JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. január 24-én megtartott nyílt rendes testületi üléséről

Tartalmazza: 1.- 10. (I. 24.) számú határozatokat
1. számú rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2017. január 24-én megtartott rendes nyílt Képviselő-testületi ülésen.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Váchartyán, Fő út 55. Tanácsterem.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Koblász Sándor
Bercse Dezső
Dézsi Ferenc
Horgász Marianna
Lassú János
Nagy Kornél
Simonné Vizler Ágnes

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Ungi Kitti

jegyző

Meghívott:

pénzügyi munkatárs

Vonnák Júlia

Koblász Sándor polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a
Képviselő-testület 6 tagja az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Horgász Marianna
képviselőt javasolja.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
1/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horgász Marianna képviselőt
megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Koblász Sándor polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását. A képviselő-testület az alábbi
szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
2/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirendi pontok
tárgyalását az alábbiak szerint:
1.Váchartyán Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Előterjesztő: polgármester
2.2017. évi beruházási tervek
Előterjesztő: polgármester
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3. Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. ITET 2017. évi támogatási összeg felhasználása
Előterjesztő: polgármester
5. Római Katolikus Egyház kérése
Előterjesztő: polgármester
6. Penc Község Önkormányzatának kérése
Előterjesztő: polgármester
7. A polgármester díjazásának változása 2017. január 1-től
Előterjesztő: alpolgármester
8. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Váchartyán Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
Koblász Sándor polgármester átadja a szót a jegyzőnek.
dr. Ungi Kitti jegyző elmondja, hogy a mai testületi ülésen az állami támogatások összege került a
képviselők elé. Ismerteti a várható állami támogatások összegét az önkormányzat, az óvoda és a
közös hivatal vonatkozásában. Az előterjesztés tartalmazza az elmúlt évi állami támogatások
összehasonítását. A táblázatból is kitűnik, hogy a bevételek aránya a tavalyi évhez képest nem
változik jelentősen. A segélyezés területén viszont ismét nagyobb összegű az állami támogatás
összege, mint tavaly, emiatt készült javaslat a szociális rendelet módosítására. Kéri a képviselőket,
hogy ahhoz, hogy a pénzügyes munkatárs el tudja kezdeni készíteni a költségvetést a következő
dolgokról döntsön a Testület: segélyezés esetleges változásai, tervezett beruházások, rendezvények,
tervezhető-e cafetéria juttatás az Óvodában, a védőnő, konyhai dolgozó és a gondnok részére?
Bercse Dezső képviselő megérkezik. A szavazati arány 7 főre változik.
Koblász Sándor polgármester javasolja a cafetéria juttatást az intézményi dolgozó részére havi
8.000.-Ft. összegben. Elmondja továbbá, hogy a jogszabály változások miatt a dajkák bére
megemelkedett. Mind a három dajkának jár a garantált bérminimum és a 7%-os kötelező eltérítés.
Dézsi Ferenc képviselő rákérdez, hogy most a cafeteria járuléka nem változott-e?
Vonnák Júlia pénzügyi munkatárs elmondja, hogy az Erzsébet utalvány járuléka magasabb lett, a
Szép kártya járuléka ugyanannyi, mint a készpénzé.
Koblász Sándor polgármester véleménye szerint a dolgozók akkor a béren kívüli juttatást
készpénzben kapják meg minden hónapban ne Erzsébet utalvány formájában.
Bercse Dezső képviselő támogatja a cafeteria támogatást az intézményi dolgozóknak havi 8.000.Ft. összegben. javasolja ő is, hogy a kifizetés készpénzben történjen.
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dr. Ungi Kitti jegyző kéri a Testületet, hogy döntsön még arról, hogy a civil szervezetek
támogatására, községi rendezvényekre mekkora összeg kerüljön betervezésre.
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy a civil szervezetek részére az egyházakkal együtt a
tavalyi évhez hasonlóan 2.200.000.-Ft. kerüljön betervezésre.
Simonné Vizler Ágnes képviselő kéri, hogy a 2017. évi községi rendezvényekre is 2.200.000.-Ft +
áfa kerüljön betervezésre.
Horgász Marianna képviselő kéri, hogy az egészségnapra a tavalyi összeg, azaz 300.000.-Ft.
kerüljön betervezésre.
dr. Ungi Kitti jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. évben a Közös Hivatal
finanszírozása 10,03 fő lesz, amely éves összege 45.937.400.-Ft. A megállapodás szerint 4,515 fő
jut Váchartyán községre, mely 20.678.700.- Ft-ot jelent. Ezen a támogatási összeg kicsit nőtt a
tavalyi évhez képest. Kéri a két Hivatali dolgozó részére személyi bér megállapítását és felemelését.
Koblász Sándor polgármester javasolja, hogy a két Hivatalai dolgozónak a jelenlegi 161.000.-Ftról 190.000.-Ft-ra kerüljön felemelésre a fizetésük. Véleménye szerint az előző évi
pénzmaradványból a Hivatal folyosójának felújítását kellene megcsináltatni ebben az évben.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
3/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzatra, az
Óvodára és a Közös Hivatalra vonatkozólag a 2017. évi költségvetés tervezet főszámainak - állami
támogatás - ismertetését az alábbiak szerint:
Váchartyán Község Önkormányzat: 77.036.921.-Ft, ebből az Óvoda működési támogatása
36.061.646.-Ft.
Rádi Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. évben a finanszírozott létszám 10,03 fő, melynek
éves állami támogatása 45.937.400.- Ft. A megállapodás alapján Váchartyán községre 4,515 főre
20.678.700.- Ft. állami támogatás jut, melyhez még hozzájön az előző évi pénzmaradvány.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
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4/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megtárgyaltak alapján
az alábbi összegek kerüljenek betervezésre a 2017. évi költségvetésbe:
Béren kívüli juttatás készpénzben: Óvodai dolgozók, védőnő, falugondnok, konyhai dolgozó
részére havi 8.000.-Ft
Civil szervezetek és az egyházak részére támogatás 2.200.000.-Ft.
2017. évi rendezvényekre: 2.200.000.-Ft. + áfa
Egészségnapra: 300.000.-Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
5/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rádi Közös
Önkormányzati Hivatal Váchartyáni Kirendeltségén dolgozó Vanda Zoltánné és Szabóné
Kovács Zsuzsanna köztisztviselők részére 2017. január 1-től bruttó 190.000.-Ft/hó személyi
bért állapít meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
2.2017. évi beruházási tervek
Koblász Sándor polgármester kiosztja Oláh János úr által készített tervezett költségvetést a 2017.
évi beruházásokról. Kéri a képviselőket beszéljék át, hogy mik azok a munkák, amiket 2017. évben
az Önkormányzat meg szeretne csinálni. Javasolja az Y elágazás megfelelő kialakítását, amelynek
költségei nincsenek feltűntetve a most kiosztott költségvetésben. Elmondja, hogy a községi
játszótér kialakítása sincs benne az Oláh úr által készített költségvetésben, de a vállalkozó
árajánlatát csatolta, amelyet szintén kér betervezésre.
Becse Dezső képviselő fontosnak tartaná a Temető megfelelő körbekerítését is.
Lassú János alpolgármester javasolja a Kántor közben a Temetőig a járda felújítását. A Veres
Pálné 4. számtól nem javasolja a járda karbantartását. A Veres Pálné utcától Kossuth utcáig viszont
javasolja a járdafelújítást. Szerinte a Kossuth utcától a József Attila utcáig senki nem használná a
járdát, ezért azt sem támogatja, ott mindenki az úton közlekedik, mert az van megfelelően
kivilágítva
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Becse Dezső képviselő a Veres Pálné utcában a hídtól a Kossuth utca sarkáig támogatná a járda
folytatását. Javasolja, hogy a tavalyi évben kimaradt járdaszakaszt a Tél utca és a Bercsényi utca
között is tervezze be az Önkormányzat az idei költségvetésbe.
Horgász Marianna képviselő egyetért az alpolgármesterrel abban, hogy a Veres Pálné úton nem
használnák a lakosok a járdát.
Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint az Óvoda kerítését mindenképpen meg kell idén
csinálni.
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy az utcák közül szerinte a legfontosabb lenne a
Nefelejcs utca újraaszfaltozása, mert az nagyon rossz állapotban van. Szerinte a Liliom köz és a
Halászi köz kőszórása elégséges lenne, a Rozmaring köz esetében, pedig kikéri műszaki szakember
véleményét, hogy oda lehet-e mart aszfaltot letenni.
Horgász Marianna képviselő nem javasolja a Liliom köz aszfaltozását, mert ott még van eladó
telek és még nincs minden közmű bevezetve.
dr. Ungi Kitti jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a játszótérre beérkezett árajánlat nem
tartalmazza a kerítést. Kéri a képviselőket, hogy a költségvetés tervezéséhez a javasolt munkákhoz
egy körülbelüli összeget tervezzen be a Testület.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
6/2017. (I. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben az alábbi beruházásokat
szeretné megvalósítani:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Óvodai kerítés karbantartása
Temető kerítés és lépcső karbantartása
Nefelejcs utca felújítása, karbantartása
Járdák felújítása, karbantartása:
Kántor köz és Temető közötti szakasz
Sportpályától a Kossuth utcáig
Bercsényi és Tél utca sarok
Rövid útszakaszok:
Liliom köz (kőszórás),
Rozmaring köz (martaszfaltozás),
Halászi köz (kőszórás)
Y kereszteződés gyalogos átkelőhely
Községi játszótér felújítása, karbantartása
Polgármesteri Hivatal folyosó karbantartása

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. Szociális rendelet - módosítás
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy az első napirendi pontnál tájékoztatást kaptak a
képviselők arról, hogy a szociális állami támogatások összege várhatóan emelkedni fog 2017.
évben, és ezért átdolgozásra került a szociális rendelet.
Simonné Vizler Ágnes képviselő támogatja az előterjesztést.
Dézsi Ferenc kéri, hogy az előterjesztés annyival legyen kiegészítve, hogy azon gyermek kapjon
csak születési támogatást, akik Váchartyánban élnek. Javasolja, hogy a születési támogatás összege
40.000.-Ft. legyen.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal megalkotja az alábbi rendeletet.
Szavazatarányok
7 igen egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelete
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról
Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
4. ITET 2017. évi támogatási összeg felhasználása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a 2017. január 9-én kelt Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulás levelében foglaltak szerint a 2017. évi támogatási összeg felhasználásáról
szükséges a Képviselő- testületnek dönteni. A fentiek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet,
hogy a 2017. évi támogatási összeg felhasználási céljáról döntsön.
Lassú János alpolgármester rákérdez, hogy mekkora ez az összeg?
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a 2017. évi támogatási szerződést még nem írta alá
a Társulás, de a támogatási összeg ugyanannyi mint a tavalyi évben.
Bercse Dezső képviselő javasolja, hogy a Nefelejcs utca felújítására, karbantartására fordítsuk a
támogatási összeget.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
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7/2017. (I. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Izotóp Tájékoztató
Ellenőrző Társulással 2017. évre megkötendő Támogatási Alszerződés szerint, a Váchartyán,
Nefelejcs utca teljes hosszának felújítására, karbantartására kívánja fordítani a folyó évi ITET
támogatás teljes összegét.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek megfelelően írja alá a 2017. évre szóló Támogatási
Alszerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 31.
5. Római Katolikus Egyház kérése
Koblász Sándor polgármester átadja a szót az alpolgármester úrnak.
Lassú János alpolgármester elmondja, hogy felmerült, hogy itt a Hivatal melletti üres telek
megfelelőbb lenne a játszótéri pályázathoz, de a 448. hrsz.-ú telekből elég lenne kb 1000 m2. A
telket hosszában kellene megosztani.
Dézsi Ferenc képviselő a Hivatal melletti területet egyáltalán nem támogatja, mert az a község
egyik legértékesebb ingatlana
Koblász Sándor polgármester véleménye szerint, ha a 448. hrsz.-ú ingatlan hosszában van
megosztva az nem elég a játszótérnek. Szerinte a testület az eredeti kérelmet vitassa meg, és arról
döntsön.
Becse Dezső képviselő támogatja az eredeti kérelmet.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 1 tartózkodás
8/2017. (I. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy községi játszótér
pályázathoz ingyenes használat címen biztosítja a Váchartyáni Római Katolikus
Egyházközség részére a váchartyáni 127. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingtalant
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Penc Község Önkormányzatának kérése
Koblász Sándor polgármester felolvassa a Penc község Önkormányzatának kérését.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
9/2017. (I. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Penc község
Önkormányzata a váci szennyvíz agglomerációhoz csatlakozzon, amennyiben ez nem jár a
későbbiekben sem Váchartyán Község Önkormányzata részére többlet költséggel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. A polgármester díjazásának változása 2017. január 1-től
Lassú János alpolgármester ismerteti, hogy jogszabályváltozás miatt a polgármesterek
költségtérítése és tiszteletdíja 2017. január 1-től változik az előterjesztésben foglaltak szerint. Kéri a
képviselőket, hogy ennek változását hagyják jóvá.
Koblász Sándor polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem volt,
felkérte a képviselőket szavazásra.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 1 tartózkodás
10/2017. (I. 24.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Képviselő-testülete - jogszabályváltozások miatt - Koblász Sándor társadalmi
megbízatású polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó 249.293.- Ft/hó összegű
tiszteletdíjat és 37.394.-Ft/hó összegű költségátalányt állapít meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
További napirend, kérdés és hozzászólás nem lévén Koblász Sándor polgármester megköszöni a
részvételt és 20 óra 15 perckor bezárja az ülést.
K.m.f.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:
Horgász Marianna
képviselő
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