz, az kinek a tulajdona?
Olyan határozatot kell hozni, hogy az mindenkinek jó legyen. Lassan egy éve vajúdik egy
kérdés az állomáshoz vezető úttal kapcsolatban. Érdeklődik, hogy ez az ügy hogy áll?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a Vasút utca kérdésében sajnos
egyenlőre nincs megoldás. A váchartyáni 150 hrsz-ú terület, mely a Vasút utcát és a
Vasútállomás területét is magában foglalja, a Magyar Állam tulajdonában van és a MÁV Zrt.
a kezelője. A Magyar Államot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseli. Hosszú idő
után válaszoltak a Vasút utca tulajdoni viszonyainak rendezésére vonatkozó kérelmünkre,
amelyben arról tájékoztattak, hogy a váchartyáni 150 hrsz-ú terület részét képezi a Magyar
Állam és a MÁV között folyó apport vitának, amelyet előreláthatólag Kormány döntéssel
fognak rendezni. Ennek az időpontjára vonatkozóan nem adtak tájékoztatást, de egyedileg
erről a területről nem tudnak érdemben tárgyalni, az összes hasonló problémás területet
egyszerre kívánják rendezni.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint Váchartyánban mindig érdekes helyzetek
alakulnak ki. Itt nem lehet igazságot tenni. Döntsék el a lakók, hogy odaadják az útra a 16
métert.
Juhász István polgármester véleménye szerint nyilatkoztassák a lakókat. Már 1990 előtt be
volt tervezve ez az út. Ő nyáron összehívta az érintetteket az út kialakításával kapcsolatban.
Akkor megértették, hogy miért kell az ő felükből elvenni az utat, most az útszélesség a
probléma. Itt már víz, villany, gáz, csatorna illetve a belvíz elvezetésére kialakított árok van
betervezve. Az új rendezési terv elfogadására rengeteg szakhatóság beleegyezése szükséges.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy ha lesz ott út, akkor azt az önkormányzat fogja
kialakítani, hiszen az ő feladata. Valóban az út miatt kisebbek lesznek a telkek néhány
négyzetméterrel, de többet fognak érni.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a vízügyi szakember is elmondta, hogy 12
méteres út az, ami elfogadható minden szakhatóságnál. Amikor a 13 tulajdonos ott volt a
polgármester által említett megbeszélésen felvetették, hogy valamennyi métert adjon a
szemben lévő telek tulajdonosa is.
Juhász István polgármester elmondja, hogy szándékosan erre az oldalra készítették az utat,
hiszen a telek kialakítás az ő érdekük, nem a szemben lévő lápos terület tulajdonosáé.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy egy budapesti család látta az orvosi
rendelőt és a telek nagyságával voltak problémái. Nem fog hiányozni senkinek ez a 16 méter.
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Lázár Lajos Fő utcai lakó érdeklődik, hogy a telkek előtt elvinnék a villanyt, vizet, gázt is,
mert ha nem, akkor nem lesz értéke a teleknek.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy az ELMŰ ingyen bevezeti az utcába a villanyt. A
többit majd az új tulajdonosoknak kell.
Juhász István polgármester kéri a további kérdéseket, hozzászólásokat.
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:

Bohus László
képviselő
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