JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2009. december 17-én megtartott üléséről

Tartalmazza: 115- 127. sz. határozatokat
11. sz. rendeletet

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2009. december 17-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 9 tagja az ülésen jelen van, Bucsányi István képviselő jelezte távolmaradását.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Baksza Gábor képviselőt javasolja. Ismerteti a tervezett napirendi
pontokat és kéri a napirend jóváhagyását.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal a következő határozatokat hozza.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
115/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület
hitelesítőnek.

Baksza

Gábor

képviselőt

megválasztja

jegyzőkönyv

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
116/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a meghívó szerinti napirendet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Tájékoztató az elmúlt időszakról
a) Egészségnap
Juhász István polgármester elmondja, hogy az egészségnap a szokásos sétával indult. Rajkiné
Gyetvai Irén képviselő volt a főszervező ezért átadja neki a szót, hogy ismertesse az eseményeket.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy talán kevesebben voltak, mint az elmúlt évben,
de még így is a vizsgálatokon 80 fő, és összességében 170 fő jelent meg. Idén kevesebb mérés
volt, mivel az egészségügy sem szán már annyi pénzt az egészségügyi mérésekre. A sétán viszont
sokkal többen vettek részt az előzőekhez képest. Lehetőség szerint szeretné tovább folytatni ezt a
hagyományt. Javasolja, hogy a falunapon is osszanak olyan karszalagot, amilyet az egészségnapon
és akkor pontosabb információt kapnának arról, hogy hányan voltak a falunapi rendezvényen.
Juhász István polgármester elmondja, hogy Szabolcsi Károly és neje a tűzgyújtással kapcsolatban
készítettek egy plakátot ezzel is felhívva a figyelmet a füstölésre.
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b) OTP értekezlet
Juhász István polgármester elmondja, hogy az OTP Bank Nyrt. tartott egy értekezletet, ahol
tájékoztattak minket arról, hogy forráshiány esetén náluk nyugodtan vehetünk fel hitelt.
c) DTÖKT ülés
Juhász István polgármester elmondja, hogy a DTÖKT ülést tartott karácsony előtt lezárva az
évet, de december 23-án egy rendkívüli esemény miatt mégis lesz még egy értekezlet.
d) Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás
Juhász István polgármester elmondja, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás vezetői ülést tartott, ahol
megint elhangzott, hogy a szemétszállítás várhatóan a következő évben drágább lesz.
e) Idősek napja
Juhász István polgármester elmondja, hogy lezajlott az idősek napja is, és szeretné megköszönni
mindenkinek a részvételt, valamint köszöni a segítséget a Képviselő-testületnek.
f) Székelyföldi látogatás
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Női kórussal Székelyföldön jártak és Baksza
Gábor képviselő jóvoltából egy székely kaput hoztak, amelynek felállítása megtörtént, amelynek
az átadásán jelen volt.
g) Községi Önkormányzatok Szövetsége értekezlet
Juhász István polgármester elmondja, hogy részt vett a KÖSZ értekezleten is, ahol a jövő évi
programról esett szó, arról hol tartsák a közgyűlést stb.
h) Váci Víziközmű Társulat Intéző Bizottsági ülés – Vácrátót
Juhász István polgármester elmondja, hogy Vácrátóton részt vett a szennyvízberuházással
kapcsolatban egy társulási ülésen. Sajnos a tagi névsorral vannak még mindig problémák. A
gesztor önkormányzat még mindig nem adta le a listáját.
i) Földanya Alapítvány
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Földanya Alapítvány jóvoltából megérkezett 200
db fa, amit a rossz idő miatt a hivatal udvarába ültettek be, és ami tavasszal kerül kiültetésre.
j) Vác-Vácrátót-Aszód vasútvonal
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Vác-Vácrátót-Aszód között közlekedő vasúti
vonalon nem lesz közlekedés, és szégyenletesnek tartja azt, hogy erről az érintett települések
vezetőit nem értesítették. Azt meg lehet érteni, hogy gazdasági okokból leáll, de legalább
valamilyen tájékoztatást adhattak volna a leállításról.
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k) Szennyvízcsatornázás - Társulási ülés
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Társulás ülésén jelen volt Balázsné Szilvási
Zsuzsanna jegyző és Dézsi Ferenc képviselő, mint az Ellenőrző Bizottság elnöke is. Véleménye
szerint káosz van a Társulásban. Kiszolgáltatottak az önkormányzatok a gesztorral szemben. A
gesztor aláírhat, de csak a társulás többi tagjának beleegyezésével. Most a DMRV Zrt-vel kötöttek
olyan szerződést, ami nem a legkedvezőbb a Társulásnak. Probléma van az áfa visszaigényléssel
is. Szakemberek segítségét szeretnék kérni az önkormányzatok, hogy el tudjanak igazodni, mert
addig nem tudnak helyesen dönteni, amíg nem látják tisztán a dolgokat. A minisztérium segítségét
fogják kérni. Átadja a szót Dézsi Ferenc képviselőnek, hogy mondja el ő is a véleményét az ott
tapasztaltakkal kapcsolatban.
Dézsi Ferenc képviselő, a Társulás Ellenőrző Bizottságának az elnöke elmondja, hogy valóban
nagyon sok minden elhangzott az ülésen. Egyetért azzal, hogy ebből jól kijönni nem lehet.
Őrbottyán számláján kezelik a pályázati pénzt. A szerződésben le van írva, hogy úgy kell a
gesztornak cselekednie, ahogy a Társulás dönt. A földmunkálatok 90 %-a már elkészült. Három
pénzügyi ellenőrzés volt. Számlákkal kapcsolatban voltak kérelmek, hogy hogyan csinálják. Már
többször leírták, hogy a végső elszámolást veszélyezteti az, ahogy végzik a feladatokat. Az EB
olyan irányba megy, hogy minden önkormányzatnak jó legyen. Az jó, hogy már a földben van a
csatorna nagy része, csak működjön is.
Juhász István polgármester elmondja, hogy már annyiszor elmondta az őrbottyáni kollégának,
hogy miért nem kérdezi meg a Társulás tagjait semmivel kapcsolatban, hiszen úgyis megszavazták
volna.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy ezeknek, amit az Ellenőrző Bizottság és a
polgármesterek elmondanak van-e foganata, hiszen ha nincs, akkor be kell jelenteni. Ő javasolja
szavazzák meg az önrevíziót, hiszen így nem jutnak előbbre.
Juhász István polgármester véleménye szerint kérjenek a támogató minisztériumtól egy
önrevíziót, hogy helyes-e ahogyan végzik a munkát.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy hátráltatja ez a tevékenység a csatorna
haladását vagy nem, mert ha igen nem kellene ezt forszírozni.
Juhász István polgármester elmondja, hogy nincs a kivitelezésre hatással. Kéri szavazzanak a
képviselők.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
8 igen,
1 nem
117/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban
vizsgálatot kér az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy a
támogatás szabályosan került-e felhasználásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2. Főzőkonyha működésének felülvizsgálata
Juhász István polgármester elmondja, hogy a kiküldött anyagot mindenki megkapta. A
Községgazdálkodási Bizottság már tárgyalta a napirendi pontot, ezért átadja a szót Dézsi Ferenc
elnöknek.
Dézsi Ferenc képviselő, a Községgazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy hosszasan
beszéltek erről, mire sikerült dönteni. Hosszú évek óta folyamatban van az, hogy az iskolás
gyerekeknek ne kelljen felmenni az óvodába ebédelni. Két javaslat volt, az egyik, hogy
beszállítassák valahonnan az ebédet, így az óvodában és az iskolában is melegítő konyha működne.
Az iskola épületébe az ÁNTSZ kedvező feltételekkel biztosítani tudná a működést. A másik
javaslat, hogy egy vállalkozó kiveszi a konyhát és ott főzne. Felvetődött az adagok ára, a dolgozók
létszáma, de ezt el kell dönteni, illetve a vállalkozót is meg kell hallgatni, hogy hogyan gondolja a
működtetést. A következő tanév szeptemberétől indulna ez az új tevékenység. Most a pályázati
kiírásokban kellene dönteni.
Bohus László képviselő javasolja, hogy ha vállalkozó végzi majd a főzést, akkor vegyék
figyelembe azt, hogy vannak itt hozzáértő szakemberek, akik helyben el tudnák látni a feladatokat.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság által tett javaslatot
a konyha más módon történő üzemeltetéséről.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
118/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy dönt,
hogy a főzőkonyhát a jövőben vállalkozás formájában kívánja üzemeltetni.
Amennyiben erre nincs lehetőség, az étkezést beszállítással kívánja megoldani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság által tett
javaslatot, hogy a konyha üzemeltetésére írjanak ki pályázatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
119/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata alapján – úgy dönt,
hogy a főzőkonyha üzemeltetésére pályázatot kell kiírni, két megoldási lehetőséggel.
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1. Az étel beszállítása szállítási költséggel együtt. Ebben a megoldási formában a
melegítőkonyhát az önkormányzat üzemelteti.
2. Az Önkormányzat a főzőkonyha üzemeltetését vállalkozás formájában kiadja.
A pályázatokat 2010. március 31-ig el kell bírálni és 2010. második félévétől az
üzemeltetést át kell szervezni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. március 31.
3. Polgármester 2010. évi illetményére vonatkozó javaslat
Juhász István polgármester átadja a szót Rajkiné Gyetvai Irén képviselőnek, a Szociális Bizottság
elnökének, hogy ismertesse a következő napirendi pontot.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy a Szociális Bizottság az elmúlt ülésen a
30/2009.(XII.01.). sz. határozatában javaslatot tett a polgármester jövő évi bérével kapcsolatban.
Volt olyan javaslat is a bizottsági ülésen, amely a polgármester fizetését a maximumra emelte
volna, de a végül a többség másképp döntött.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy ha a javasolt összeget elfogadja a Képviselő-testület,
akkor járulékokkal együtt mennyit kell kifizetni, gondol itt a költségtérítésre is.
Davcsó Károlyné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy 622 ezer forint az összes költség.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Szociális Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 2 tartózkodás
120/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1-től az
alábbiak szerint állapítja meg Juhász István polgármester illetményét és
költségátalányát.
Illetmény: 38.650,- (köztisztviselői illetményalap) x 10,25 = 396.163,-Ft/hó
Költségátalány: 396.163,-Ft x 0,3 = 118.849,-Ft/hó
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4. Dolgozók 2009. évi tárgyjutalma
Juhász István polgármester átadja a szót Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnökének,
hogy ismertesse a következő napirendi pontot.
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Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy minden évben próbálnak a
dolgozóknak valamilyen szintű juttatást adni, most két hónapra adható, összesen 14.300 forint
értékű ajándékutalványra gondoltak.
Bohus László képviselő javasolná azt, hogy három hónapra adható ajándékutalványt kapjanak a
dolgozók, azaz 21 ezer forint értékben.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy van-e még javaslat, hozzászólás a napirendhez?
Mivel nincs más javaslat szavazásra teszi fel Bohus László képviselő javaslatát.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
2 igen, 7 nem
121/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a dolgozók
részére 21.000,-Ft/fő értékben nyújtandó tárgyjutalomra vonatkozó javaslatot
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság által tett
javaslatot.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 2 nem
122/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati dolgozókat 14.300,-Ft/fő összegben tárgyjutalomban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása
Juhász István polgármester átadja a szót Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnökének,
hogy ismertesse a következő napirendi pontot.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a helyi iparűzési adó
községünkben jelen pillanatban 2%. Most elég sok a kintlévőség, ami kb. 5 millió forint. Ennek jó
része most már behajthatatlan. A következő félévtől az APEH fogja behajtani ezeket a
tartozásokat. Nagyobb vállalatoknál fontos az, hogy hol van a telephelye, mert nem mindegy,
hogy hány százalékos iparűzési adót kell fizetni. A Községgazdálkodási Bizottság javasolja, hogy
az adó mértékét csökkentsék 1,5 %-ra.
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Juhász István polgármester elmondja, hogy részt vett a Bizottság ülésén és kérte, hogy 2011-ben
vezessék be ezt a mértéket, mert jövőre képviselő-testület váltás lesz, és a jövőben várható még a
csatorna beruházás vállalkozóitól bevétel, ami jelentős összeg lenne. Érdeklődik, hogy van-e
hozzászólása valakinek a napirendhez?
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy a polgármester felsorolt érveinek az ellenkezőjét
sorolta fel Dézsi Ferenc elnök. Véleménye szerint nem mindenki nagyvállalkozó. Sokan vannak,
akik kényszervállalkozók. Nekik sokat számít akár néhány ezer forint. Európában mindenhol
csökkentik az adót, hogy a gazdaság növekedjen. Szerinte már most csökkenteni kellene az
iparűzési adót.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy 2 % a maximum, ami valóban nem jó. Ő az
1,8%-ra vagy 1,6%-ra való csökkentéssel is egyet tud érteni. Valóban nagy terhek vannak a
vállalkozók nyakán, de neki, mint vállalkozónak nem az iparűzési adó jelenti a legnagyobb
problémát.
Virágh Zoltán képviselő elmondja, hogy ő nagyobb csökkentésre lehetőséget látott volna. Van
sok olyan vállalkozó, aki keresi azt, hogy hol legyen a telephelye. Budaörsön 0% az adó, van is
rengeteg vállalkozó.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő véleménye szerint ennyi erővel, ha Váchartyánt Budaörssel
hasonlítják össze, akkor Svájccal is össze lehetne. Javasolja az 1,8%-ra való csökkentést.
Bohus László képviselő véleménye szerint a normatíva is csökkenni fog, nem tudni, hogy
mennyi támogatást kap majd az önkormányzat. Ő is egyetért azzal, hogy a maximum nem a
legjobb megoldás. Támogatva a helyi vállalkozókat az 1,6 %-ra való csökkentéssel egyetértene.
Juhász István polgármester véleménye szerint az utóbbi 2-3 évben nem kerestek vállalkozók
telephelyet, míg korábban azért ez előfordult.
Kristály András képviselő véleménye szerint, amikor a vállalkozók csődbe mennek, nem hiszi,
hogy az adócsökkentés ide vonzaná a vállalkozókat. 1 millió forintnál 20 ezer forint az adó
nagysága. Véleménye szerint ez nem olyan nagy teher. Ő nem ért egyet a csökkentéssel.
Koblász Sándor képviselő szerint Kristály András képviselő nem volt még vállalkozó. Ha lett
volna, akkor érezné a járulékok súlyát. Ahhoz, hogy megpróbálják befizetni az iparűzési adót,
ahhoz csökkenteni kell, hiszen beszélt vállalkozókkal, akik odaviszik a vállalkozásaikat, ahol
kedvezőbb az adó. Aki eddig nem fizette be a tartozását, az ezután sem fogja tudni. Ha nem
teszik meg a csökkentést, akkor nem jönnek a vállalkozók.
Dézsi Ferenc képviselő egyetért Bohus László képviselővel, mely szerint összegszerűen nem egy
nagy összeg ez az adóteher, de ha most tesznek egy gesztust a vállalkozók felé lehet, hogy
segítenek, ami az önkormányzatnak nem kerül annyiba. Eddig sem tudták befizetni az adót, nem
fogják utána sem.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság javaslatát, ami a
helyi iparűzési adó 1,5%-ra történő csökkentésére irányult.
Szavazatarányok:
1 igen, 7 nem, 1 tartózkodás
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Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/1997.(XI.28.)
rendeletének az adó mértékének 1,5%-ra történő módosítása iránti javaslat nem kapta meg a
rendeletmódosításához szükséges minősített többséget – 6 igen szavazatot – ezért a rendelet módosítása
elutasításra került.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Bohus László képviselő javaslatát, ami az
iparűzési adó 1,6%-ra történő csökkentésére irányult.
Szavazatarányok:
4 igen, 4 nem, 1 tartózkodás
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/1997.(XI.28.)
rendeletének az adó mértékének 1,6%-ra történő módosítása iránti javaslat nem kapta meg a rendelet
módosításához szükséges minősített többséget – 6 igen szavazatot – ezért a rendelet módosítása elutasításra
került.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Rajkiné Gyetvai Irén képviselő javaslatát, ami
az iparűzési adó 1,8%-ra történő csökkentésére irányult.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
2 igen, 6 nem, 1 tartózkodás
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/1997.(XI.28.)
rendeletének az adó mértékének 1,8%-ra történő módosítása iránti javaslat nem kapta meg a rendelet
módosításához szükséges minősített többséget – 6 igen szavazatot – ezért a rendelet módosítása elutasításra
került.
Juhász István polgármester megállapítja, hogy a helyi iparűzési adó mértéke marad továbbra is
2%.
6. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezet jóváhagyása
Juhász István polgármester átadja a szót Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnökének,
hogy ismertesse a következő napirendi pontot.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy a helyi civil szervezetek
támogatásával kapcsolatban szeretnének módosításokat. Szeretnék, ha a költségvetés előtt
pályázat formájában adnák be kérelmeiket a szervezetek, és a költségvetésből egy előre
meghatározott összeget osztanának szét, amellyel a kifizetés után el kellene számolni.
Juhász István polgármester érdeklődik, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő érdeklődik, hogy mi a biztosíték arra, hogy ha a civilszervezet
beadja a kérelmét, hogy a papírjai is rendben vannak. Pl. az Alapítványnál személycsere történt.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy vannak olyan civil szervezetek, akik
nincsenek sehol bejegyezve. Amennyiben előírják számukra, hogy csak a hivatalosan bejegyzett
szervezet kaphat támogatást, ez a kör ki lesz zárva ebből a támogatásból.
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Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló
rendelet tervezetet.
A Képviselő-testület az alábbi szavazataránnyal jóváhagyja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2009.(XII.21.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
7. 2009. évi belső ellenőrzésről szóló tájékoztató
Juhász István polgármester a következő napirend ismertetésére átadja a szót Balázsné Szilvási
Zsuzsanna jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést, a 2009. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatót.
Mivel nincs kérdés és hozzászólás Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a 2009. évi
belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
123/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete – a Községgazdálkodási Bizottság javaslata
alapján – elfogadja a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót. A
feltárt hibák kiküszöbölésre a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8. Egyebek
a) Vagyonbiztosítás
Juhász István polgármester átadja a szót Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnökének,
hogy ismertesse a következő napirendi pontot.
Dézsi Ferenc Községgazdálkodási Bizottság elnöke ismerteti a vagyonbiztosítással kapcsolatos
javaslatot, mely szerint javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonbiztosítását az
eddiginél bővebb kockázati körrel, éves szinten 39.000,- Ft-os díjemelkedéssel elfogadni.
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Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Községgazdálkodási Bizottság javaslatát a
vagyonbiztosítással kapcsolatban.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
9 igen, egyhangúlag
124/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán
Község
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
jelenlegi
vagyonbiztosításának módosítását 806 millió forint értékű vagyonra, kibővített
kockázati körrel, évi 400.910,-Ft díjjal jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
b) Sport Egyesület kérvénye
Juhász István polgármester elmondja, hogy érkezett egy kérelem a Sport Egyesülettől, amelyben
62.400,-Ft összegű póttámogatást kérnek. Felolvassa a kérelmet. Elmondja, hogy a
Községgazdálkodási Bizottság is megtárgyalta a kérelmet de szavazategyenlőség állt fenn, ezért
nincs javaslat.
Bohus László képviselő elmondja, hogy korábban ő is volt sportvezető és tudja azt, hogy vannak
felmerülő plusz költségek, kiadások ezért javasolja a póttámogatás kifizetését.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy nem látja, hogy változik a helyzet, hiszen nem emelik a
jegyek árát a focimeccseken, mindig az önkormányzat segítségét várják. Keressenek
szponzorokat, akik ilyen helyzetekben segítenek.
Kristály András képviselő elhagyja az üléstermet, ezáltal a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 8 főre
csökken, az ülés továbbra is határozatképes.
Horgász Marianna alpolgármester elmondja, hogy szimpatikusnak tartotta volna, hogy ha nincs
is szoros kimutatás, de legalább nagy vonalakban beleláttak volna a kiadásokba, illetve ha
személyesen jelent volna meg a kérelmező. Ha pontosabban tudná a kérelem okát. Most volt egy
sportbál ott vajon volt bevétel?
Koblász Sándor képviselő elmondja, hogy beszélgethetnek erről itt sokáig, de ne felejtsék el,
hogy a gyerekeket is arra kell ösztönözni, hogy sportoljanak. A váchartyáni sportkör most
szétzüllött állapotban van. Mindig volt a falunak focicsapata, de most azt látja, hogy csak a
sportkör van terítéken, mindig róluk van szó, és más szervezetekről nem esik szó.
Juhász István polgármester szavazásra teszi fel a Sportkör kérését.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás
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125/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete elutasítja a Sportegyesület 62.400,-Ft összegű
póttámogatás iránti kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kristály András képviselő visszaérkezik az ülésterembe, ezáltal a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma
ismét 9 fő, az ülés továbbra is határozatképes.
c) Vasút utca vízelvezetése
Juhász István polgármester elmondja, hogy a Vasút utca vízelvezetésével kapcsolatban ismét
érkezett egy kérelem, hogy a vasút felé vezessék el a csapadékvizet. Korábban már beadta Lipp
András ezt a kérelmet. A csatornások segítségével megpróbálta újra a kiásást, de a domborzati
viszonyok miatt nem megoldható a kérelem, a víz nem folyik el. Elmondja, hogy a vízelvezetéssel
kapcsolatban már a tervek elkészítése folyamatban van, ezért átadja a szót Balázsné Szilvási
Zsuzsanna jegyzőnek, hogy ismertesse az ügyet.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, az ügyben legutoljára a Vízügyi Felügyelőség
hatóság határozatát tárgyalta a Képviselő-testület. Ebben köztelezték az önkormányzatot arra,
hogy 2009. szeptember 30-ig nyújtsák be a terveket a vízelvezetésre és kérjenek rá engedélyt. Ez
meg is történt, azóta a felügyelőség egyszer megkereste az önkormányzatot hiánypótlással
kapcsolatban, mivel az engedélyeztetésnek különféle költségei vannak. Ennek a befizetése
megtörtént. Most ismét hiánypótlási felhívás érkezett a Felügyelőségtől, amely szerint 2010.
január 15-ig kell a tulajdoni lapokat, és a tulajdonosok hozzájárulását beadni. A dolog itt fog
elakadni, mert az összes érintett ingatlan tulajdonosától kell a hozzájáruló nyilatkozat. A korábbi
közmeghallgatás óta, ahol ez volt a téma, egyetlen nyilatkozat érkezett be.
Koblász Sándor képviselő érdeklődik, hogy hová rajzolták be a vízelvezető árkot?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a tervezett út területére lett az árok
berajzolva. Jelenleg itt tart az ügy.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint kár volt ott visszatemetni azt a gödröt, amit az
önkormányzat már kiásott, mert úgy meg lehetett volna oldani a vízelvezetést, hogy a kérelmező
előtt a betonárkot megemelték volna 30 cm-rel.
Juhász István polgármester elmondja, hogy semmiben nem volt hajlandó együttműködni a
kérelmező. A csatornások most lent szivattyúzzák a vizet, és nem engedte, hogy bele tegyék az
árokba a csövet, mert az az ő árka, ő csinálta.
Dézsi Ferenc képviselő azért mondja, hogy ennek az ároknak esést kellene adni. Szerinte egyik
irányba sem fog így elfolyni a víz, ha nem emelik meg előtte az árkot. Nem lehet semmilyen
földön végig ásni olyan mély árkot.
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Juhász István polgármester érdeklődik, hogy a képviselők biztosítanak valamekkora összeget,
hogy újra kiássák az árkot? Ő nem javasolja, de ha megszavazzák végrehajtja. Szavazásra teszi fel
a kérelmet.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányban meghozza az alábbi határozatát:
Szavazatarányok:
1 igen, 7 nem, 1 tartózkodás
126/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete elutasítja Lipp András Vasút u. 9. sz. alatti
lakos kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d) Víztisztító berendezés
Kristály András képviselő elmondja, hogy megkereste őt Siklódi Ferenc helyi lakos egy
víztisztító berendezéssel az egészségnapon. Kéri az önkormányzatot arra, hogy ezt az elektromos
készüléket bemutathassa és az iskolában, illetve az óvodában és vásároljon az Önkormányzat
ilyen készüléket. Véleménye szerint egészségügyileg ez hasznos lehet, hiszen vegytiszta vizet állít
elő.
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő elmondja, hogy az egészségnapon ő is ivott belőle és szerinte
ahhoz az igazi jó kútvízhez hasonlít az íze.
Szavazatarányok:
9 nem, egyhangúlag
127/2009.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Váchartyán Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván víztisztító
berendezést vásárolni az intézményekbe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e) Baba-mama klub megszűnése
Rajkiné Gyetvai Irén képviselő szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy a baba-mama klub
befejezte a működését. Köszöni, hogy lehetőséget biztosítottak a kismamáknak azzal, hogy a
Művelődési Házat odaadták ezekre az alkalmakra.
További napirend, kérdés és hozzászólás nem lévén, Juhász István polgármester megköszöni a
részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.
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Juhász István
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:

Baksza Gábor
képviselő
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