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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. február 25. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. február 25-én megtartott üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

   dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

Áldott Lóránt helyi képviselő 

Halász István helyi képviselő 

Horváth Gyula helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő   

                  

  Velner Tímea kirendeltségvezető 

dr. Szabóné dr. Militár Ágnes FMK Martonvásári Járási Hivatal hatósági 

osztályvezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 8 óra 3 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes.  

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet. 

1.  A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség-vezető 

2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

3.  Egyebek 

A Képviselő testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a napirendet. 

 

1. napirendi pont- A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben 

nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

megalkotása 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót Velner Tímea kirendeltségvezetőnek. 

Velner Tímea kirendeltségvezető: köszöni a szót. A legutóbbi testületi ülésen már esett szó arról, 

hogy a jelenlegi szociális rendeletet hatályon kívül kell majd helyezni, és egy teljesen újat kell 

alkotni helyette. Minderre a szociális törvény változásai miatt van szükség. A Szociális Bizottság a 

rendeletet-tervezetet megtárgyalta, megtette módosítási javaslatait, és egyhangú döntésével 

elfogadásra javasolta azt.  

Tóth Béla polgármester: van-e hozzászólás? 

Vinis Csaba helyi képviselő: az emberek tájékoztatva lesznek a változásokról? 

Velner Tímea kirendeltségvezető: igen, a következő ÖsszeGyúróban tájékoztatni fogja a lakosságot, 

közérthető módon. 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

Nincs kérdés. 
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Tóth Béla polgármester: aki egyetért az imént tárgyalt rendelet megalkotásával, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

A Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(II.26.) számú rendelete 

A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 [ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

2. napirendi pont- A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítására azért van szükség, 

mert a Pedagógiai Szakszolgálat létre fog hozni egy martonvásári tagintézményt. A működés 

költségeit teljes mértékben a szolgálat fogja fedezni, de az elhelyezésben kérték Martonvásár 

segítségét. A szolgálat kistérségi szolgáltatást fog nyújtani, ezért Martonvásár a legutóbbi Társulási 

Tanács ülésen előterjesztette, hogy a társult települések járuljanak hozzá az épület üzemeltetéséhez. 

A társulásban az a döntés született, hogy befogadják ezt a szolgálatot, mert a településen élőknek ez 

az érdeke. Az elhelyezésre Martonvásár a tűzoltószertár felső szintjét ajánlotta fel, melynek 

üzemeltetése várhatóan 1 M Ft alatt lesz egy évben, melyből lakosságszám arányosan Gyúró 4,6%-

ot kellene, hogy bevállaljon.  

Velner Tímea kirendeltségvezető: Gyúró és Tordas még együtt van kezelve a megállapodás 

tervezetben. 

Tóth Béla polgármester: ebben az esetben először egy módosítást kell elfogadnia a testületnek, 

majd a módosításokkal egységes szerkezetben el kell fogadni a Társulási Megállapodás 

módosítását. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015.(II.25.) számú határozata 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását módosítja, hogy a záradékban dr. Matota Kornél 

jegyző úr aláírása csak Tordas Község esetében szerepeljen, továbbá dr. Balogh Lóránd jegyző 

aláírása Gyúró Községre is terjedjen ki. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta: 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015.(II.25.) számú határozata 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

egységes szerkezetben 
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Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását egységes szerkezetben elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont- Egyebek 

 

Védőnői pályázat kiírása 

 

Tóth Béla polgármester: a pályázat kiírása ismét időszerűvé vált, mivel sajnos az előző pályázatra 

nem jelentkezett senki. A pályázati kiírás tartalma változatlan, a dátumokban van változás. A 

benyújtás határideje: 2015. március 20. Amennyiben van jelentkező, 2015. március 25-ig 

meghallgatja a testület és dönt. Az állás 2015. április 1-től betölthető. Van- e kérdés, hozzászólás? 

Halász István képviselő: javasolja, hogy hat hónapig biztosítsák ingyen a szolgálati lakást. 

Horváth Gyula képviselő: javasolja, hogy vizsgálják meg egy Kajászó- Vál- Gyúró közös körzet 

kialakítását. 

A képviselő-testület megvitatja a védőnő körüli problémákat, majd szavaznak a határozatról. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (II.25.) számú határozata 

a védőnői pályázat kiírásáról 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a védőnői állást, a mellékelt felhívás 

közzétételével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Civil szervezetek - pályázati kiírás 

 

Tóth Béla polgármester: ebben az évben is elkülönítettek egy meghatározott összeget a 

költségvetésben a civil szervezetek támogatására. Minden évben egy hasonló tartalommal készült 

formanyomtatványon kell beadniuk a támogatási kérelmüket a civil szervezeteknek. A pályázatot 

november 30. napjáig folyamatosan be lehet nyújtani. Kiegészítésül csak annyit szeretne elmondani. 

hogy ez a keret nem szokott soha kimerülni. 

 

A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (II.25.) számú határozata 

a civil szervezeteknek szóló pályázat kiírásáról 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek számára a 

2015. évi költségvetésben előirányzott összeg kiutalásához a civil szervezetek részére pályázatot ír 

ki. A pályázat benyújtásának határideje 2015. november 30. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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A polgármester jutalmazása 

 

Tóth Béla polgármester: egy rövid beszámolóval szeretné kezdeni. A múlt héten pénteken volt a 

Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének tisztújító konferenciája. Gödöllő Város 

polgármestere maradt az elnök, de az elnökség tagjainak sorában vannak kisebb-nagyobb 

változások. A 3200 önkormányzatból 400 regisztrált tagja van a Szövetségnek. A szakmai egyeztető 

fórumokon azonban sajnálatos módon nem ismerik el teljes jogú partnerként. Alapvetően a 

szövetség azt a kritikát fogalmazta meg a Kormánnyal szemben, hogy az önkormányzatokkal 

kapcsolatos döntésekben nincs meg a teljes körű egyeztetés az önkormányzatok polgármestereivel. 

Így sajnos kialakult egy olyan kép, hogy a kormányzat nem tekinti teljes jogú partnernek az 

önkormányzatokat. Sarkalatos pont volt a konferencián a polgármesterek javadalmazása. A kis 

települések polgármestereinek javadalmazása megalázóan alacsony, ezért elindult egy 

lobbitevékenység a Kormány felé. Kis település polgármesterének lenni életforma, 24 órás 

szolgálat. Nehezen szánta rá magát arra, hogy a testület előtt beszéljen a saját javadalmazásának 

rendezéséről, de úgy érzi, hogy most már muszáj erről beszélnie, hiszen a családja és a saját 

létfenntartása került veszélybe a polgármesteri fizetés drasztikus csökkentésével. Az alakuló ülésen 

dr. Matota Kornél jegyző úr elmondta, hogy a javadalmazása nettó 97.000 Ft-tal fog csökkeni az 

előzőekhez képest és ebben a kérdésben a testületnek nem volt mozgástere. A köztisztviselői 

törvény polgármesterekről szóló része tartalmazza már azt a passzust, hogy a képviselő-testület 

jutalomban részesítheti a polgármestert értékelés alapján. A jutalom fogalma lehetőséget ad arra, 

hogy a képviselő-testület kompenzálja azt a veszteséget, amit a polgármestereknek az országgyűlés 

döntése alapján el kellett szenvednie. 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester: mi lenne ennek a módja? 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a Személyügyi, Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság 

feladata lesz az értékelés elvégzése, majd ők fogják javasolni, hogy mi legyen a jutalom további 

sorsa. 

Halász István képviselő: teljes mértékben megérti Polgármester úr problémáját, és ő is úgy 

gondolja, hogy a majdnem 100.000 Ft nagyon nagy kiesés egy család életében.  Viszont úgy 

gondolja, hogy polgármester úr nagyon jól tudta azt, hogy mit vállal és mindezt mennyi pénzért. 

Tóth Béla polgármester: véleménye szerint a polgármesterség egy életforma. Az ezt megelőző 

választás alkalmával kapott 81%-os támogatás mellett nem lehetett 2014-ben sem elmenni, így úgy 

gondolja, hogy neki szinte már kötelező volt elindulnia a választáson.  

A képviselők megvitatják a polgármesteri jutalom kérdését. 

Tóth Béla polgármester: az érintettségére való tekintettel bejelenti, hogy nem szavaz. 

 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015. (II.25.) számú határozata 

a polgármester jutalmának megállapításáról 

 

1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester észére az elvégzett 

munkájának elismerése céljából teljesítmény-értékeléstől függő jutalmat állapít meg. 

2. A jutalom mértéke negyedévente a havi illetmény 150%-a, melynek kifizetése az értékelés 

elfogadását követő hónap utolsó munkaapján esedékes. 
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3. A polgármester munkájának értékelését a testület Személyügyi, Ügyrendi és Szavazatszámláló 

Bizottsága végzi. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésen az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának és az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

szükség szerinti módosítását terjessze elő. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Komposztáló telep 

 

Tóth Béla polgármester: megkereste egy vállalkozó, aki komposztáló telepet szeretne létesíteni 

Gyúró közigazgatási területén. Martonvásárt kereste meg első körben, azonban a kiszemelt terület 

tulajdonosa hirtelen eladta a területet, annak ellenére, hogy már engedélyezési szakaszban volt az 

ügylet. Így jutott el Gyúróra és kért segítséget a területtel kapcsolatban. A 090. helyrajzi számú 

önkormányzati ingatlant ajánlotta fel neki, ami jelenleg egy feltöltött árok. Megnézte a vállalkozó a 

területet és éppen megfelelő lenne a tevékenységnek. A zöldhulladék begyűjtését vállalná a 

vállalkozó, továbbá 3-4 fő munkaerőt is tudna foglalkoztatni. Ez egyelőre csak egy előzetes 

tájékoztatás volt. 

 

Zártkerti utak elnevezése 

 

Tóth Béla polgármester: a zártkerti utak elnevezése hamarosan feladat lesz, ezért kéri a 

képviselőket, hogy addig is gondolkodjanak utcaneveken.  

 

A Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások emlékéve  

 

Tóth Béla polgármester: postafordultával kell megválaszolni azt az adatkérést, amelyben a 

Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások számáról kérnek adatokat, valamint arról, hogy ezeknek 

az embereknek a tiszteletére van-e valamilyen emlékmű a település területén. kérdezi a 

képviselőket, hogy van-e információjuk ebben a tárgykörben gyúró vonatkozásában? 

A képviselőknek nincs információjuk. 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 09óra 56perckor. 

 

 

 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 


