JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2017. április 11-én megtartott nyílt rendes testületi üléséről

Tartalmazza: 23.- 33. (IV.11.) számú határozatokat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2017. április 11-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:

mérnök
alezredes, a Váci Rendőrkapitányság
vezető helyettese
DMRV Zrt. képviselője

Oláh János
Horváth Imre
Oláh Tamás

Koblász Sándor polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a
Képviselő-testület 7 tagja az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Kornél képviselőt
javasolja.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
23/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Kornél 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:
7 igen, egyhangúlag
24/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a napirendi pontok
tárgyalását az alábbiak szerint:
1. 2017. évi beruházásokhoz meghívandó vállalkozók kiválasztása
Előterjesztő: polgármester
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2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
Előterjesztő: polgármester
3.2017. évi rendőrségi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. DMRV Zrt. tájékoztató csatornával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
5. Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: polgármester
6. Községi játszótér felújítása vállalkozó kiválasztása
Előterjesztő: polgármester
7. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatására
Előterjesztő: polgármester
8. Pályázat benyújtása az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű
„Büszkeségpontok” létrehozására
Előterjesztő: polgármester
9. Halászi Károly u.- Fő u. sk. transzformátor állomás átépítése (időpont egyeztetés)
Előterjesztő: polgármester
10.Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. 2017. évi beruházásokhoz meghívandó vállalkozók kiválasztása
Koblász Sándor polgármester köszönti Oláh János mérnök urat, aki elkészítette a tervezett
beruházások műszaki tartalmát.
Oláh János mérnök köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy több alkalommal kint voltak már a
helyszíneken, ezek alapján elkészítette a Testület által kér munkálatok műszaki tartalmát és az
árazott költségvetését. Ismerteti a pontos műszaki tartalmat.
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a képviselőkkel való megbeszélések alapján kérné a
mérnök urat, hogy a Kántor köz járdájának műszaki tartalmát is készítse el.
Bercse Dezső képviselő rákérdez a mérnök úrtól, hogy az árazott költségvetés milyen rezsi
óradíjjal van kalkulálva.
Oláh János mérnök elmondja, hogy az MVH frissített áraival számolt, ami 2000 – 3000 Ft óradíjat
jelent.
Simonné Vizler Ágnes képviselő soknak találja a cserjeirtás tervezett költségét az Óvodában.
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Oláh János mérnök elmondja, hogy az óvoda hátsó kerítésénél nagyon vastag az aljnövényzet,
amelyet csak gépekkel lehet megtisztítani, kézi munkával annak irtása nem lehetséges, ezért kerül
többe az irtási munka.
Koblász Sándor polgármester rákérdez, hogy az óvodai kerítésnél minden betonoszlop új?
Oláh János mérnök elmondja, hogy nem, 10 %-os pótlással van elkészítve a költségvetés. A
kerítéspótlás, azt jelenti, hogy a régi oszlopokat meg kell tisztítani, a nem betonban lévő oszlopokat
ki kell szedni, amíg az új alap el nem készül, és utána vissza kell betonozni mindet az új alapba. Az
óvodai kerítésénél nagyon sok földmunka és betonozási munka szükséges.
Koblász Sándor polgármester kéri a testületet, hogy döntsön arról, hogy melyik munkákra
szeretne árajánlatot kérni vállalkozóktól
Lassú János alpolgármester támogatja az alábbi munkálatok elvégzését ebben az évben: Y elágazás
gyalogátkelőhely, Nefelejcs utca felújítás, karbantartás, Kántor köz járda felújítás, karbantartás,
Óvoda kerítés felújítása, karbantartása, Temető kerítés felújítása, karbantartása.
Bercse Dezső képviselő támogatja az alpolgármester javaslatát.
Koblász Sándor polgármester kéri a képviselőket, hogy javasoljanak cégeket, akiket meghív az
Önkormányzat arra, hogy adjon be árajánlatot.
Simonné Vizler Ágnes képviselő javasolja a Mátra - Fuvar- Sped Kft. meghívását az eljárásra.
Mivel nem ismeri a céget, kéri, hogy kérjünk referenciákat tőle.
Nagy Kornél képviselő Moréna Kft. meghívását az eljárásra.
Koblász Sándor polgármester javasolja a Pannon Globál Zrt., Berbau 2002 Kft., Nyírépker Kft.,
Divenire Kft. meghívását.
Dézsi Ferenc képviselő javasolja, hogy az ajánlatok két csoportban kerüljenek kiküldésre a
vállalkozóknak, egy csoport legyen az út és járdaépítés, a másik a kerítéskészítés.
Bercse Dezső képviselő is támogatja, hogy két csoportban legyenek kiküldve az árajánlatkérések.
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
25/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi községi
beruházásokra - Y elágazás gyalogátkelőhely és járda, Nefelejcs utca felújítás, karbantartás, Kántor
köz járda felújítás, karbantartás, Óvoda kerítés felújítás karbantartás, Temető kerítés felújítás,
karbantartás - az alábbi vállalkozóktól kér árajánlatot:
1. Pannon Globál Zrt. (1214 Budapest, Nap u. 16. III/11.)
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2. Berbau 2002 Kft. (2613 Rád, Rákóczi út 48/2
3. Moréna Kft. (1162 Budapest, Bekecs u. 38.)
4. Mátra-Fuvar-Sped Kft. (3012 Nagykökényes, Bem utca 2/D)
5. Nyírépker Kft. (2360 Gyál, Báthori u. 10.)
6. Divenire Kft. (2120 Dunakeszi, Dózsa György tér 14. fsz.4.)
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: polgármester
Oláh János mérnök távozik
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen írt ki pályázatot az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására 2017. év tavaszán. Javasolja, hogy a kiírás alapján nyújtsunk be
pályázatot a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Az előterjesztés szerint javasolja, hogy
a Halászi Károly utcai, a Tél utcai és a Veres Pálné utca gyalogos hídtól Rudnay állomásig lévő
járdák felújítására nyújtsunk be pályázatot. A pályázat összértéke 18.314.670.- Ft, amelyből
14.999.027.-Ft. az elnyerendő állami támogatás és 3.315.643.- Ft. a vállalandó önkormányzati
önrész. Kéri a felhatalmazást a pályázat benyújtására.
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
26/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 2017. évre az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat belterületi utak,
járdák, hidak felújítása pályázati alcél elérése érdekében 18.314.670.- Ft összértékű pályázatot
nyújt be 14.999.027.- Ft állami támogatás elnyerésére.
A felújítást az alábbi járdaszakaszokon szeretné megvalósítani az Önkormányzat:
Váchartyán, Halászi Károly utca
Váchartyán, Tél utca
Váchartyán, Veres Pálné utca
Váchartyán, Veres Pálné utca

(386. hrsz.)
(343. hrsz.)
(639/4. hrsz.)
(813. hrsz.)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázat szerinti 3.315.643.- Ft önkormányzati
önrész biztosítására a 2017. évi önkormányzati költségvetésben.

5

Felhatalmazást ad a polgármesternek a pályázat elkészíttetésére, és benyújtására, valamint az önrész
kötelezettségvállalásáról szóló szükség szerinti nyilatkozat megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: a pályázati kiírás határideje alapján
3.2017. évi rendőrségi beszámoló elfogadása
Koblász Sándor polgármester köszönti dr. Horváth Imre alezredes urat a Váci Rendőrkapitányság
vezető helyettesét. Felkéri dr. Horváth Imre urat, hogy a 2016. évi rendőrségi beszámolót tartsa
meg.
dr. Horváth Imre alezredes a Váci Rendőrkapitányság vezető helyettese elmondja, hogy 2012.
évben kezdte meg a munkát ebben a körzetben. Nagy örömére szolgál, hogy ezen idő alatt a
bűncselekmények száma folyamatosan csökkent. 2011. évben 60 db bűncselekmény történt
Váchartyánban, amelyek szám 2016. évre 20.-ra csökkent. A rendőrkapitányság célja a jövőben is,
hogy a bűncselekmények száma tovább csökkenjen. Nagyon szerencsés dolognak tartja, hogy a
körzeti megbízott helyi lakos, aki jól végzi a munkáját a községben. Röviden ismerteti a 2016. évi
beszámolót. Megköszöni a Képviselő-testület segítségét és együttműködését az rendőrséggel.
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
27/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. elfogadja a váci Rendőrkapitányság
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horváth Imre alezredes úr a Váci Rendőrkapitányság vezető helyettese távozik
4. DMRV Zrt. tájékoztató csatornával kapcsolatban
Koblász Sándor polgármester köszönti Oláh Tamás urat a DMRV Zrt. képviselőjét. Kéri, hogy a
kiküldött szerződés tervezettel kapcsolatos tudnivalókat - amely arról szól, hogy 2017. július 1-ig
az Önkormányzatnak arról kell döntenie, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a csatornavagyon állami
tulajdonba kerüljön - ismertesse a képviselőkkel.
Oláh Tamás a DMRV Zrt. képviselője köszönti a képviselőket. Előzményekről és a jogszabályi
háttérről szól pár szót. Elmondja, hogy az ivóvíz rendszer jelenleg már állami tulajdonban van, így
ott vagyonkezelési szerződést a DMRV Zrt. az állammal meg tudta kötni. De a szennyvízelvezető
rendszer az önkormányzati tulajdonban van és azt a DMRV Zrt. üzemelteti és a balparti regionális
szennyvízelvezető rendszer része, amelynek sok önkormányzat a tulajdonosa, így a DMRV Zrt.
nem tud egy üzemeltetői szerződést kötni. Az új törvény leírja, hogy minden olyan állami regionális
rendszerhez csatlakozó átadási ponttal nem elválasztott viziközmű vagyonelem az önkormányzat
tulajdonból állami tulajdonba kerül. Ha van átadási pont, a községben, akkor maradhat a
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csatornarendszer önkormányzati tulajdonban, de ha nincs, akkor állami tulajdonba kerül a
csatornarendszer. Az átadási pontnak három kritériummal kell rendelkeznie: elzárási pont,
mintavételi pont és ellenőrzési pont. Véleménye szerint Váchartyánban nincs mintavételi pont, de
ennek a kialakítása nem nagy költség. Szerinte az önkormányzatnak arról kell döntenie, hogy
kívánja-e, hogy a szennyvízrendszer állami tulajdonba kerüljön, vagy pedig ragaszkodik ahhoz,
hogy az saját tulajdonába maradjon. Ha marad a rendszer önkormányzati tulajdonban az azt jelent,
hogy nem lesz a balparti regionális rendszer része, hanem önálló váchartyáni szennyvízelvezető
rendszer lesz. Teljesen független lesz, abban az értelemben, hogy más szerződés fog vonatkozni rá,
önálló használati díj, szolgáltatási díj vonatkozik majd rá. A törvény változás miatt a szolgáltatási díj
meghatározása a korábbi önkormányzati hatáskörből az illetékes miniszter hatáskörébe került.
Jelenleg sincs az önkormányzatnak beleszólása a díjba. Testületnek most arról kell dönteni, hogy
akarja-e, hogy az egységes balparti igazgatósághoz csatlakozni a csatornarendszerrel vagy megtartja
önkormányzati tulajdonban.
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy ha nem adja át a csatornavagyont az önkormányzat,
akkor sincs beleszólása a díjszabásba.
Oláh Tamás a DMRV Zrt. képviselője elmondja, hogy igen a díjszabásban úgy akkor sincs
beleszólása az önkormányzatnak.
Lassú János alpolgármester elmondja, hogy igazából a csatorna beruházás is állami pénzből
valósult meg, így nem meglepő, ha az állam át akarja venni a csatornavagyont.
Koblász Sándor polgármester rákérdez, hogy más önkormányzatok hogyan döntöttek?
Oláh Tamás a DMRV Zrt. képviselője elmondja, hogy eddig még nem volt olyan önkormányzat,
aki ne úgy döntött volna, hogy átadja állami tulajdonba a csatornavagyont.
Koblász Sándor polgármester véleménye szerint erről a kérdésről a mai testületi ülésen még ne
döntsön a testület.
Oláh Tamás DMRV Zrt. képviselője távozik
5. Civil szervezetek támogatása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a költségvetésben az Önkormányzat meghatározott
egy összeget, amelyet a civil szervezetek támogatására kíván fordítani. Ez az összeg 2.015.00.-Ft. és
400.000.-Ft, azaz összesen 2.415.000.-Ft. Tájékoztatja a képviselőket a beérkezett pályázókról, az
igényelt támogatási összegekről. A tavalyi évhez hasonlóan, úgy mint civil szervezet nem tudja az
Önkormányzat támogatni az Iskolai szmk-t és a Postagalamb Társaságot, mert nem bejegyzett civil
szervezetek. Ezért kéri a képviselőket, hogy most a bejegyzett civil szervezetekről döntsön.
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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28/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi civil szervezeteket
az alábbi összegekkel támogatja a 2017. évben:
-

Váchartyáni Római Katolikus Egyházközség (2164 Váchartyán, Fő u.37.)
200.000.- Ft.

-

Váchartyáni Református Misszió Egyházközség (2164 Váchartyán, Fő u. 65.)
200.000.- Ft

-

Regionális Szent György Polgárőr Egyesület

-

Őszirózsa Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület (2164 Váchartyán, Fő u.45.)
150.000.- Ft.

-

Váchartyán Községi Sport Egyesület

-

Váchartyáni Óvodás Gyermekekért Alapítvány (2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5.)
150.000.- Ft.

-

Canzonetta Női kar Egyesület

(2164 Váchartyán, Fő u. 56.)
400.000.- Ft

(2164 Váchartyán, Fő u.55.)
850.000.- Ft.

(2164 Váchartyán, Fő u.45.)
150.000.-Ft.

A Képviselő – testület úgy dönt, hogy a támogatási összegek átutalása, kifizetése 2017. április 30.-ig
történjen meg.
A Regionális Szent György Polgárőr Egyesület és a Váchartyán Községi Sport Egyesület részére a
támogatási összeg kifizetése 2 részletben történjen (április 30. és szeptember 15.)
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2017. április 30. és szeptember 15.
Felelős: polgármester
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a korábban elmondottak alapján a helyi A-81
Váchartyáni Postagalamb Civil Társaságot és az Iskolai SZMK-t az Önkormányzat nem tudja ilyen
módon támogatni. Szeretné, azonban ha ezt a két közösséget is támogatná az Önkormányzat..
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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29/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a Községgazdálkodási
Bizottság javaslata alapján – a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános 2017. évi Iskolai
rendezvényeit (Gyermeknap és Pedagógus nap) egyszeri 150.000.-Ft-tal támogatja, mely
összeggel az Iskola Szülői Munkaközösségének 2017. december 31.-ig el kell számolnia az
Önkormányzat felé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Lassú János alpolgármester javasolja, hogy a Postagalamb Civil Társaságnak az Önkormányzat
egyszeri 50.000.-Ft. támogatást adjon.
Simonné Vizler Ágnes képviselő támogatja a Postagalamb Társaság részére egyszeri 50.000.-Ft –
tal való támogatást hullámpapír vásárlására.
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
30/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A-81 Váchartyán
Postagalamb Civil Társaság részére 2017. évben egyszeri 50.000.-Ft. támogatást ad
hullámpapír vásárlásra, amellyel a Társaságnak 2017. december 31-ig el kell számolnia az
Önkormányzat felé.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Községi játszótér felújítása vállalkozó kiválasztása
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy már több testületi ülésen is volt szó a meglévő
rossz állapotban lévő községi játszótér elbontásáról és új felépítéséről. Több cégtől kértünk
árajánlatot, de a legmegfelelőbb a Hetes Kft. ajánlata volt. A cég vezetője kint volt a helyszínen és
ott pontosításra kerültek a részletek. Berecz Attila végezné a földmunkát, aki a korábbi árajánlatát
módosította - csökkentette az árakat- , amelyet megkaptak a képviselők. Ezek alapján a Hetes Kft.
ajánlata 3.402.843,- Ft, a Berbau 2002 Kft. ajánlata bruttó 677.243.-Ft. lesz. Javasolja a módosított
ajánlatok elfogadását.
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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31/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hetes
Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Alsószék tó 112.) árajánlatát a községi játszótér
felújítására 3.402.843.-Ft összegben
és
Berbau 2002. Kft. (2613 Rád, Rákóczi út 48/2.) módosított 677.243.-Ft. összegben a földmunka
és ütéscsillapító talaj kialakítására.
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Pályázat benyújtása rendkívüli támogatására
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy a belügyminiszter és a gazdasági miniszter
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklete I. 7. pont és III. 1. pont szerint, többek között a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A települési önkormányzat
működőképességének megőrzéséhez, vagy feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához
igényelheti a támogatást. Az igény 2017. szeptember 30.-ig nyújtható be. (Előre nem látható
esemény esetében 2017. november 20.-ig). A támogatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik,
melynek végső határideje 2017. december 20. A pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele
egy olyan képviselő-testületi határozat megléte, melyben a Képviselő-testület dönt a támogatási
igény benyújtásáról. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.
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
32/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklete I. 7. pont és III. 1. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására kiírt pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati
támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
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8. Pályázat benyújtása az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 02 jelű
„Büszkeségpontok” létrehozására
Koblász Sándor polgármester elmondja, hogy beszélt a Közalapítvánnyal, ahol azt a tájékoztatást
kaptuk nyertes pályázat esetén a beruházást 2017. június 16-ig meg kell valósítani, ezért javasolja,
hogy ezen a pályázaton az idő rövidsége miatt ne induljon az Önkormányzat.
9. Halászi Károly u.- Fő u. sk. transzformátor állomás átépítése (időpont egyeztetés)
Koblász Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Urban Vill. tervező és
Szolgáltató Bt. szakhatósági hozzájárulást kér az Önkormányzattól, mert a Halászi Károly utcában
a transzformátor állomást át szeretné építeni. Kéri a képviselőket, hogy egy előre egyeztetett
időpontban jöjjenek ki a helyszínre, hogy át tudják beszélni a tervező cég képviselőjével a
kivitelezés pontos tartalmát.
10. Egyebek
Bognárné Lamanda Emma megbízási szerződése
Koblász Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Simon Tímea óvónő az év elején
sajnálatos módon eltörte a lábát. Az Óvodában lévő megbetegedések miatt a vezető óvónő
megkeresése az volt, hogy a régi nyugdíjas óvónőt Bognárné Lamanda Emmát visszahívhatná-e
helyettesítésre, addig amíg Simon Tímea nem tud újra dolgozni.
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
33/2017. (IV.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Váchartyáni
Óvoda nevében Bálintné György Enikő vezető óvónő megbízási szerződést kössön Simon Tímea
óvónő helyettesítésére Bognárné Lamanda Emma (2164 Váchartyán, Fő u. 105.) nyugdíjas
óvónővel havi bruttó 109.000.-Ft. összegért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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
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A fenti jegyzőkönyvet hitelesítem:

Nagy Kornél
képviselő
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