JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. augusztus 27-én megtartott üléséről

Tartalmazza:

65-75. sz. határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. augusztus 27-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 Baksza
Gábor képviselőt.
A Képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal.
1. Tájékoztatók
a) Zöldhíd Program
Juhász István polgármester elmondja, hogy augusztus 7-én Zöldhíd vezetői értekezleten vett
részt. Az elnök tartott beszámolót arról, hogy hogyan halad a gépbeszerzés. Elmondták, hogy
lakosság arányában rekultivációra lehet majd pályázni. Az önrészt a települések fizetik majd,
de ezzel kapcsolatban lesz majd a későbbiekben egy elnökségi ülés.
b) Szennyvízcsatorna építése
Juhász István polgármester elmondja, hogy a csatornaépítéssel kapcsolatos feladatok
szervezése érdekében több értekezleten is részt vett. A kooperációs ülésen jelezte, hogy az
utak, járdák árkok helyreállítása nem megfelelő. Ezt személyesen is megnézték. Másik nagy
probléma az, hogy rendszeresen nem az szerepel a jegyzőkönyvekben, amiről szó esik az
üléseken. Mindenről „határozat van”, de ezeket és ezeknek a teljesítését nem tudják
bemutatni, ezért a négy önkormányzat összefogva jelzik ezt a felettes szerveknek.
Folyamatosan megkérdőjelezik az ember szavát, ahelyett, hogy azt leellenőriznék. Most már
az önkormányzatoknak is be kell fizetni az intézményeik után a bekötések összegét,
Váchartyánnak 1,6 millió forintot kell intézményei után fizetni plusz az általános iskola, mert
arra még nem érkezett meg a kivetési határozat. A Váci Víziközmű Társulattól kérni fog egy
adatszolgáltatást a befizetésekről, és amíg Őrbottyán, mint gesztor nem fizeti be a kiszabott
összeget, addig Váchartyán sem fizet.
c) Vízelvezetés
Juhász István polgármester elmondja, hogy korábban kötelezve lett az önkormányzat a Vasút
utca vízelvezetésére. A tervekre megérkezett az árajánlat, melyről dönteni kell.

d) Iskola tetőfelújítása
Juhász István polgármester elmondja, hogy lassan elkészül az iskola tetőfelújítása, a
tantermek szétválasztása. Szépen halad a takarítás is, de a 2. napirendi pontban még szeretne
visszatérni erre a témára.
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e) Demény János volt tanácselnökről megemlékezés
Juhász István polgármester elmondja, hogy sajnálatos esemény történt, Demény János volt
tanácselnök elhalálozott, akinek nagyos sokat köszönhet a település. Elmondja, hogy a
temetésen ő képviselte az önkormányzatot és a képviselőket. Kéri a jelenlévőket, hogy egy
perces néma csenddel emlékezzenek meg róla.
A jelenlévők egyperces néma felállással megemlékeznek Demény Jánosról.
f) Falunap
Juhász István polgármester elmondja, hogy szépen rendben lezajlott a falunap és ezúton is
szeretné megköszönni mindenkinek, aki segített akár fizikailag, akár anyagilag abban, hogy
ez a nap megvalósulhasson. Bár nem szoktak neveket emlegetni, de szeretné kiemelni a
KÖZGÉP Kft-t a csatornaépítés egyik vállalkozóját, aki 300 ezer forinttal támogatta a
rendezvényt.
g) Presszó bérbeadása
Juhász István polgármester elmondja, hogy lezajlott a Presszó bérbeadására a pályázat, de
mivel nem jelentkezett senki, így elmaradt a licitálás és eredménytelenül zárult a kiírás.
h) Intézményvezetői pályázat
Juhász István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy eddig négy pályázat érkezett a
meghirdetett intézményvezetői pályázatra, de még nem zárult le a beadási határidő. Reméli,
hogy most már sikerül új intézményvezetőt választania majd a Képviselő-testületnek.

2. Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda ügyei
a) Felújítási munkálatok
Juhász István polgármester elmondja, hogy már korábban említette a tető felújítása és a
terembontás már készen van. Itt szeretné elmondani, hogy a hirtelen döntésekkel kapcsolatban
Horgász Marianna alpolgármesterre és Dézsi Ferenc képviselőre tudott hagyatkozni. A
számítástechnika terem kettéválasztása 827 ezer forintba került. Kéri a Képviselő-testületet,
hogy bízzanak meg a Községgazdálkodási Bizottság Elnökében és az alpolgármesterben és
fogadják el a beruházást, hozzanak róla határozatot.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy megnézte a termeket és véleménye szerint 18-20 fős
csoportoknak teljesen megfelelőek a termek. Azt viszont nem gondolta, hogy ilyen szépen
helyre lehetett hozni a parkettát. A tető jól sikerült és az „ISKOLA” felirat is nagyon jó lett. A
festéssel sem volt semmi gond, de sajnos a kialakított termeken kívül a beázás miatt másik
termeket is ki kellett festeni. Három teremre még ráférne a parketta csiszolás.
Juhász István polgármester elmondja, hogy 405 ezer forintos árajánlatot kaptak a 3 terem
csiszolására, de ehhez a Képviselő-testület döntésére, határozatára van szükség. Elmondja,
hogy a tetőcsere során történt beázás és ezért vált szükségessé a festés, de a vállalkozó
cserébe vállalta a könyvtár helyiség kijavítását a parketta felújítását, a termet lefestették,
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helyrehozták. A számítástechnika tanterem kettéválasztása került 827 ezer forintba, aminek
elfogadására és kifizetésére kér egy határozatot a képviselőktől.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
65/2009. (VII.02.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete megbízza az M3 Szada Kft-t az Általános
Iskola számítástechnika tanterem kettéválasztásával a benyújtott 827.000,-Ft
összegű árajánlata alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Juhász István polgármester javasolja a további három tanterem parketta csiszolását is
megrendelni 405 ezer forintért, amit a vállalkozó az őszi szünetben el tudna végezni, és akkor
minden tanterem nagyon szép lenne. Javasolja, hogy végeztessék el ezt a felújítást is.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
66/2009. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete megbízza Laukó István vállalkozót az
Általános Iskola 3 db tantermének parkettacsiszolásával a benyújtott 2.700,-Ft/m2
összegű árajánlata alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b) Vezetői megbízás
Juhász István polgármester elmondja, hogy mivel korábban az intézményvezetői pályázat
sikertelenül zárult, ezért Rózsa Zsolt intézményvezető helyettes végzi ezt a feladatot. Kéri,
hogy 2009. augusztus 1-től a kiírt pályázat eredményességéig – az új intézményvezető
megbízásáig – bízzák meg Rózsa Zsolt intézményvezető helyettest a feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
67/2009. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Váchartyán Község Képviselő-testülete 2009. augusztus 1-től megbízza Rózsa
Zsolt intézményvezető helyettest az Apáczai Csere János Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával az
intézményvezetői pályázat lezárulásáig, az új intézményvezető megbízásáig.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c) Álláshely megszüntetés
Juhász István polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban sokat beszélgettek a
jegyzővel, az alpolgármesterrel, és az intézményvezető helyettessel arról, hogy egy álláshelyet
meg kell szüntetni az iskolában, amellyel most a képviselők felé fordulnak.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy folyamatosan csökken a gyereklétszám, ami azzal jár,
hogy a fejkvóta is kevesebb lesz. Egy tanár nyugdíjas lett, akinek az álláshelyét az elmúlt
évben már megszüntettük így csökkent a létszám egy fővel. Most ismét lehetőség van arra,
hogy az állam finanszírozza a létszámcsökkentést, így figyelembe lehet venni a végkielégítést
is, ami az elbocsátással jár, mégis a legkisebb költséggel megoldható lenne ez a probléma.
Püspökszilágy Önkormányzata már jelezte, hogy megszünteti a közös társulást az iskolával.
Most látszik az, hogy nem volt rossz ötlet a gyerekeket egy épületbe költöztetni.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy van-e szakról illetve személyről
elképzelésük?
Juhász István polgármester elmondja, hogy ez nem a Képviselő-testület kompetenciája, ezért
a megbízott intézményvezetőt megkérték arra, hogy vegye figyelembe a tantárgyfelosztást.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy hány első osztályos tanuló lesz az idei évben?
Rózsa Zsolt intézményvezető helyettes elmondja, hogy 17 főre számítanak.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy volt olyan család, aki elvitte más község
iskolájába a gyermekét, majd visszahozta ide? Ő úgy látja, hogy az előre látható létszámok
alapján az önkormányzatnak egyre több összeget kell hozzátenni az iskola működéséhez, ha
nem történik valamilyen változás.
Juhász István polgármester kéri, hogy a létszámcsökkentési javaslattal kapcsolatban
hozzanak határozatot a képviselők.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
9 igen, 1 tartózkodás
68/2009.(VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátás
racionálisabb megszervezése érdekében fenntartói jogkörében az alábbi döntést hozza.
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Az Apáczai Csere János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda (közös
igazgatású intézmény) Iskola szakfeladatán meglévő álláshelyek számát 2009. szeptember 1-i
hatállyal eggyel csökkenti.
A Képviselő-testület döntését az intézmények létszámhelyzete és az intézmények
közötti létszám átcsoportosítás lehetőségének figyelembevételével hozta. A Képviselő-testület
az intézmények létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta és megállapítja, hogy a fenntartói körén belül –
költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A létszámcsökkentési döntés alapján az intézményi és önkormányzati szintű
álláshelyek száma az alábbiak szerint változik.

Szakfeladat azonosító száma,
elnevezése
751153 Önkormányzatok és
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
014034 Park
801115 Óvodai nevelés
801214 Általános iskolai nappali
rendszerű nevelés, oktatás
805113 Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás
851297 Védőnői szolgálat
921815 Művelődési központok,
házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári
tevékenység
930932 Máshová nem sorolt egyéb
szolgáltatás (konyha)
Önkormányzatnál
foglalkoztatottak száma összesen

Álláshelyek és
Álláshelyek és
foglalkoztatottak száma foglalkoztatottak száma
szakfeladatonként a
szakfeladatonként a
létszámcsökkentési
létszámcsökkentési
döntés előtt
döntés után
7
7

1
9
17

1
9
16

2

2

1
1

1
1

1

1

5

5

44

43

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket haladéktalanul szíveskedjen megtenni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 5/2008.(II.20.) ÖM rendelet alapján a
fenti létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: intézményvezető + jegyző
Határidő: 2009. szeptember 28.
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3. Izotóp Tájékoztató Társulás által 2009. évre biztosított támogatás felhasználása
a) Járdaépítés
Juhász István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat kapott az ITT-től 2,5 millió
forintot az éves támogatási kereten felül és ennek az összegnek a felhasználásáról kellene
dönteni. Korábban ebből a keretből döntöttek az iskolai terembontásról 827 ezer forint
összegben, valamint az iskola 3 termének felcsiszolásáról 405 ezer forint összegben. A
fennmaradó 1,2 millió forintról kellene még döntetni. Elmondja, hogy már több kérelem
érkezett a Fő utat és a Dózsa György utat összekötő járda felújítására. Tervezték is a
lebetonozást a szülők segítségével, de ez elmaradt azzal az indokkal, hogy a beton nem fog
rendesen hozzákötni a másik betonhoz. Egy vállalkozó felajánlotta, hogy leaszfaltozná ezt a
járdát, melynek az összege 475 ezer forint lenne és a KÖZGÉP Zrt. felajánlotta, hogy ennek
az összegnek a felét kifizeti. Kéri, hogy hozzanak határozatot a járdaépítéssel kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
69/2009. (VIII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250.000,-Ft-ot fordít az
Óvodával szemközti Dózsa Gy. utat és a Fő utat összekötő járda felújítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap

Juhász István polgármester elmondja, hogy így az ITT keretből maradt még 950 ezer forint.
Szóba került az Egészségház fűtés szétválasztása, a Művelődési Ház konyhájába egy
gáztűzhely bekötése, de ezeket csak gondolatébresztőnek szánja.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint a Művelődési Ház eleje és környéke a falu
közepén gyalázatosan néz ki.
Juhász István polgármester elmondja, hogy erre a területre be van adva egy pályázat, ezért
ezt nem javasolja beruházásra.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy az óvodai projekthez meg van a 12 millió forint.
Jövőre meghaladja a beruházás a 15 millió forintot és közbeszerzést kell kiírni.
Juhász István polgármester javasolja ezt az összeget a szolgálati lakás átalakítására.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy mi lesz a Forfa épülettel, mert ha nem lesz fűtve
télen tönkre megy.
Juhász István polgármester elmondja, hogy erre most nem tud választ adni, de valamit
mindenképpen kell csinálni az épülettel eladni, elbontani, felhasználni valamire.
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Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy az iskolában a szekrények borzasztó állapotban
vannak. Lehetne beépített szekrényeket kialakítani a régiek helyére és esetleg két osztályt fel
lehetne ezzel újítani. A Forfát szerinte is lehetne értékesíteni, ami felhasználható azt beépíteni
valahová.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy tegyék fel valahová hirdetésbe a Forfa épületét?
Viszont egyetért Dézsi Ferenc képviselő javaslatával a bútorok felújításával.
Virágh Zoltán képviselő elmondja, hogy egy felszámolás során bútorokat lehetne vásárolni.
Íróasztalok vannak, kétajtós szekrények. Megbeszélte az intézményvezető helyettessel, hogy
nézzék meg.
Juhász István polgármester elmondja, hogy inkább az új szekrények beépítését javasolja,
hiszen akkor azok egyformák lesznek.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint annyit megér Virágh Zoltán képviselő
javaslata, hogy megnézzék.
Kristály András képviselő azért szavaz az új bútorok mellett, mert ha pénzt szánnak erre,
akkor megkérdezhetnék a tanárokat, hogy milyen legyen formailag, méretileg, hiszen ezek
méretre szabottak lennének.
Bohus László képviselő egyetért Kristály András képviselő javaslatával, hogy kérdezzék meg
a tanárokat is, hiszen ők dolgoznak vele a továbbiakban.
A képviselők egyetértenek azzal, hogy új beépített szekrények kerüljenek legalább 2
tanterembe.

4. Egyebek
a) Könyvtár
Juhász István polgármester elmondja, hogy Borsiné Divald Eszter könyvtáros főállásban fog
elhelyezkedni Vácon, ezért arra gondoltak, hogy az iskolában dolgozó könyvtárosi feladatokat
ellátó tanár végezné el ezt a feladatot, bár ez kicsit több anyagi kiadással járna, de így nem
lenne probléma a tanárok óraszámával és a könyvtár is működhetne. Kéri hozzanak
határozatot a javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
70/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Iskola és Könyvtár
szakfeladatok között át kell csoportosítani a bér előirányzatokat, a Könyvtár
szakfeladat ellátása érdekében.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b) Védőnői álláshely
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy megkeresés az ÁNTSZ-től a
védőnői helyettesítéssel kapcsolatban. Felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy
ismertesse a levelet a Képviselő-testülettel.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző ismerteti az ÁNTSZ védőnői szolgálattal kapcsolatos
tájékoztató levelét, melynek másolata a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy az ÁNTSZ ezt hivatalból írja, neki ez a
feladata és nem tud a helyettesítés ellen tenni.
A Képviselő-testület tudomásul veszi az elhangzottakat.

c) Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítás
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy határozat Püspökszilágy képviselőtestületétől, melyben arról határoztak, hogy kilépnek az Intézményi Társulásból. Sajnálattal
vette ezt a döntést, de kéri a képviselőket, hogy fogadják el Püspökszilágy Önkormányzatának
döntését és hozzanak határozatot ezzel kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
71/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete tudomásul veszi Püspökszilágy Község
kilépését a közoktatási intézményfenntartó társulásból és a mellékelt előterjesztés
szerint jóváhagyja a társulási megállapodás ennek megfelelő módosítását.
Felelős. Polgármester
Határidő: azonnal

d) Szennyvízcsatorna utáni úthelyreállítások
Juhász István polgármester elmondja, hogy mindenkinek kiosztott egy jegyzőkönyvet a
csatorna helyreállításával kapcsolatban. Elmondja, hogy ha nem követelik az utak hat
hónapon belüli helyreállítását, akkor lenne ideje a földnek ülepednie. Ennek az a
következménye, hogy csak jövőre állítanák helyre véglegesen az utakat. Kérik jelezzen vissza
a Képviselő-testület a listával kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyezteti a jegyzőkönyvben szereplő utcák helyreállítását.
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Koblász Sándor képviselő javasolja, hogy járják végig együtt a falut és írják fel
észrevételeiket, javaslataikat.
Juhász István polgármester elmondja, hogy ezt meg fogják tenni és eljuttatják a csatorna
projektiroda felé.

e) Presszó épület hasznosítása
Juhász István polgármester elmondja, hogy nem volt érvényes pályázó a Presszóra.
Megkérdezi, hogy ragaszkodik-e a Képviselő-testület ahhoz, hogy italkereskedést végezzenek
az épületben vagy más jellegű kereskedelmi szolgáltatásra is kiadják az épületet?
Kristály András képviselő érdeklődik, hogy nem adja el az önkormányzat az épületet, hiszen
volt már aki megkérdezte tőle, hogy nem eladó-e?
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy mennyi volt utoljára a bérleti díj?
Juhász István polgármester elmondja, hogy 100 ezer forint/ hó.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint ez nagyon magas összeg. Javasolja, hogy
csökkentsék 70 ezer Ft/hó-ra az alsó összeget.
Juhász István polgármester véleménye szerint a licit lépcsőt kellene lejjebb venni.
A Képviselő-testület egyetért a bérleti díj és a licitlépcső csökkentésére tett javaslatokkal és
meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
72/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váchartyán, Fő u. 45. sz.
alatti Presszó épületét kereskedelmi-szolgáltató tevékenység céljára nyilvános
pályázat útján bérbeadásra az alábbi feltételekkel ismételten meghirdeti.
Bérbeadás időtartama: 10 év
Induló bérleti díj: 80.000,-Ft/hó
Licitlépcső: 5.000,-Ft.
A pályázati felhívást és egyéb részleteket közzé kell tenni.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap

Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
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73/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete megbízza a Gödöllő-Vác Térségi
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulatot (2131 Göd, Csokonai út. 22.) a
Váchartyán Vasút utca belterületi vízrendezés tervezési feladataival a benyújtott
árajánlat alapján bruttó 287.500,-Ft összegű vállalkozási áron.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. október 30.

f) Gulyás Lajosné kérelme
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem Gulyás Lajosné részéről a
közterült foglalásával kapcsolatban. Azt kéri benne, hogy az önkormányzat engedje el, vagy
mérsékelje a katolikus templom mellett álló kb. 30 m2-es pavilon éves bérleti díját, mivel
hosszú hónapok óta üresen áll, nem bérli ki senki. A bérleti szerződése 2011-ig szól.
Véleménye szerint sajnálja a kérelmezőt, hogy nem tudja kiadni az épületet, de ez nem az
önkormányzat hibája.
Kristály András képviselő érdeklődik, hogy miért nem bontja el akkor már most az épületét?
Juhász István polgármester elmondja, hogy bízik a kérelmező abban, hogy talán valaki
kibérli tőle, vagy nem kell bérletet fizetnie az önkormányzatnak, mert elengedik.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint 2011-ben úgyis lejár a bérleti szerződés. Döntse el,
hogy lebontja, vagy fizet 2011-ig.
Kristály András képviselő véleménye szerint emelni kell a közterület foglalás díját, és akkor
előbb-utóbb lebontja magától az épületet.
Juhász István polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzanak a kérelemmel
kapcsolatban határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
74/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyás Lajosné közterület
használó a Katolikus Templom melletti közterületen álló, tulajdonában lévő
építmény után továbbra is közterület használati díjat köteles fizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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g) Óvoda
Juhász István polgármester elmondja, hogy az óvoda nyert 10 millió forintot pályázaton. Az
ajtó, ablak cserére és a falsüllyedésre elég lenne az összeg és árajánlat is lenne.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy mindent, amit végeznek az
engedélyköteles, mivel műemlék az óvoda.
Bohus László képviselő elhagyta az üléstermet, ezáltal a jelenlévő képviselők száma 9
főre változott, az ülés továbbra is határozatképes.
Dézsi Ferenc képviselő nem javasol ennyi pénzt költeni az óvoda hátsófolyosóján lévő
ablakokra. Véleménye szerint várják meg a homlokzatra az árajánlatot. Az utca felőli ajtó
cseréjével nincs problémája.
A Képviselő-testület elfogadja a javaslatot az árajánlat bevárásával kapcsolatban.
h) Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv
Juhász István polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatnak Közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési tervvel is kell rendelkeznie, ami mostanra elkészült, ezért kéri a
Képviselő-testületet, hogy fogadják el és hozzanak erről egy határozatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatokkal meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
10 igen, egyhangúlag
75/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Váchartyán
Község
Képviselő-testülete
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet.

jóváhagyja

a

Közoktatási

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

i) Általános Iskolával kapcsolatos problémák
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy felmerült egy probléma az iskola
ebédlőjének takarításával kapcsolatban és a tízórai lehordásával kapcsolatban, amit meg
kellene oldani. Másik probléma az iskola főépületéből a tornateremhez vezető folyosó beázott
és azzal kellene valamit tenni, a beázás okát megszüntetni.
Juhász István polgármester elmondja, hogy megnézték már a tetőt, és sajnos tényleg befolyik
a tető alá a víz, de nem tudnak mit tenni.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy nem lehetne valamivel kikenni és akkor talán
nem jön be a víz?
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Juhász István polgármester jónak tartja a javaslatot, és a karbantartót felkéri a munka
elvégzésére. Elmondja, hogy az elküldött tanár felmentéséről nem beszéltek, hogy hogyan
legyen a továbbiakban.
Koblász Sándor képviselő véleménye szerint itt van az évkezdés, a meghirdetett
álláshelyeket már betöltötték, és nem fog tudni elhelyezkedni a felmentett tanár.
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:

Baksza Gábor
képviselő
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