JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. február 27-én megtartott nyílt rendes testületi üléséről

Tartalmazza: 11.-19. (II. 27.) számú határozatokat
2. számú rendelet
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2017. február 27-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 Lassú János
alpolgármester javasolja.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
11/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lassú János alpolgármestert
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
12/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirendi pontok
tárgyalását az alábbiak szerint:
1. 2017. évi költségvetés elfogadás (Önkormányzat, Óvoda)
Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke
2. 2017. évi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: polgármester és a Községgazdálkodási Bizottság elnöke
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3. Döntés adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítása
(Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívás) tárgyában
Előterjesztő: polgármester
4. Konyhai dolgozó álláshirdetés kiírása
Előterjesztő: polgármester
5.Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: polgármester

Többcélú

Társulása

társulási

6. Bucs Tonk Dóra kérelme
Előterjesztő: polgármester
7. 2017. évi beruházási tervek
Előterjesztő: polgármester
8. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. 2017. évi költségvetés elfogadás (Önkormányzat, Óvoda)
Koblász Sándor polgármester átadja a szót Dézsi Ferenc képviselőnek a Községgazdálkodási
Bizottság elnökének.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy a Bizottság részletesen megtárgyalta költségvetés tervezet
bevételi és kiadási összegeit. A kiadások esetén a tavalyi évi kiadások figyelembe vételével lettek
betervezve az idei évi összegek. Az előző évi pénzmaradvány még nincsen benne ebben a
költségvetésben, az csak április május környékén fog belekerülni a rendelet módosításkor.
dr. Ungi Kitti jegyző elmondja, hogy a Bizottság kérése volt, hogy a települési támogatás
kifizetései kerüljenek részletetésre. Ezeket a rendelet 3. számú függelékében helyeztük el. Az
összegek a tavalyi évi kifizetések alapján kerültek betervezésre.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy ezek az összegek csak irányadó összegek erre az évre.
Koblász Sándor polgármester kéri, hogy a Testület az egyházak támogatását együtt még egyszer
nézze meg. Ha van valakinek módosítási javaslata, azt tegye meg, ha nincs, akkor mehetünk
tovább.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy az egyházak támogatása vonatkozásában a Bizottsági
ülésen két kérdés vetődött fel: az egyik az volt, hogy mindkét egyház egyforma támogatásban
részesüljön, a másik az, hogy eltérő legyen a támogatásuk, mert egyik egyház végez karitatív
tevékenységet is, és azt az Önkormányzat pluszban támogatná. A Bizottság javaslatát tartalmazza a
jelenlegi előterjesztés.
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Simonné Vizler Ágnes képviselő javasolja, hogy mindét egyház esetén legyen egyenlő 200.000.Ft. támogatás betervezve.
Koblász Sándor polgármester támogatja a képviselő javaslatát, mert véleménye szerint mind a két
egyház jelentős tevékenységet végez a községben.
Bercse Dezső képviselő véleménye az, hogyha a katolikus egyház átad a támogatási összegéből
pénzt karitatív tevékenységre, akkor különbséget kell tenni a két felekezet támogatási összegében.
Lassú János alpolgármester elmondja, hogy a katolikus egyház esetében a karitatív tevékenység
keretén belül történik a táborok szervezése, ruhaosztás, ajándékvásárlás a rászorultaknak.
Koblász Sándor polgármester véleménye szerint a református egyház is végez karitatív
tevékenységet.
Nagy Kornél javasolja, hogy a tavalyi évi támogatás alapján mindkét egyház esetében 200.000.-Ft200.000.-Ft legyen egységesen betervezve.
Koblász Sándor polgármester felkéri a pénzügyes kollégát, hogy az elhangzottak alapján az
egyházak támogatását módosítsa 200.000.-Ft -200.000.-Ft-ra.
Vonnák Júlia pénzügyi munkatárs elmondja, hogy a Bizottsági ülés óta érkezett egy levél a Magyar
Államkincstártól, amely arról szól, hogy a 2016. évi bérkompenzációt nem számolták bele az állami
támogatás összege, ezért Váchartyán állami támogatása 9.652.-Ft-tal nő. Ezzel az összeggel majd
módosítani kell a rendelet főösszegét. Így a költségvetés főösszege 140.848.300.-Ft. lesz.
Simonné Vizler Ágnes képviselő rákérdez, hogy a Május 1. rendezvény miért nem lett betervezve.
Bercse Dezső képviselő elmondja, hogy azért nem lett betervezve, mert a Bizottság nem tudott
pontos összeget a rendezvényre.
Koblász Sándor polgármester rákérdez, hogy miből állna ez a rendezvény
Simonné Vizler Ágnes képviselő elmondja, hogy egy sportrendezvényre gondolt. Lenne foci,
karate, sportverseny és néhány kulturális program is. A helyi sportegyesület is aktívan részt venne
ennek a rendezvénynek a megszervezésében. Kéri, hogy erre a rendezvényre 200.000.-Ft.-ot
tervezzen be az Önkormányzat
Bercse Dezső képviselő támogatja a képviselő asszony kérését.
Dézsi Ferenc képviselő szerint túl sokat költ az Önkormányzat a rendezvényekre.
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy tervezzen be az Önkormányzat 200.000.-Ft-ot a Május
1-ei rendezvényre.
Nagy Kornél képviselő támogatja a sportnap megszervezését.
Koblász Sándor polgármester szeretné azt, hogyha megrendezésre kerül ez a sportnap, akkor
színvonalas rendezvény legyen, amibe minden korosztály részt tud venni. Abban az esetben
támogatja a rendezvényt, ha ennek a megszervezésében és lebonyolításában a Sport Egyesület
aktívan részt venne és ezzel nem az Önkormányzatnak lenne plusz feladata.
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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
6 igen egyhangúlag
Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Váchartyán Község Önkormányzat és Intézménye 2017. évi költségvetéséről
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi
2. 2017. évi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Koblász Sándor polgármester átadja a szót a Községgazdálkodási Bizottság elnökének.
Dézsi Ferenc képviselő elmondja, hogy ezen napirendi pontot is megtárgyalta a Bizottság és a
melléklet szerinti tartalommal elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a Közös Hivatal esetében az
előző évi pénzmaradvány szintén nem került betervezésre.
dr. Ungi Kitti jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a közös testületi ülés 2017. március 9-én
17:00 órakor lesz Rádon.
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, egyhangúlag
13/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat:
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Községgazdálkodási Bizottság
javaslata alapján - elfogadja, hogy a 2017. évi állami támogatás a Rádi Közös Önkormányzati
Hivatal vonatkozásában 10,03 főre – 45.937.400.- Ft. -, amely megosztása a megállapodás szerint
az alábbi:
Váchartyán község vonatkozásában 4,515 fő és Rád község vonatkozásában 5,515 fő.
A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni kirendeltségének költségvetési főösszege
20.678.700.-Ft. állami támogatás.
Elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező Rádi Közös Önkormányzati Hivatal Váchartyáni
kirendeltségének 2017. évi költségvetését és annak felosztását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3. Döntés adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítása
(Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez,
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívás) tárgyában
Koblász Sándor polgármester átadja a szót a jegyző asszonynak, mert a Bizottság az ülésen
megtárgyalata ezen napirendi pontot is.
dr. Ungi Kitti jegyző elmondja, hogy a Kormány célul tűzte ki, hogy 2018. év januárjától egységes
szakrendszer legyen az Önkormányzatoknál. Ennek a rendszernek a neve az ASP, amely magában
foglalja a könyvelő, az iktató, az ingatlankataszter és az adó programokat. Az új rendszerre való
átállás megkönnyítése érdekében írta ki a Kormány a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16” elnevezésű felhívást. A
pályázat keretében – 3.000 - 10.000 fő lakosság szám közötti önkormányzatok esetén maximum 7
millió forint összegű támogatás igényelhető az előterjesztésben szereplő tevékenységekre. A
pályázatot Rád Község Önkormányzata, mint a Közös Hivatal székhely települése nyújtaná be.
Váchartyáni kirendeltségre a pályázati összegből 4 db gépet, 4 db monitort, 1 db laptopot és 4 db
kártyaolvasót tudnánk venni. A pályázat magában foglalná a migrációt, a dolgozók képzési
költségét, az új szabályzatok elkészítését és az elektronikus ügyintézés lehetőségének elkészítését. A
pályázat benyújtási határideje 2017. március 14-ére módosult.
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, egyhangúlag
14/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: polgármester
4. Konyhai dolgozó álláshirdetés kiírása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy Tóth Istvánné konyhai dolgozó 2017.október 2-án
nyugdíjba vonul. Nyugdíjba vonulásával egy időben jogosult 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére,
melynek mértéke a közalkalmazott öt havi illetményének megfelelő. Munkavállaló 2017. január 5én kérte a felmentését. A törvény alapján 8 hónap felmentési idő illeti meg. A felmentési idő felére
- 4 hónapra - a munkáltató köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól, jelen
esetben ez 2017. június 1. – október 1. közötti időszak. Az éves időarányos szabadságát ezen idő
előtt kell kivennie, így az utolsó munkában töltött napja: 2017. április 26. Elmondja, hogy a vezető
óvónő tájékoztatása alapján a júniusi és az augusztusi hónapokban az óvoda csökkenett létszámmal
működik, júliusban pedig szünet van. Javasolná, hogy csak szeptembertől töltse be az
Önkormányzat az álláshelyet. Kéri a Képviselő-testületet, döntsön arról, hogy a konyhai álláshelyet
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mikortól kívánja betöltetni, egyben kéri a Testület jóváhagyását arra, hogy a dolgozó részére a
nyugdíjba vonulásakor a jubileumi jutalom kifizetésre kerülhessen.
Lassú János alpolgármester véleménye az, hogyha az Óvoda meg tudja oldani arra az időre az
ételosztást, akkor szeptembertől vegyen fel az Önkormányzat oda alkalmazottak.
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, egyhangúlag
15/2017. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a konyhai dolgozó álláshirdetése
kiírásra kerüljön, úgy, hogy az álláshely 2017. szeptember 1-től kerüljön betöltésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 1.
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, egyhangúlag
16/2017. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Istvánné
(született Együd Ildikó, Váchartyán, Béke u. 5. sz. alatti lakos) részére 40 éves jubileumi
jutalomként 5 havi illetményének megfelelő összeget kifizet.
A jubileumi jutalom összege - öthavi bére - azaz bruttó 637.000. - Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy az összeget a dolgozó részére 2017. szeptember 29-én fizesse ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.
5. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása tárulási ülésén elhangzott, hogy az új köznevelési törvény módosítása miatt
módosítani kell a társulási megállapodást. Kéri ezek alapján a módosított társulási megállapodás
Testület általi jóváhagyását.
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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, egyhangúlag
17/2017. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.
A módosítás - „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” alapján - azért szükséges,
mert 2017. január 1-jétől az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásról
Felhatalmazza a polgármester a Társulási megállapodás aláírására
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 10.
6. Bucs Tonk Dóra kérelme
Koblász Sándor polgármester ismerteti a lakos kérését.
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy az Önkormányzat fizesse ki a lakos részére vizsgadíjat.
Elmondja, hogy a lakos aktívan részt vesz a község életében. Több tábort, edzést szervez a község
lakóinak.
Bercse Dezső képviselő támogatja az alpolgármester javaslatát, mert véleménye szerint az a cím,
amit a lakos ezzel a vizsgával el fog érni egyedülálló az országban.
Koblász Sándor polgármester támogatja a vizsgadíj kifizetését.
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, egyhangúlag
18/2017. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Euniors ISE (2164
Váchartyán, Fő u. 44, adószám: 18131158-1-13, képviselő:Bucs- Tonk Dóra.) kérelmét, és részére a
115.000.- Ft. támogatást biztosít, a 2017. március 28.-tól 2017. április 5-ig tartó 5 danos karate
vizsgájára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 20.
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7. 2017. évi beruházási tervek
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy már a múltkori ülésen is szóbekerültek az idei évre
tervezett beruházások. Kéri a képviselőket, hogy pontosítsák azokat a munkákat, amelyeket az idei
évben szeretnénk megvalósítani, hogy el tudja készíttetni a pontos műszaki tartalmat. A Bizottsági
ülésen felmerült, hogy az egyik legfontosabb dolog lenne az idei évben a Nefelejcs utca elkészítése,
az óvoda és a temető körbekerítése. A járdák esetében el kellene dönteni melyik szakaszokat,
szeretné az Önkormányzat felújítani. A Rozmaring és a Liliom közök is nagyon rossz állapotban
van, oda talán a martaszfalt lenne a megfelelő.
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy a Gyógyszertár előtti, a I. Vh emlékmű körülötti
parkokat is fejezze be idén az Önkormányzat. Szeretné, ha sövény lenne a Katolikus templom előtt
és az I. Vh. emlékmű mellett, mert ez egy műemlék terület és valahogy le kellene zárni a
folyamatosan ott parkoló autók elől.
Koblász Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Y elágazás esetében a tervező
állásfoglalást kért a Magyar Közútkezelő Zrt.-től, hogy a Fő út teljes szélességében lehetséges-e a
gyalogátkelőhelyet kialakítani. A Magyar Közútkezelő véleménye szerint, teljes szélességben
folyamatos gyalogátkelőhelyet nem lehet kialakítani. Ezért azt beszélte meg a tervezővel, hogy
marad az a megoldás, hogy csak az Y kereszteződés Dózsa György utcai szakaszon lesz
gyalogátkelőhely. A Magyar Közútkezelő Zrt. levélben arról tájékoztatta, hogy az Y csomópontban
az elsőbbségadás táblát kicserélik stop táblára, és felújítják ott az aszfaltburkolatot is.
Horgász Marianna képviselő megérkezik. A szavzati arány 7 főre változik.
Lassú János alpolgármester javasolja a Kántor közben lévő járda és a Temetői lépcső felújítását.
Simonné Vizler Ágnes képviselő javasolja a Halászi Károly utcában lévő járda felújítását, mert az
frekventált helyen van, és az iskola miatt azt nagyon sokat használják. Támogatja továbbá a Kántor
közben lévő járda, és a Temető lépcsőjének felújítását. Nem támogatja az Arany János utcai járdát,
mert ott nagyon gyér a gyalogosforgalom. Véleménye szerint olyan szakaszokat kell megcsinálni,
amit többen használnak.
Bercse Dezső képviselő támogatja az Iskola előtti járda felújítását.
Horgász Marianna képviselő szerint az Arany János utcában a járda nincs rossz állapotban.
Lassú János alpolgármester véleménye az, hogyha a Kántor közben a járdát felújítja az
Önkormányzat, akkor azt az utcát egyirányúsítani kellene, hogy az autók ne menjenek rá az új
járdára.
Koblász Sándor polgármester támogatná a Veres Pálné 4. számtól a Kossuth utcáig a járda
felújítását is.
Bercse Dezső képviselő véleménye szerint, ha az Önkormányzat aszfaltozza a Nefelejcs utcát,
meg kellene nézni, hogy van e még olyan utca a községben, amit aszfaltozni kellene.
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy éppen ezért szeretné a Liliom és Rozmaring közök
aszfaltozását megcsináltatni. Bár a Liliom köz esetében, lehet, hogy elégséges lenne kőszórását
végezni, a Rozmaring köz esetében pedig martaszfalttal való karbantartását kellene végezni.
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Dézsi Ferenc képviselő véleménye szerint, amíg nincs az iskolának parkolója, az autókkal az új
járdára állnának meg a szülők és a tanárok. Ha ott járdát csináltatna az Önkormányzat, akkor olyan
járdát kell csinálni, ami kibírja, ha ráállnak autóval. Támogatja azt a felvetést, hogy olyan helyen
készüljenek járdák, amelyeket sokan használnak és frekventáltabb területen vannak. Szerinte a
közök aszfaltozása nagyon sok pénzbe kerülne, mert ott nincs útalap.
Bercse Dezső képviselő javasolja, hogy a Lilom köz csak kőszórással legyen felújítva. A
Rozmaring közre martaszfaltot kell letenni, mert a követ lehordaná a víz.
Lassú János alpolgármester szerint kérjünk ajánlatot a Rozmaring köz martaszfaltozására.
Koblász Sándor polgármester a temető körbekerítése esetén rákérdez, hogy hol legyen a kerítés.
Lassú János alpolgármester szerint a kerítés a parkolón kívül legyen.
Dézsi Ferenc képviselő szerint a sírok mögött legyen a kerítés 3 kapuval, hogy gyalog le tudjanak
menni a látogatók. Szerinte, ha egyszer az Önkormányzat csinál valamit, akkor normálisan kell
megcsinálni.
Bercse Dezső képviselő egyetért azzal, hogy a teljes Temető legyen körbekerítve. Amíóta a temető
megvan a községben az soha nem volt normálisan megcsinálva.
Koblász Sándor polgármester javasolja a képviselőknek a helyszíni bejárást. A bejárásra meghívja
Oláh János urat is, és ott a helyszínen meg tudják a részleteket beszélni. A bejárás alkalmával meg
lehet nézni az Óvodai kerítést is és azt is el kell dönteni, hogy pontosan hogyan legyen a kerítés
elkészítve.
Dézsi Ferenc képviselő szerint az Óvodát ki kell méretni mielőtt elkészül az új kerítés.
Bercse Dezső képviselő szerint a Polgármesteri Hivatal hátsó épületét is fel kellene újítatni a hátsó
udvarral együtt.
Koblász Sándor polgármester az épület esetében szeretné a tetőt kicseréltetni és beszínezni az
épületet.
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
19/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben az alábbi beruházásokat
szeretné megvalósítani:
1.
2.
3.
4.

Y kereszteződés gyalogos átkelőhely
Nefelejcs utca felújítása
Kántor köz és Temető közötti szakasz járda felújítása
Veres Pálné 4.- Kossuth u. közötti szakasz járda felújítása
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5. Liliom köz (kőszórás),
6. Rozmaring köz (martaszfaltozás),
7. Óvodai kerítés karbantartása (kiméretéssel)
8. Temető kerítés és lépcső karbantartása
9. Polgármesteri Hivatal hátsó épület felújítása
Felkéri a polgármestert, hogy ezekre a munkákra részletes költségvetési kiírást készíttesse el.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. év
8. Egyebek
a) Népkonyha
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy megkereste az Önkormányzatot a váci
Egyházmegye képviselője, aki elmondta, hogy a püspök úr kérésének megfelelően sikerült
megszervezni a váci egyházmegyében a népkonyha szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a rászorultak
részére napi egy tál meleg ételt osztanánk a községben. Az étel kiosztása a Művelődési Ház
konyhájából történne. A helyiséget az ÁNTSZ az osztás előtt leellenőrzi, hogy megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak.
Simonné Vizler Ágnes képviselő támogatná a népkonyha szolgáltatást a községben, mert sok
rászorult van. Rákérdez, meddig lesz ez a lehetőség? Javasolja, hogyha megoldható, akkor az
osztást a Szolgálat munkatársai végezzék, ne az Önkormányzatnak legyen gondja azzal, hogy
megfelelő embert találjon az osztásra.
dr. Ungi Kitti jegyző elmondja, hogy a Szolgálat elvállalja az osztást is ha szükséges.
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy legyen kikérve az egyházak véleménye is azokról, hogy
kiket tartanak ők rászorultnak.
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a Szolgálat képviselője azt a tájékoztatást adta, hogy
ebben az évben biztosan tudnak ételt osztani, és szeretnék, ha ez a továbbiakban is folytatódna.
Kéri a Szociális Bizottságot, hogy üljön össze és tárgyalják át, hogy kit tartanak rászorultnak erre a
szolgáltatásra.
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
19/2017. (II. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, részt kíván venni a Váci
Egyházmegye Szamaritánius Szolgálat által szervezett népkonyha szolgáltatásban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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További napirend, kérdés és hozzászólás nem lévén Koblász Sándor polgármester megköszöni a
részvételt és 20 óra 45 perckor bezárja az ülést.
K.m.f.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:

Lassú János
alpolgármester

1

