JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. április 23-án megtartott üléséről

Tartalmazza:

2-3. sz. rendeleteket
40-50 sz. határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. április 23-án 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 7 tagja az ülésen jelen van. Bucsányi István és Virágh
Zoltán jelezték késésüket, valamint Bohus László képviselő előre jelezte távolmaradását.
Ismerteti a napirendi pontokat, mellyel a képviselők egyetértenek. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri Dézsi Ferenc képviselőt.

1. Tájékoztatók
a) Veresegyházi Takarékszövetkezet megbeszélése
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Takarékszövetkezetnek volt egy
megbeszélése, ahol sajnos azt a választ kapta, hogy a pénzkiadó automatát nem tudják
kihelyezni Váchartyánban. A lakossági igény ellenére, különböző indokokkal elutasították a
kérelmünket.
b) Egészségház műszaki átadása
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 1-jén megtörtént az Egészségház műszaki
átadásától eltelt 1 éves felülvizsgálat. Jelen volt a tervező, a kivitelező és az önkormányzat.
Az időközben felmerült hibák kijavításra kerültek, így a korábban jóteljesítési biztosíték
címén elkülönített pénzeszköz most már kifizetésre került a vállalkozó részére.
c) Pincesor
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 7-én jelen volt a Váci Építéshatóság
ügyintézője, aki megtekintette a Táncsics utcai pincéket, valamint fényképeket készített
azokról a pincékről, amelyek romos állapotban vannak. A szennyvízcsatorna kivitelezők
kérték, hogy vizsgálják meg ezeket a pincéket, mert félő, hogy a csatorna rendszer
kialakításánál esetleg összedőlnek.
d) Váci Kistérség rendezvényei
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Váci Kistérség egy rendezvénysorozatot
szervezett április 5-én. Vácon a Fehérek Templomában kezdődött és a váchartyáni
Művelődési Házban ért véget.
e) Farkas Pál karnagy díszpolgári címének átadása
Juhász István polgármester elmondja, hogy átadásra került a díszpolgári cím Farkas Pál
karnagy részére, aki hosszú éveken keresztül zenét tanított az iskolánkban, és a Canzonetta
Nőikar vezetője jelenleg is. Felolvas egy levelet, melyet Farkas Pál a Képviselő-testületnek
címzett, és amelyben megköszöni ezt a megtisztelő kitüntetést.
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f) Duna-Mecsek Alapítvány
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Duna-Mecsek Alapítvány a kiírt pályázatával
kapcsolatban egy tájékoztatót tartott Kisnémedin. Váchartyán részéről többen is jelen voltak.
Azt kérte, hogy bővítsék a pályázati kiírást, mivel Váchartyánnak nincs lehetősége pályázni
az előírt feltételek mellett.
g) Szennyvízcsatorna beruházás
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 8-án Őrbottyánban szennyvízcsatorna
társulási ülés volt. Az 5 napirendi pontból az első négyet elnapolták. A társulási
megállapodást akarták módosítani, de a polgármesterek nem akartak ebben partnerek lenni. A
jelenlegi társulási megállapodás alapján a társulási tanácsnak kellene dönteni a lényege
kérdésekben, de ez sajnos nem így történik, a gesztor egymaga hoz döntéseket mindenben.
Elmondja, hogy április 21-én műszaki kooperációs értekezlet is volt, amit általában havonta
egyszer tartanak. Megemlíti, hogy a faluban a csatornaépítő munkások bombát találtak, és
mindenkit értesítettek erről, csak a polgármestert és a jegyzőt felejtették el. Szerencsére a
tűzszerészek hatástalanították, és még két napig vizsgálták az utcákat, de máshol nem találtak.
Április 22-én csatorna társulati küldöttgyűlés volt, ahová a Képviselő-testület is meghívásra
került. Köszöni a részvételt, de megállapította, hogy a küldöttek viszont csak igen kis
létszámban képviselték községünket.
Bucsányi István képviselő megérkezik az ülésterembe, a képviselő-testület jelen lévő tagjainak
száma 8 főre változik, az ülés továbbra is határozatképes.
Juhász István polgármester elmondja, hogy a csatorna beruházással kapcsolatban tájékoztató
táblákat kell kihelyezni, arra vonatkozóan, hogy milyen támogatásból valósul meg, mennyibe
kerül a beruházás, ki a kivitelező, mikorra várható a beruházás befejezése stb. Most már fél
éve zajlik a beruházás, de még nem került felállításra az a tábla, amely megmutatja a
beruházás menetét, forrását stb. Minden községben szeretnének egy ilyen tájékoztató táblát
felállítani, és ezért a községek közösen 300 ezer Ft/hóban állapodtak meg. A beruházáson
belül nagyon nagy összegek vannak reklámcélra és tájékoztatásra elkülönítve. Kéri, hogy a
Képviselő-testület a területfoglalás összegével kapcsolatban hozzon határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
8 igen, egyhangúlag
40/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
váchartyáni 448 hrsz-ú ingatlanán területet biztosít a szennyvízcsatorna
beruházáshoz kapcsolódó projekt-tájékoztató tábla kihelyezéséhez. A tábla
kihelyezésére – az Arteries Stúdio által készített helyszínrajz alapján – igénybe
venni kívánt terület bérleti díja 300.000,-Ft/hó.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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h) Leader pályázat
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 9-én Kartalon volt LEADER egyesületi
gyűlés. Az új tagok most beléphettek az Egyesületbe. A szokásos dolgok hangzottak el.
i) Zöld Híd program
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 16-án a Zöld Híd programmal
kapcsolatban volt egy megbeszélésen. Halad a beruházás, bár sok problémával küszködnek.
106 tagja van a társulásnak, de vannak, akik külön társulást kezdeményeztek. Szeretné jelezni,
hogy Váchartyánban változni fog a szemétszállítás napja, de erről szórólapon mindenki
tájékoztatva lesz. Elmondja, hogy volt egy ülés, ahol Horgász Marianna alpolgármester
képviselte az önkormányzatot. Átadja a szót Horgász Marianna alpolgármesternek, hogy
néhány szóban ismertesse az ott elhangzottakat.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy a megbeszélésen az emberek
tájékoztatása volt a téma. Itt került szóba, hogy a különböző rendezvényeken személyesen is
részt vehetnének a program képviselői, különböző programokat szervezhetnének, nemcsak
matricát és nyomtatványokat osztogatnának. Felkereste a reklámmal foglalkozó
szakembereket a május 1-je alkalmából, akik nagyon örültek a megkeresésnek.
j) Víztisztító berendezés
Juhász István polgármester elmondja, hogy Baksza Gábor képviselő egy víztisztító
berendezéssel kapcsolatban beszélt egy szakemberrel, aki járt az óvodában is, de a
Községgazdálkodási Bizottsággal egyeztetett és így anyagi okok miatt elutasították az
ajánlatot.
k) Intézményvezetői pályázat visszavonása
Juhász István polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Bohus László intézményvezető
a mai napon visszavonta intézményvezetői pályázatát.
l) Őrbottyáni Rendőrőrs vezetője
Juhász István polgármester elmondja, hogy április 23-án az Őrbottyáni Rendőrőrs
őrsparancsnoka Sárközi Attila eljött személyesen bemutatkozni, ami abból állt, hogy
mennyiben tudja az önkormányzat támogatni a rendőrséget. Elmondta neki, hogy ő egy
személyben nem ígérhet semmit, és a Képviselő-testülethez forduljon a kérésével. Néhány szó
esett a polgárőrségről is.
Virágh Zoltán képviselő megérkezik az ülésterembe, a Képviselő-testület jelen lévő tagjainak
száma 9 főre változik, az ülés határozatképes.

2. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Juhász István polgármester elmondja, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot és átadja a
szót Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnökének, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
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Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy mindenki megkapta a
Bizottság határozati javaslatait. Annyit szeretne hozzátenni, hogy nagyon jó az, hogy nem
kellett az önkormányzatnak hitelt felvennie, sőt még egy kisebb összeg maradt is a
bankszámlán. Érdeklődik, hogy van-e kérdés, ha nincs a Községgazdálkodási Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítását elfogadni.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja a következő rendeletet.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009.(IV.27.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008.(III.14.) rendelet módosításáról
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

3.

2008. évi zárszámadási rendelet jóváhagyása

Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy megtárgyalták a
zárszámadást és a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2008.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét hagyja jóvá.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja a következő rendeletet.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2009.(IV.27.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4. Egyebek
a) Izotóp Tájékoztató Társulás - 2009. évi támogatás felhasználása
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke a Bizottság nevében javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a korábban elkészített tervek alapján az iskola tetőfelújítását
végeztesse el. Kérjen be árajánlatokat. A felújítást az Izotóp Tájékoztató Társulástól átvett
pénzeszközből finanszírozza. Elmondja, hogy ezt az összeget az önkormányzatnak kb. 3
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millió forinttal kell majd támogatni a tervek alapján. Véleménye szerint pályázni a
nyílászárókra kellene és a hőszigetelésre, de az önrészt figyelembe kell venni.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint, ha már a tető le lesz cserélve és a hőszigetelést
tervezik, akkor lehetne egy hőszigetelést felülről is végeztetni.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az elkészített tervek tartalmazzák a
födém hőszigetelését is.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
41/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2009. évi Izotóp Tájékoztató Társulás által nyújtott támogatást az Iskola
tetőszerkezetének felújítására fordítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke a Bizottság nevében javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy tegyen írásban javaslatot az Izotóp Tájékoztató Társulásnak,
hogy a társuláson belül elkülönített egyéb keretből a polgármesterek kompetenciájába kerülő
keretet önkormányzati hatáskörbe utalja át, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület
dönthessen. Elmondja még, hogy ezt az összeget nem lehet az önkormányzatéval együtt
kezelni, csak ha az ITT is így dönt. Ez legkorábban 2010-től lehet érvényes.
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Bizottság ülésén részt vett, neki nincs ez ellen
kifogása, de ő azt kéri, hogy ezt a kérelmet írja meg a Bizottság, mert ő nem akar a másik 6
kolléga ellen szólni. Elmondja, hogy ezt az összeget az Radioaktív Hulladékkezelő Kft.
nyújtotta külön keretből. Az ő véleménye szerint nem volt rossz az ITT-vel és az RHK Kftvel a kapcsolata és nem szeretne újabb harcba szállni. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy
elfogadja a Bizottság javaslatát, akkor a Bizottság fogalmazza meg az ITT felé küldött levelet.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság Elnöke elmondja, hogy 7 település közül két
önkormányzat Képviselő-testülete emellett a javaslat mellett áll. A Bizottság teszi a javaslatot,
de a Képviselő-testületnek kell dönteni ebben az ügyben, és ha nem a polgármester, akkor az
alpolgármester írja alá a kérelmet, persze ha ez törvényileg így járható.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy nincs semmiféle szégyenkezni valója a másik
polgármesterekkel szemben. Váchartyán ennek a társulásnak a tagja, ezért úgy gondolja, hogy
nem kell bujdosni más polgármesterek elől azért, mert a testület ezt az összeget fejlesztésre
szeretné költeni. Ha Juhász István egyből az önkormányzat számlájára utaltatta volna az
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összeget, nem lett volna ilyen probléma. Az, hogy a másik 3 polgármester, hogy dönt vagy
mit mond, nem érinti Váchartyánt.
Juhász István polgármester elmondja, hogy amire kapta az összeget, arra költötte.
Számlákkal igazolta és az ITT-nek számolt el vele.
Baksza Gábor képviselő érdeklődik, hogy Váchartyánra költötte az összeget?
Juhász István polgármester elmondja, hogy igen bár egy kis része Bene községre lett
kifizetve.
Horgász Marianna alpolgármester érdeklődik, hogy mire lett elköltve ez az összeg? A másik
kérdése, hogy ez járulékos összeg volt?
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy miért nem közölte a Képviselő-testülettel, hogy
van egy ilyen lehetőség és azt mire fordítsák?
Juhász István polgármester elmondja, hogy ezt az összeget saját hatáskörrel ellátva kapta,
nem gondolta, hogy ebből ekkora problémát csinálnak. A társulásnál vagy mindenkinek
beteszik az összeget a közösbe vagy senkinek.
Kristály András képviselő véleménye szerint, ha valóban az RHK Kft. döntése volt az, hogy
ilyen pénzekhez juttatja a polgármestereket, akkor biztosan meg volt erre az indokuk.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen,
3 nem
42/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
a
Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – azzal kérelemmel fordul az
Izotóp Tájékoztató Társuláshoz, hogy a Társulás elkülönített egyéb keretén belül a
polgármesterek kompetenciájába tartozó keretet önkormányzati hatáskörbe utalja
át, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönthessen.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal

b) Urnafal felállítása a temetőben
Juhász István polgármester elmondja, hogy korábban a Képviselő-testület egy urnafal
felállításáról döntött. A vállalkozó lerajzolta a formákat, 12 férőhelyes és 200 ezer forint plusz
Áfa-ba kerül. Püspökszilágyon éppen a mai napon lett felállítva ugyanilyen. Bővíteni is lehet
igény szerint.
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Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy hely is van arra, hogy bővíthessék?
Juhász István polgármester elmondja, hogy természetesen van és kéri a hozzászólásokat.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
8 igen,
1 tartózkodik
43/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 12
férőhelyes urnafalat állít a Temetőben, melynek kiadásaira 200.000,-Ft+ÁFA
összeget biztosít a Temető szakfeladat terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy akkor a rendeletet is módosítani kell, meg kell
határozni az urnafülke árát.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző kéri a Képviselő-testületet, hogy dönteni kell az
urnafülke díjáról, melyet a temető rendelet módosításával kell jóváhagyni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő javasolja, hogy a következő ülésre érdeklődjék meg, hogy
mennyibe kerül egy ilyen urnafülke a környező településeken.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint, ha nem térül meg egy ilyen urnafal állításának
költsége, akkor nem érdemes megcsináltatni.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint 20 ezer forint nem olyan nagy összeg.
Juhász István polgármester felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy a rendelet
módosítást ezzel az összeggel készítse elő.
c) Fény utcai telkek kertvége
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Csiki Csaba részéről, hogy
a Fény utcai telke végén van egy külterületi szántó, amit szeretne a kertje szélességében
megvásárolni. Ezt a táblát nem lehet elaprózni, ezért belterületbe kell vonni, és utána lehet
értékesíteni. Ez a rendezési tervbe már be lett tervezve. Ennek a területnek a belterületbe
vonása és földmérő fogadása kb. 300 ezer forintba kerülne.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint fel kell mérni, hogy a többség megvenné-e a kertje
végén a területet, mert egy ember miatt, ha nem térül meg a beruházás ára, akkor nincs
értelme belefogni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy az út felől nem lehet beépíteni a területet és
akkor építési területként értékesíteni?
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Juhász István polgármester elmondja, hogy nem, csak a Fény utca tulajdonosai veheti meg és
ő oszthatja meg, mert így lesz meg 550 m2.
Bucsányi István képviselő véleménye szerint így is úgyis megveszik majd idővel, szerinte
vonják belterületbe.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő nem tudja, hogy mennyire sürgős a kérelmezőnek, de erről
nem fontos most dönteni.
Juhász István polgármester szerint, akkor valamilyen árat kellene meghatározni.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző javasolja, hogy ki lehetne küldeni egy tájékoztatót a
Fény utcai lakosoknak és felmérni, hogy ki venné meg a területet.
Juhász István polgármester elmondja, hogy az ár megállapításánál figyelembe kellene venni,
hogy azért még az új tulajdonosnak nagyon sokat kellene költeni arra, hogy ide építhessen.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy korábban volt valaki, aki az egész területet
meg akarta vásárolni. Akkor mekkora összeget állapítottak meg?
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint korábban, több éve kb. 1.000 Ft/m2-t határoztak
meg. Most javasolja a 2.000 Ft/m2-es árat.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő egyetért az előtte tett javaslattal.
Juhász István polgármester a javaslat alapján szavazásra teszi fel a Fény utcai telkek végén
elhelyezkedő külterületi szántó megvásárlási árát.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
8 igen,
1 nem
44/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fény utcai kertek végén lévő 0146/18 hrszú szántó területet – igény esetén – 2000,-Ft/m2 áron értékesíti. Az érintett lakókat
tájékoztatni kell a lehetőségről, és nyilatkoztatni a vételi szándékról.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Juhász István polgármester javasolja, hogy ha valaki nyilatkozik a vásárlási szándékról és
megtérül a belterületbe vonás, akkor vonják belterületbe az egész szántót.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
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45/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fény utcai kertek végén lévő 0146/18 hrszú szántó területet – amennyiben van igény a terület megvásárlására és a vételárból
a belterületbe vonás költségei megtérülnek – belterületbe vonja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

d) 021/2 hrsz-ú terület belterületbe vonása
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem dr. Dömötör Gábor
részéről, aki szeretné belterületbe vonatni a tulajdonában lévő 021/2 hrsz-ú területet. Ezt a
területet korábban az önkormányzat értékesítette számára. A belterületbe vonás költségeit a
kérelmező állja. A rendezési tervben van itt egy út betervezve. Érdeklődik, hogy mit kérjenek
azért, hogy Váchartyán Önkormányzata beleegyezzen a belterületbe vonásba.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy lehetőség van településrendezési
szerződés kötésére, mely azt jelenti, hogy belterületbe vonás esetén annak költségeit meg
lehet fizettetni azzal a féllel akinek érdekében áll az érintett földrészlet belterületbe vonása.
Bucsányi István képviselő véleménye szerint ezt a napirendi pontot napolják el, mert ezt nem
lehet öt perc alatt eldönteni.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy valóban a korábbi határozatban nem határozták meg
a kialakítás költségeit. Véleménye szerint neki is biztosítani kellene a szolgalmi jogot, mert a
patak tisztítását akadályozhatja.
Juhász István polgármester elmondja, hogy az elvi engedély továbbra is érvényben van.
Kéri, hogy hozzanak határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
46/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a váchartyáni 021/2 hrsz-ú fölterület
belterületbe vonásáról a pontos költségek és a részletes feltételek meghatározása
után hoz végleges döntést.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy az Egyebek napirendi ponthoz van-e valakinek
még további kérdése, hozzászólása.
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e) Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy megkezdődtek az előkészületek az
Európai Parlament tagjainak megválasztására. Elmondja, hogy ennek keretében
felülvizsgálatra került a Szavazatszámláló Bizottságok létszáma és a kilépések, lemondások,
akadályoztatások miatt a 2. sz. szavazókörben 2 póttag választása vált szükségessé. Javasolja
Kiss Istvánné Váchartyán, Fő u. 8. sz. és Feketéné Fodor Éva Váchartyán, József Attila u. sz.
alatti lakosok megválasztását.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
47/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. sz. szavazókör Szavazatszámláló
Bizottságába az alábbi személyeket választja póttaggá.
Kiss Istvánné Váchartyán, Fő u. 8.
Feketéné Fodor Éva Váchartyán, József A. u.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elköszön és elhagyja az üléstermet, ezáltal a Képviselő-testület
jelen lévő tagjainak száma 8 főre változik, az ülés határozatképes.
f) Óvoda melletti járdaépítés
Csortos Éva vezető óvónő érdeklődik, hogy az óvodánál a járdaépítését meg lehet-e
szervezni?
Juhász István polgármester elmondja, hogy igen már esett róla szó, de a rossz időjárás közbe
szólt, és ezért nem kezdődtek még el a munkálatok.
g) Tornaterem bérbeadása
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy volt a tornateremben és a háló, amit az
elmúlt évben vásároltak 170 ezer forintért, már szét van szakadva, a fal tönkre megy teljesen.
Kristály András képviselő elmondja, hogy a hálónak az a szerepe, hogy védje a falat. Itt az a
probléma, hogy fel lett téve és utána nem lett javítva a háló.
Juhász István polgármester elmondja, hogy most sajnos látjuk a problémát, nincs gazdája,
vezetője ennek az intézménynek.
Virágh Zoltán képviselő elmondja, hogy ő úgy emlékszik korábban már felmerült ez a
probléma. Akkor készítenek egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amikor kiadják a termet.
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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a Művelődési Háznál merült ez fel és
ott azóta is így történik a termek kiadása.
Koblász Sándor képviselő javasolja, hogy késő este is vannak az iskolában, ezért vagy olyan
bérleti díjat fizessenek, ami megtéríti ezeket a károkat, vagy nem kell kiadni a tornatermet. A
környéken csak itt van tornaterem, a gyerekeknek lehetne versenyeket szervezni. Ez azért van
kiadva, hogy pénz folyjék be, ha nincs bevétel nem kell kiadni a termet.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ő az elszámolási rendet nem látja, ez sokat
számítana.
Kristály András képviselő véleménye szerint az ajtókat nem kellene bezárni, csak
komolyabban venni a dolgokat, de az ilyen károkat nem a tornázó anyukák teszik.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy valaki olyan felelőst kell keresni, aki átadja és
visszaveszi a termet, mert nem látta azt, hogy ki szakította el a hálót. A bérleti díjnál nem
ártana, ha befolyna annyi pénz, hogy öt évente le lehetne festeni a terem oldalát.
Horgász Marianna alpolgármester javasolja, hogy a labdafogó hálót pótolják, mert romlani
fog a terem állaga.
Dézsi Ferenc képviselő javasolja, hogy június 15-től ne legyen kiadva a tornaterem, ősztől
pedig új feltételek mellett kerüljön kiadásra.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján az alábbi szavazatokkal meghozza a
következő határozatát.
Szavazatarányok:
8 igen, egyhangúlag
48/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2009. június 15-től a tornaterem bérbeadása
felújítás miatt szünetel.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

h) Vasút utca vízelvezetése
Lipp András Vasút utcai lakos elmondja, hogy az Önkormányzat a vízelvezető árok
kialakításánál nem szakemberrel végeztette a cső beállítását, aminek következtében nem folyt
el tőle a víz. Ez egy plusz kiadás volt az önkormányzat részéről, mivel az árkot kiásták, majd
visszatemették. A másik problémája az, hogy Boda Zoltán a megmaradt árok egy részét is
betemette, ezért még azt a kis vízelfolyási lehetőséget is elvette, amin eddig kicsordogált a
felgyülemlett víz. Több képviselő is látta az árkot.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy ő most nem járt a helyszínen.
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Juhász István polgármester elmondja, hogy ő viszont járt ott, és megnézte és nincsen
betemetve az árok, sőt még 50 cm-rel lejjebb van az árok, és mivel nincs utánpótlása a víznek
így szinte már csont száraz. Az a kérése minden képviselő felé, hogy menjen le és győződjön
meg róla. Mivel korábban a vízügyi szakhatósághoz fordult ebben az ügyben Lipp András,
ezért elnapolná ezt a kérdést addig, amíg megérkezik a szakhatóság állásfoglalása. Ami abban
le lesz írva, az végrehajtásra fog kerülni.
Lipp Andrásné Vasút utcai lakos elmondja, hogy április 16-án írt egy levelet a
polgármesternek címezve, jegyzőnek címezve, ahol az árok kialakítását kérte valamint azt,
hogy szólítsák fel Boda Zoltánt, hogy az árok eredeti állapotát állítsa vissza. Ez a mai napig
nem történt meg. Most ha jön egy nagy víz, akkor semelyik irányba nem tud elfolyni.
Megsüllyedt a kerítésük, a járdájuk. Nem tudja, hogy az árvízkárukat ki fogja megtéríteni.
Juhász István polgármester kéri, hogy fejezzék be a hozzászólást, mivel ez most nem téma a
testületi ülésen.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a probléma most már az, hogy ez az
ügy hatósági ügy, mivel Lipp Andrásék a Vízügyi Hatósághoz fordultak. Folyik egy hatósági
eljárás, aminek még nincs vége, ezért nem tudja, hogy a Képviselő-testület bármit is tudna
tenni addig, amíg az ügy le nem zárul. Nem az önkormányzat fordult a hatósághoz, hanem
Lippék, ezért kéri, hogy várják meg, mit fog leírni az illetékes hatóság.
Koblász Sándor képviselő kéri Lipp Andrásékat, hogy várják meg a hatóság állásfoglalását.
Addig nem tehet az önkormányzat semmit.
Bucsányi István képviselő elköszön és elhagyja az üléstermet, ezáltal a Képviselő-testület
jelen lévő tagjainak száma 7 főre változik, az ülés határozatképes.
i) Utca kialakítása a 127 hrsz-ú ingatlanon
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy azt látja, hogy a Vasút utca bejáratánál a telkek
megvalósítása nem halad előre. Javasolja, hogy akkor az ITT park mellett csináljanak egy
zsákutcát és akkor a park felől meg lehet közelíteni a telkeket.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy a Vasút utca felől lenne a telkek megközelítése, ha a
tulajdonosok odaadják a kertvégeiket és kialakíthatják az utat.
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy Vácon az építési osztályon elmondták, hogy azért
nem lehet a Fő utcai kerteket megosztani, mert nincs út, valamint a Vasút utca nincs
feltüntetve a térképen, ezért hivatalosan ott nincs út, ezért kellene így megoldani a problémát.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a kérdéses 127 hrsz-ú ingatlanon
jelzálogjog van bejegyezve az önkormányzat által az Egészségház bővítésére felvett
fejlesztési hitelhez kapcsolódóan. Előbb jelzálogcserét kell kérni a Magyar Fejlesztési
Banktól utána lehet a területet átminősíteni úttá.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag

13

49/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt – amennyiben a 127 hrsz-ú ingatlanon út
kialakítására lehetőség van – a 127 hrsz-ú ingatlanról töröltetni kell a Magyar
Fejlesztési Bank javára bejegyzett jelzálogjogot és át kell tenni másik
önkormányzati ingatlanra. Ezt követően a 127 hrsz-ú ingatlant át kell minősíteni
úttá.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
j) LEADER pályázat
Juhász István polgármester elmondja, hogy a LEADER pályázatunkkal kapcsolatban
hiánypótlásra hívtak fel, mely szerint módosítanunk kell a korábbi testületi határozatunkat a
melléklet határozati javaslat szerint.
A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
50/2009. (IV.23.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete a 95/2008. (XII.18.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja.
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a váchartyáni 460 és 449/4
hrsz-ú ingatlanokon a „Közösségi tér kialakítása és akadálymentesítés” c.
fejlesztés megvalósítása céljából az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybevehető támogatás keretében
Váchartyán Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Felhatalmazza Juhász István polgármestert, hogy a támogatási kérelem
benyújtásával kapcsolatban járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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:
Dézsi Ferenc
képviselő
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