JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. március 19-én megtartott üléséről

Tartalmazza:

30-38. sz. határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. március 19-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 6 tagja az ülésen jelen van. Horgász Marianna
alpolgármester és Bucsányi István képviselő előre jelezték távolmaradásukat, Bohus László és
Virágh Zoltán képviselők nem. Ismerteti a napirendi pontokat, mellyel a képviselők
egyetértenek. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Rajkiné Gyetvai Irén képviselőt.
A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak alatt tett intézkedésekről
a) KÖSZ értekezlet
Juhász István polgármester elmondja, hogy február 20-án KÖSZ értekezleten vett részt. A fő
téma a bűnözés volt, de nem a cigány bűnözés. Sajnos kevés a Rendőrség létszáma, de az
ORFK képviselője ellenpéldaként megemlítette, hogy San Franciscoban sok a rendőr, mégis
van bűnözés. Véleménye szerint nem kellene a rendőröket olyan hamar nyugállományba
helyezni. Az értekezleten jelezte, hogy neki nem a cigányokkal van a baja, hanem a
bűnözéssel.
b) Szennyvízcsatorna építése
Juhász István polgármester elmondja, hogy a csatornaépítéssel kapcsolatos feladatok
szervezése érdekében február 25-én kooperációs ülés volt Őrbottyánban, ahol Horgász
Marianna alpolgármester képviselte önkormányzatunkat. Mivel az idei munkálatok még nem
indultak el, a korábbi munkák után visszamaradt utak helyreállítása volt a fő téma.
Váchartyánnak a tervei elkészültek, kivétel a Széchenyi utca, ahol még néhány lakóval
egyeztetés folyik. A Széchenyi utca zsákutca, ezért itt csak szolgalmi joggal lehet megoldani a
szennyvízcsatorna vezeték kiépítését.
c) Lomtalanítás
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 2-án és 3-án lezajlott a lomtalanítás.
Nem jöttek negatív visszajelzések. A lakosság külön szórólapon lett tájékoztatva az
időpontokról.
d) Parlamenti látogatás
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 10-én az iskolások parlamenti
látogatáson vettek részt. Információi szerint a gyerekeknek nagyon tetszett a program. Kárpáti
Zsuzsa volt országgyűlési képviselő megvendégelte őket a Gazdasági Bizottság termében,
ahol mindenki kapott egy kis uzsonnát.
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e) ITT ülés
Juhász István polgármester elmondja, hogy az ITT-vel kétszer is üléseztek ebben a
hónapban. Idén ismét végeztek a környékbeli falvakban közvélemény kutatást. Váchartyánban
összesen 100 embert kérdeztek meg. Ezt a felmérést kétévente szokták elvégezni. Nem kellett
szégyenkeznünk, hiszen az emberek tudnak az Izotóp Tájékoztató Társulásról és a Radioaktív
Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről és arról is, hogy községünket anyagilag is támogatják.
f) Vasút utca vízelvezetése
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 12-én a Közép-DunaVölgyi
Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség helyszíni szemlét tartott Lipp
Andrásék vízelvezetési ügyében. Lipp András Vasút utcai lakó hívta ki a hatóságot a
vízelvezetésének tisztázására. A hatóság képviselői megtekintették a helyszínt, majd felvettek
egy jegyzőkönyvet és a további állásfoglalásukat pedig majd postán küldik meg.
g) Gödöllő-Vác Vízügyi Társulási értekezlet
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 12-én Gödöllőn értekezlete volt a
Gödöllő-Vác Vízügyi Társulásnak. Itt Kristály András képviselő volt jelen. Megkéri, hogy
számoljon be az eseményről.
Kristály András képviselő elmondja, hogy nagyon szívélyes volt a légkör. Az elmúlt évről
számoltak be, majd az idei költségvetést ismertették. Véleménye szerint az elnök úr Óvári
László, aki korábban itt volt a vízelvezetéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy akik jelen
voltak Váchartyánban azon a megbeszélésen, néhányan a jó ízlés határát átlépve beszéltek a
dolgokról. Sérelmezte, hogy Váchartyánban így beszélnek az emberek. Szerinte ne tegyenek
idegenek előtt olyan kijelentéseket, amik rossz fényt vetnek a falura és a Képviselő-testületre.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a váchartyáni patak kaszálásával kapcsolatban
lesz-e változás?
Kristály András képviselő elmondja, hogy megpróbálnak helytállni mindenhol, de az
érdekeltségi hozzájáruláson nem akarnak emelni, hiszen tudatában vannak mindenkinek a
szűkös anyagi lehetőségeivel.
h) Duna-Mecsek Alapítvány ülése
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 12-én a Duna-Mecsek Alapítvány tartott
egy kihelyezett ülést Kisnémedin. Elmondja, hogy azért választották Kisnémedit az ülés
helyéül, mert az elmúlt évben hét pályázatot is nyert a község. Elmondták, hogy ebben az
évben 600 millió forintra lehet pályázni, mivel tavaly megmaradt 100 millió forint. Sajnos a
milliós nagyságrendű előírásoknak nem tudunk eleget tenni. Főként a középvállalkozásokat
támogatják még, de nálunk nemigen van ilyen. Kocsis István volt az alapítvány korábbi
elnöke, de őt most felmentették és jelenleg nincs új elnök.
i) Polgármesteri Hivatal melletti önkormányzati telek bérbeadása
Juhász István polgármester elmondja, hogy végre sikerült megkötni és aláírni a bérleti
szerződést a Polgármesteri Hivatallal szomszédos telekre. 157 ezer forintot fog fizetni a

3

vállalkozó havonta, de ehhez kell a Képviselő-testület jóváhagyása. Kéri a Képviselőtestületet, hogy szavazzanak a témáról.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
30/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a 448 hrsz-ú, Fő u. 55. sz. alatti ingatlanból 1215
m2 nagyságú földterület bérbeadását a KÖZGÉP Zrt. részére.
A bérleti díj összege: 130,-Ft/m2 azaz 130,-Ft x 1215 m2 = 157.950,-Ft/hó
Az egyéb részleteket a bérleti szerződés határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

j) Közmeghallgatás
Juhász István polgármester elmondja, hogy március 13-án lezajlott a közmeghallgatás a
március 15-i megemlékező műsor után a Művelődési Házban. Az ünnepségen nagyon
aranyosak voltak a gyerekek. Kicsit örült annak, hogy elromlott a CD lejátszó, így lehetősége
volt a jelenlévőknek elénekelni a szózatot is. A közmeghallgatáson egy főnek volt problémája
a fák és cserjék irtásának feszegetése. 19 éve mindig így zajlott az elöregedett fák és cserjék
kivágása. Az érintettek megkapták bejelentésükkel kapcsolatban az írásos választ, ezért nem
kíván ezzel a témával tovább foglalkozni.
k) 727 hrsz-ú ingatlan kimérése
Juhász István polgármester elmondja, hogy folyamatban van a 727 hrsz-ú terület kimérése,
Bakó László földmérő van megbízva a feladathoz szükséges teendők ellátására.

2. 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv
Juhász István polgármester elmondja, hogy a 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervvel
kapcsolatban átadná a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőnek, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a közfoglalkoztatás új formája az idei
évtől került bevezetésre. A Képviselő-testület feladata, hogy a Közfoglalkoztatási Terv
keretében – a Munkaügyi Központ által szolgáltatott és a helyben rendelkezésre álló adatok
alapján – meghatározza a közfoglalkoztatásba bevont feladatokat és az ehhez szükséges
létszámot. A fentiek alapján elkészült a 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv, melyet a
Munkaügyi Központ véleményezett, és az észrevételek étvezetésre kerültek. A Képviselőtestület jóváhagyása után meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére, mert a központi
támogatás teljes egészében csak ezután hívható le.
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Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy ezt most hogyan támogatja az állam?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a közfoglalkoztatásba bevont
személyek esetében 95%-os a központi támogatás, ami szinte ingyen munkaerőt jelent az
Önkormányzatnak. Ennél kisebb mértékű a támogatás, ha a munkaképes személy részére nem
tudunk felajánlani közmunkát és rendelkezésre állási támogatást kap, ill. még kevesebb a
központi támogatás a rendszeres szociális segélyezettek esetében. Az Önkormányzatnak
anyagilag és szociális szempontból is érdeke, hogy az érintett körből minél több embert
bevonjon a közfoglalkoztatásba.
Dézsi Ferenc képviselő érdeklődik, hogy ha valakinek lejár az álláskereső támogatása az
jöhet ide?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az álláskeresési ellátások kimerítése
után, ha valaki nem tud elhelyezkedni, akkor kerül ebbe a rendszerbe. Csak akkor kaphat itt
ellátást, ha a felajánlott munkalehetőséget elfogadja, természetesen amennyiben munkaképes.
Kivételt csak az 55 éven felüliek és a kisgyermekesek képeznek, ők rendszeres szociális
segélyre jogosultak, de ha kérik, akkor ők is bevonhatók a közfoglalkoztatási rendszerbe,
azonban számukra ez nem kötelező jellegű.
Dézsi Ferenc képviselő úgy gondolja, hogy ha lesz megfelelő ember, ároktisztításra, óvoda
kert takarítására stb. mindig szükség van. Ha nem végzi a munkáját, akkor olyan, mintha nem
működne együtt. Lehet, hogy a falu gondnokának nagyobb felelőssége lesz. Ha két
alkalommal nem végzi el a feladatát, el kell küldeni.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban
kérdése? Mivel nincs szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
31/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Munkaügyi Központ által tett
észrevételeket – jóváhagyja a 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervet. Felkéri a
polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás eredményes megvalósítása érdekében a
jóváhagyott Közfoglalkoztatási Terv alapján tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
Juhász István polgármester elmondja, hogy van egy pályázati lehetőség az iskolára illetve az
óvodára, ami hasonló, mint egy normatíva, de felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt,
hogy ismertesse a napirendet bővebben.
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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a pályázat közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására került kiírásra. Egyetlen lényeges kritérium a
megfelelő kihasználtság, azaz az előírt gyermek illetve tanulólétszám teljesítése. Ez sajnos az
iskola esetében az alsó tagozaton nem éri el az előírt mértéket, ezért csak az Óvoda
vonatkozásában lehet benyújtani a pályázatot és jó esetben támogatásra számítani. A
támogatás maximális mértéke 20 millió forint, a sajáterő mértéke minimum 20%.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő véleménye szerint próbálják meg ezt a pályázatot, ha nem
jönne össze annyi pénz, amire szükség van, akkor is vissza lehet lépni, nem kell szerződést
kötni.
Juhász István polgármester megkérdezi Csortos Éva vezető óvónőt, hogy el lehetne 20 millió
forintot költeni az óvoda épületére?
Csortos Éva vezető óvónő felsorolja az épület hibáit, hiányosságait és elmondja, hogy
szerinte nincs az az összeg, amit ne lehetne ide elkölteni.
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:
6 igen, egyhangúlag
32/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvoda épületének felújítására (homlokzat
felújítás, nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítás, parkoló kialakítása) „Bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a 8/2009.(II.26.) ÖM
rendelet alapján” pályázatot nyújt be.
Igényelt támogatás:
20 millió Ft.
Saját erő:
5 millió Ft.
A beruházás összes költsége: 25 millió Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. Árajánlatok
a) Tervezői árajánlat
Juhász István polgármester elmondja, hogy mindenki előtt ott van a Zsoldos és Csató Kft.
által beadott tervezői árajánlat a közintézmények akadálymentesítésére. Kéri az
észrevételeket, hozzászólásokat.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint ezeket a terveket meg kell csináltatni, hiszen kész
tervek nélkül nem lehet pályázni.
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Juhász István polgármester várja a további kérdéseket. Mivel nincs több kérdés, szavazásra
teszi fel a tervezői árajánlatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
33/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megbízza a Zsoldos és Csató Kft-t a
közintézmények akadálymentesítési terveinek elkészítésére a benyújtott árajánlata
alapján. Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

b) Képviselő-testületi ülések hang- és képfelvétele
Juhász István polgármester elmondja, hogy több alkalommal foglalkoztak már azzal, hogy a
képviselő-testületi üléseket felvegyék és a kábeltévében lejátsszák. Koblász Sándor képviselő
vállalta ennek a feladatnak az utánajárását.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy több árajánlat is érkezett az ülések felvételével
kapcsolatban. El kell dönteni, hogy valakivel felvetessék az üléseket, majd azt levetítsék a
kábeltelevízióban vagy csak maguk részére, archiváltassák és a félreértések tisztázására
használják. Erről kellene dönteni. A képviselő-testületi határozat alapján 300 ezer forintot
szánt erre az önkormányzat. Neki van saját kamerája, amivel, addig amíg nem döntenek az
ügyben fel lehet venni az üléseket. Miután döntöttek megvásárolja a szükséges eszközöket.
Juhász István polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyagban szerepel az Anzix Tv
ajánlata. Az ő véleménye szerint két kamera kellene ebbe a terembe. Ők személyesen is
voltak itt. Van egy másik árajánlat 30 ezer forint + Áfa/alkalomról, de ez az ajánlattevő sem a
termet nem nézte meg személyesen, sem a létszámot nem kérdezte meg, hogy mégis hány
embert kellene kameráznia. Komolytalannak tartja ezt az ajánlatot. A térmikrofonos
felvételnél egyszeri 72 ezer forintos kiadást kellene kifizetni, de ez csak hanganyag lenne.
Véleménye szerint elég lenne a hangfelvétel, pláne a mai gazdasági helyzetben.
Koblász Sándor képviselő a 30 ezer forint+Áfa/alkalom árajánlatról szeretne többet
megtudni.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ezt az ajánlatot a Vízió Tv adta be. Nincs jó
véleménnyel róla, mert nem pontosak, sokszor elkésnek.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a szerződésbe sok mindent bele lehet venni, ha
késik, akkor nem kapja meg a pénzt. A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban azt szeretné
elmondani, hogy a hitelesítéskor négyszer hozta vissza és kért pontosítást a szövegbe.
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Véleménye szerint arccal és hanggal vállalják fel a tetteiket, amit mondanak. Akkor utána
nem lesznek kérdőjelek, hogy ki és mit mondott.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző szeretné elmondani, hogy a jegyzőkönyvek hitelesítése
névsor szerint megy, amire nagyon odafigyelnek, ezért van az, hogy egy-egy képviselő egy
évben egyszer maximum kétszer lesz jegyzőkönyv hitelesítő.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy hosszú évek óta beszélgetnek arról, hogy mi legyen
az üléseken, hangfelvétel, kamerás felvétel, de elkerülhetetlen az, hogy a lakosság jobban
tudjon arról, ami itt zajlik. Lehet, hogy visszatartó lesz az is, hogy nem csak itt hallják, amit
mond és akiről mondja. Nálunk kisebb településeken is felveszik az üléseket. Ha a Vízió Tv
ennyivel olcsóbb, akkor lehet, hogy érdemes lenne ezt a vállalkozót megfogadni. Látott már
ettől a TV-től felvételeket és nem volt problémája vele. Most arról kell döntetni, hogy van
értelme ennek vagy nincs. Archiválni kell és akkor, ha utólag valakit érdekel, az megnézheti
újra az ülést. Arról a lakosságot tájékoztatni kell viszont, hogy ilyen van.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy korábban azért nem írta alá a jegyzőkönyvet, mert
nem úgy mondták, nem úgy hangzott el, ahogyan azt mondták és ő ahhoz nem adja a nevét
ami nem hangzott el.
Kristály András képviselő véleménye az, hogy az itt elhangzottak írásban és hanganyagban
is rögzítve vannak. Ő neki az összeggel van problémája, hiszen egymillió forintért nem
szeretné mutogatni magát. Nem szeretné, ha az villanypásztorként tartaná őket, hogy mit és
hogyan mondják. A térfelvételt, akár a honlapra is fel lehet tenni, bárki meghallgathatja.
Juhász István polgármester elmondja, hogy akkor az egész termet át kell módosítani,
mikrofonokat kell felszerelni, viszont a térmikrofon megkönnyítené a jegyző és a
jegyzőkönyvvezető munkáját.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő nem szeret a TV-ben szerepelni, de itt az ideje, hogy ez
megtörténjen, de attól függetlenül a hanganyag rögzítését továbbra is javasolja. A TV felvételt
viszont csak akkor tudja támogatni, ha az vágatlanul megy.
Koblász Sándor képviselő javasolja, hogy ne ma döntsenek ebben az ügyben, mert nincs
minden képviselő jelen.
Dézsi Ferenc képviselő kéri, hogy kérdezzenek rá a Vízió TV ajánlatára, hogy mit tud még
felvállalni a vállalkozó. Nyilván a termet át kell rendezni, hogy mindenki látszódjon, nem
lehet közbekiabálni. Előbb-utóbb ezt meg kell valósítani, hiszen 2-3 éve ez a téma.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő felajánlja, hogy megérdeklődi a közeli önkormányzatoknál,
hogy hol van felvéve a képviselő-testületi ülés. Attól függetlenül, hogy a TV-ről nem is, de a
diktafonról dönthetnek most.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint együtt kellene a kettőről dönteni.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy ezzel a témával kapcsolatban van-e még
kérdés? Mivel nincs szavazásra teszi fel Rajkiné Gyetvai Irén képviselő javaslatát a
diktafonnal kapcsolatban.
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A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
34/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megrendeli a Diktafon 2000 hangrögzítő
rendszert a benyújtott árajánlat alapján.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

c) Művelődési Ház konyha kialakítása, védőnői tanácsadó fűtésszabályozása
Juhász István polgármester elmondja, hogy három árajánlat érkezett a Művelődési Ház
konyha kialakítás gázszerelésére és a védőnői tanácsadó fűtésszabályozására vonatkozóan, de
azt még nem tárgyalta a Községgazdálkodási Bizottság tagjai, mivel most került kiosztásra
mindenki számára az anyag. Most csak a képviselők figyelmet hívja fel, a következő ülésen
tárgyalják meg az árajánlatokat.

5. Egyebek
a) Könyvtár
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a községi könyvtárat működtető
kistérségi mozgókönyvtári rendszerben ismét változás lesz. A korábbi elképzelés szerinti heti
20 órás nyitvatartást nem kell biztosítani, mivel a költségvetési törvényben ezt nem tették a
mozgókönyvtári támogatás feltételévé, maradt a minimum heti 12 órás nyitva tartás. A
kistérség – a városi könyvtár javaslatára – az idei évben heti 12 óra nyitva tartás mellett
további 3 órát ír elő állományfeldolgozásra, mert a községi könyvtárak állománya jelenleg
nincs feldolgozva a városi könyvtár által is használt számítógépes rendszerben. Az ehhez
szükséges informatikai eszközök (számítógép, kódleolvasó, nyomtató stb.) és könyvtári
szoftver rendelkezésre állnak, azonban a könyvtáros nyitvatartási időben nem tudja felvinni a
többezres állományt. Ezért van szükség erre a nyitvatartáson felüli heti 3 órára. Ennek
költségeit a kistérség a mozgókönyvtári finanszírozás keretében támogatja, ezért az
Önkormányzat számára ez nem jelent többletkiadást
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
35/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a könyvtár heti működési idejét 12 óra
nyitvatartási időben és 3 óra állományfeldolgozásra fordítandó időben határozza
meg. Ennek megfelelően 2009. március 1-től módosítani kell a könyvtáros
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megbízását heti 15 órára. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja a
101/2008.(XII.18.) sz. határozatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b) Falunap időpontja
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy el kellene dönteni a
falunap időpontját.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, valószínű azért kell erről most dönteni, hogy a
nevesebb előadókat már most le lehessen foglalni.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint a falunap augusztus 20-ával indult, ahhoz kötődött,
szerinte most is akkor kellene tartani.
Juhász István polgármester egyetért azzal, hogy a falunap augusztus 20-án legyen 14 órától
megtartva.
Koblász Sándor képviselőnek az a problémája ezzel az időponttal, hogy akkor van
Váchartyánban a búcsú.
Dézsi Ferenc képviselő szerint éppen ez a jó, hiszen akkor itt vannak a rokonok és olyanok is
ellátogatnak a rendezvényre, akik csak ezért nem jönnének el.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen,
1 nem,
1 tartózkodás
36/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2009. évi Falunap időpontjaként 2009. augusztus 20-át
határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

c) Polgárőrség névviseléssel kapcsolatos kérelme
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Német Sándortól, aki a
helyi polgárőrség alapítója. Kéri, hogy az önkormányzat engedélyezze a Váchartyán név
használatát és ezáltal Váchartyáni Szent György Polgárőrség lenne a nevük. Ő javasolja
elfogadni a kérést, hiszen már más egyesület is kérte ezt és nem zárkózott el a testület.
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Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a polgárőrséget nagyon sok helyen támogatják,
nem csak faluszinten. Lehet, hogy pályázatokat is lehetne igényelni ilyen tevékenységek
támogatására, finanszírozására.
Juhász István polgármester elmondja, hogy náluk nem úgy működnek a dolgok, ahogyan
kellene. Jogkörük nem sok van, akkor miért fizessen az önkormányzat azért, ami a rendőrség
feladata lenne. Van ennek jó és rossz oldala is. Hétvégén működnek, de hol vannak
hétköznap? Vagy akkor ne egy közzétett időpontban járőrözzenek, hiszen akkor mindenki
tudja, hogy mikor mennek.
Dézsi Ferenc képviselő szerint az a baj, hogy belátható időn belül fognak kapni
jogosítványokat és hatásköröket. Neki a polgárőrség névsorával volt problémája. Ha az
önkormányzat adja a nevét, akkor olyan emberek végezzék a feladatokat, akire rá merjük
bízni az értékeinket. Előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy az önkormányzatnak támogatni
kell a polgárőrséget.
Juhász István polgármester véleménye szerint ne az önkormányzat legyen a gát, hogy így
használhassák a nevüket. Kéri, hogy hozzanak határozatot az ügyben.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
37/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Váchartyáni Szent György Polgárőrség (Váchartyán, Nefelejcs u. 20.) a
megnevezésében a Váchartyán településnevet használja.
Ezt a hozzájáruló nyilatkozatot a Váchartyáni Szent György Polgárőrség
cégbírósági nyilvántartásba vétele céljából adta ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap

d) 021/2 hrsz-ú terület belterületbe vonása
Juhász István polgármester elmondja, hogy Dr. Dömötör Gábor kérelmében azt írja, hogy
szeretné a 021/2 hrsz-ú területet belterületbe vonni. A felmerülő költségeket ő fizeti, de kéri
az önkormányzat hozzájárulását. Ez a terület a falu közepén helyezkedik el, aki nem tudná
pontosan, a bemutatott térképen megnézheti.
Kristály András képviselő érdeklődik, hogy hátránya nem származik az önkormányzatnak
abból, hogy belterületbe vonják ezt a területet?
Juhász István polgármester elmondja, hogy nem, hiszen a rendezési terv előírja, hogy ott mit
tehet. Érdeklődik, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Mivel nincs szavazásra teszi
fel a 021/2 hrsz-ú terület belterületbe vonását.
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A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
38/2009.(III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület támogatja Dr. Dömötör Gábor 021/2 hrsz-ú terület
belterületbe vonása iránti kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap

e) Fakivágások
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő a fakivágásokkal kapcsolatban nem tudja pontosan, hogy mi
hangzott el korábban, de ha kivágás történt, akkor javasolja, hogy ültetések is legyenek.
Juhász István polgármester elmondja, hogy sajnos éppen az a személyt, aki a kritikát tette,
soha nem látta faültetéseken. Mindig más területekről esett szó. A vasútnál már évekkel
ezelőtt kivágták a fát, a közútkezelő vágja falun kívül, azt senki nem jegyezte meg. 19 éve így
végzik a faluban a fakivágást. Ami elöregedett, azt kivágták és újat ültettek helyette. Ő
senkinek nem adott engedélyt fakivágásra. Az alapítványtól 50 db fát kapnak, abból tudják
pótolni a kivágott fákat, illetve a közterületekre is tudnak ültetni. A falugyűlésen felajánlotta,
hogy a Községgazdálkodási Bizottságnak átadja a döntési jogkört.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a fakivágás kapcsán őt is megkeresték, hogy az
alpolgármester jegyzőkönyvet is vett fel. Szeretné, hogy azt akasszák ki a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtáblájára, hiszen a jegyzőkönyvek nyilvánosak.

f) Rajkiné Gyetvai Irén képviselő polgármester viselkedésével kapcsolatos hozzászólása
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő kéri, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben a Polgármester és
Piri István ügye. Véleménye szerint méltatlan egy polgármesterhez az, hogy verekszik. A
polgármester nézeteltérésbe keveredett Piri Istvánnal és bepancsolt neki. Ez véleménye szerint
nem polgármesterhez méltó viselkedés. Egy polgármestertől elvárható, hogy ne viselkedjen
így.
Juhász István polgármester elmondja, hogy nem hiszi, hogy a Képviselő-testületi ülésre
tartozik, ami magánemberként történt vele. Nem polgármesterként, hanem magánemberként
járt el, ez nem tartozik az ülés napirendjéhez. „Piri István folyamatosan gyalázkodott, hol
koldusnak nevezett, hol meg azzal vádolt, hogy lerabolom a falut. Folyamatosan sértegetett,
kértem, hogy fejezze be, mert baj lesz belőle. Fizikai fájdalmat okozott, ha valaki a cipőjét
belém törli, igenis megvédem magamat! Piri István inzultált, önvédelemből ütöttem meg. Nem
önkormányzati intézményben történt, hanem vendéglátóhelyen, ahol nem polgármesterként,
hanem magánemberként voltam jelen. Az incidens végén még az illető kért elnézést.”
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g) Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) – polgármesteri keret
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy az elmúlt évben, mint polgármester kapott az
ITT-től 600 ezer forintot. Szeretné megtudni, hogy mire fordította ezt a pénzt. Ő úgy tudta,
hogy néhány polgármester az önkormányzat számlájára utaltatta ezt az összeget.
Juhász István polgármester elmondja, hogy nem ő szavazta meg ezt a költségvetést az ITTben, hiszen akkor éppen az alpolgármester helyettesítette őt. Nem kíván válaszolni erre. Kéri,
hogy Koblász Sándor képviselő menjen el az ITT-hez és kérdezze meg ott.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy ez közpénz és ezért kér választ erre.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint az ITT-től kell kérni tájékoztatást erről az
összegről.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy nem Juhász István polgármester a tagja az ITTnek, hanem Váchartyán Önkormányzata, ezért érdekli őt ez az összeg.
Juhász István polgármester továbbra is azt kéri, hogy forduljanak az ITT elnökéhez ezzel
kapcsolatban.
Koblász Sándor képviselő Kristály András képviselőtől érdeklődik, hogy Gödöllőn a
Vízügyi Társulás megbeszélésén Óvári László elnök milyen észrevételt tett, illetve a felek
miről beszéltek ott?
Kristály András képviselő elmondja, hogy Óvári Úr arra célzott, hogy olyan megjegyzéseket
tettek előtte a polgármesterről, ami sértő rá és a falura nézve egyaránt.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint, akkor konkrétan arról is nyilatkozni kellene, hogy
ki mondott és mit, mert ott volt ő is, az alpolgármester is és többen is. Ő nem mondott ilyet és
sértő lehet arra nézve ez a kijelentés, aki ott volt. Konkretizálni kellene, ki volt az és mit
mondott. Így csak feszültség lehet.

h) Falugyűlés
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy ismét megerősödött benne az, hogy a képviselőtestületi üléseket vegyék fel. Sajnos ismét sokan nem tudtak a falugyűlésről, az ünnepségről.
Tragédia, hogy nem tudtak erről az emberek, ez Váchartyán. Ha lesz TV, akkor nem
mondhatják azt, hogy nem tudtak róla.
Kristály András képviselő a közmeghallgatással kapcsolatban azt szeretné mondani, hogy
1994-ben költözött vissza Váchartyánba. Azóta a falu életében részt vesz. Mindenki tudja,
hogy a március 15-i ünnepség után falugyűlés, közmeghallgatás van. Most még a notórius
látogatók sem jöttek el. A szereplő gyerekek szülei tudták, hogy az ünnepség után lesz a
falugyűlés mégis elmentek a műsor után.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy ha valami fontos közérdekű történik, akkor el szoktak
jönni az emberek.
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i) Szennyvízcsatorna
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy a csatorna csekkekkel is van probléma.
Nincsenek csekkek, és aki nem fizeti havi rendszerességgel, az elveszíti az állami támogatást.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ezt is említette a falugyűlésen.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy most már tisztázódott a Víziközmű Társulatnál, hogy
kinek van LTP-je és azt ígérték, hogy vesznek fel egy embert, aki könyveli a befizetéseket.
Elmondja, hogy 6.140 főnek kell a Társulatban benne lennie. Lesz olyan hely, ahol már csak
készpénzes befizetés után kötik be a csatornát. Véleménye szerint előbbre van most az
építkezés, mint maga a szervezés.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
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:

Rajkiné Gyetvai Irén
képviselő
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