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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 21. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 21-én megtartott NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

dr. Bakonyi Dolli képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 14 óra 6 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes, Áldott Lóránt, Halász István és 

Horváth Gyula képviselő urak munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

Tervezett napirend: 

1. Az Önkormányzat hosszú távú gazdasági programja 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása  

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség vezető 

 

4. A képviselők KOMA-rendszerben való nyilvántartásáról 

Előterjesztő: Szucsán Zoltán SZÜSZ Bizottság elnök 

 

5. A képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról 

Előterjesztő: Szucsán Zoltán SZÜSZ Bizottság elnök 

 

6. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

7. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjai 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

8. A polgármester szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

9. Egyebek 

 

 

Tóh Béla polgármester: aki a napirendet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

4 igen szavazattal az ülés napirendjét elfogadta a képviselő-testület. 

 

 

1. napirendi pont- Az Önkormányzat hosszú távú gazdasági programja 
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Tóth Béla polgármester: a kiküldött előterjesztés két dologra támaszkodik, az egyik a 2010-ben 

elkészült gazdasági programra, a másik pedig a 2011-ben elkészített falustratégiára. Az ezekben 

megfogalmazottak továbbra is érvényesek, bár a megvalósítás irányába már történtek lépések. A 

2014. évi önkormányzati választásokra készített saját polgármesteri programjából is táplálkozik a 

hosszú távú gazdasági program. Van-e valakinek kiegészítenivalója? 

 

Nincs hozzászólás. 

 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja az előterjesztett 2014-2019. évi gazdasági ciklusprogramot, 

azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015. (IV.21.) számú határozata 

 

 az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági ciklusprogramjáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt gazdasági ciklusprogramot elfogadja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. napirendi pont- Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

 

Tóth Béla polgármester: a 2015. évi közbeszerzési tervvel kapcsolatban azért volt egy kis 

bizonytalanság, mert nem lehetett tudni, hogy a már beadott pályázatok nyertesek lesznek vagy 

sem. A pályázatok nyertes mivolta esetén közbeszerzést kellett volna kiírnia az önkormányzatnak. 

Viszont sajnálatos módon az energetikai pályázatunk forráshiány miatt nem lehetett nyertes 

pályázat, és az óvodai férőhely bővítésről szóló pályázatunk sem valószínű, hogy nyertes lesz, 

hasonló okokra hivatkozva. A jelenlegi állás szerint az önkormányzatnak nem kell közbeszerzési 

tervet alkotnia, így egy ilyen tartalmú határozatot kell hoznia a testületnek. Természetesen nyertes 

pályázat esetén módosítani lehet a határozatot. Kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy Gyúró Község Önkormányzat közbeszerzési 

tervet ne alkosson, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015. (IV.21.) számú határozata 

a 2015. évi közbeszerzési tervről 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évben közbeszerzési 

eljárást nem tervez. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont- A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása  

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót Velner Tímea kirendeltség-vezetőnek 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: köszöni a szót. Az előterjesztés tartalmazza a törvényességi 

felhívás részleteit. A 2015. március 24-én megtartott testületi ülésen a Képviselő-testület 

megalkotta a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 

5/2015. (III. 25.) önkormányzati rendeletet, amellyel a törvényességi felhívásban rögzítetteknek 

előzetesen eleget tett a képviselő-testület. A törvényességi felhívásra azonban testületi határozatban 

kell reagálni. 

 

Tóth Béla polgármester felolvassa az előterjesztett határozat javaslatot. 

 

Tóth Béla polgármester: aki az előterjesztett határozati javaslattal egyetért, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (IV.21.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/511-1/2015. számú törvényességi felhívásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/511-1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltakat magára nézve elismeri, továbbá 

rögzíti, hogy a 2015. március 24-én elfogadott, a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló 5/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelettel a jogalkotási 

kötelezettségének eleget tett. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont- A képviselők KOMA-rendszerben való nyilvántartásáról 

 

 

Tóth Béla polgármester: kéri a Személyügyi, Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnökét, 

Szucsán Zoltánt, hogy a Személyügyi, Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság mai ülésén 

elhangzottakat foglalja össze 

 

Szucsán Zoltán képviselő: a bizottság mai ülésén két napirendi pontot tárgyaltak. Az egyik 

napirendi pont a képviselők KOMA rendszerben való nyilvántartása volt. A Bizottság 

megállapította, hogy a képviselők hiánytalanul szerepelnek a KOMA rendszerben. Kéri a 

beszámoló elfogadását. 

 

Tóth Béla polgármester: van kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a SzÜSz Bizottság elnökének beszámolóját, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 

 
 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2015. (IV.21.) számú határozata 

a képviselők KOMA-rendszerben való nyílvántartásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SZÜSZ Bizottság elnökének a képviselők 

KOMA-rendszerben történő nyilvántartásba vételéről szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont- A képviselők vagyonnyilatkozatának leadásáról 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót Szucsán Zoltánnak. 

 

Szucsán Zoltán : a bizottság mai ülésén a másik napirendi pont a képviselők vagyonnyilatkozatának 

leadásának ellenőrzése volt. Kirendeltség-vezető asszonnyal ellenőrizték a darabszámot, 

hiánytalanul rendelkezésre állnak a vagyonnyilatkozatok. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért elnök úr vagyonnyilatkozatok darabszámának meglétéről, 

azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2015. (IV.21.) számú határozata 

A képviselők vagyonnyilatkozatáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SZÜSZ Bizottság elnökének a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja és tudomásul 

veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirendi pont- A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodás 

módosítása 

 

Tóth Béla polgármester: a módosításra elsősorban azért van szükség, mert a mindenki által ismert, 

hírhedt BRB Banknál vezette a Váli Közös Önkormányzati Hivatal a folyószámláit. A folyószámlát 

zárolták, így új számlavezető bankot kellett keresniük. Az új számlavezető bankot át kell vezetni a 

társulási megállapodáson. Ez az oka a módosításnak. 

 

dr. Bakonyi Dolli: ez nem okozott működési zavarokat? 

 

Tóth Béla polgármester: komoly működési zavarokat nem okozott. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Társulási 

megállapodásának módosításával, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 



5 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 21. nyílt ülés 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2015. (IV.21.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó 

Megállapodás módosításáról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozására és működtetésére vonatkozó Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Megállapodás 20.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 20.6.  A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez átadandó hozzájárulás éves konkrét 

összegét a Váli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének készítésekor határozzák meg az 

Önkormányzatok az előző évi működési költségek figyelembevételével, és amennyiben a Székhely 

település által megkapott költségvetési normatív támogatás nem fedezi a kiadásokat, úgy az 

Önkormányzatok a saját éves költségvetési rendeleteikben átadott pénzeszközként szerepeltetik a 

finanszírozott kiadások mértékét. Amennyiben Kajászó vagy Gyúró Község Önkormányzata 

finanszírozás utalására köteles, úgy a jóváhagyott éves előirányzat 1/12 részét havonta előre utalja 

át a Váli Közös Önkormányzati Hivatal számlájára minden hónap 15. napjáig. Az így átadásra 

kerülő pénzeszközökkel a minden évben elkészített zárszámadás elkészítésével a Váli Közös 

Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok elszámolást készítenek. „ 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Tóth Béla polgármester: A Társulási Megállapodással együtt – azonos indok miatt – módosítani 

kell a Közös Hivatal SzMSz-át. Tehát aki egyetért a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának az előterjesztés szerinti módosításával, azt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2015. (IV.21.) számú határozata 

a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1.)  A Közös Hivatal azonosító adatai. 

A Hivatal megnevezése: Váli Közös Önkormányzati Hivatal. 

Rövidített megnevezése: Közös Hivatal 

 

A Közös Hivatal székhelye:                2473 Vál, Vajda János u. 2. 

Postacíme:                  2473 Vál, Vajda János u. 2. 

 

A Közös Hivatal jelzőszámai:  

1. törzskönyvi azonosító száma.  805344 
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2. adószáma:     15805344-1-07  

3. bankszámla száma:    10700440-68891266-51100005 (CIB Bank) 

4. KSH statisztikai számjel:    15805344-8411-325-07 

5. államháztartási szakágazati besorolása: 841105 

 

A Közös Hivatal illetékessége és hatásköre Vál és Kajászó és Gyúró Községek közigazgatási 

területének egészére terjed ki.” 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont- A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési 

díjai 

 

Tóth Béla polgármester: A Szent László Völgye Segítő szolgálat a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás pénzügyi bizottságának felügyeletével elkészítette az önköltségszámításon 

alapuló térítési díjakról és az alkalmazható kedvezményekről szóló előterjesztést. Az anyagot a 

Társulási Tanács megtárgyalta, és a mellékelt határozatban elfogadta. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Társulási 

Megállapodás 19. pontja szerint a tárgyban – a Társulási Tanács tagönkormányzatainak 

jóváhagyását követően – Martonvásár Város Önkormányzata alkot rendelet. 

 

A képviselők a továbbiakban részletesen elemzik a térítési díjakat. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi 

térítési díjaival, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2015. (IV.21.) számú határozata 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól és a személyi térítési 

díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről 

 

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

Társulás Tanácsának a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015. évi intézményi térítési díjairól 

és a személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazható kedvezmények mértékéről szóló 

határozatát jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont - A polgármester szabadságának ütemezése 

 

Tóth Béla polgármester: az új Mötv. előírja, hogy a polgármester szabadságát milyen módon kell 

ütemezni, illetve azt is előírja, hogy ettől milyen módon lehet eltérni. A nagy rendezvényekhez 

igazította a szabadság ütemezését. Természetesen szabadsága ideje alatt számít alpolgármester 

asszonyra, amennyiben az ügyek intézéséhez a polgármester helyettesére lesz szükség. Az első 

határozati javaslatban azt rögzítette, hogy az előző évben mennyi szabadságot vett ki és hány napot 

hozott át az előző évről. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2015. (IV.21.) számú határozata 

a polgármester 2014. évi szabadságáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester részére 2014. 

október 13-tól december 31-ig 9 nap szabadság volt a járandósága, melyből 5 nap került kiadásra. A 

2015. évre átviendő napok száma: 4. 

 

Felelős:polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tóth Béla polgármester:  aki egyetért a polgármester 2015. évi szabadságütemezésével, azt kéri, 

hogy kézfeltartással jelezze 

 

A Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2015. (IV.21.) számú határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságának 2015. évi 

ütemezését a következők szerint hagyja jóvá: 

 

hónap nap napok száma 

január 22. 1 

február 0 0 

március 0 0 

április 27,28,29,30. 4 

május 0 0 

június 1,2,3,4,5. 5 

július 20,21,22,23,24, 27,28,29,30,31 10 

augusztus 24,25,26,27,28,31 6 

szeptember 1,2,3,4,7,8,9,10,11 9 

október 0 0 

november 26,27 2 

december 21,22,23,24,  28,29,30,31 8 

  összesen: 45 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9. napirendi pont- Egyebek 

 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda konzorciumi megállapodással kapcsolatos levele 

 

Tóth Béla polgármester: kapott egy levelet a Nemzeti Fejlesztési Programirodától. Korábban a 
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csatornabővítés kapcsán Martonvásár, Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr létrehozott egy 

csatornafejlesztő társulást. KEHOP támogatási kérelmet nyújtott be ez a társulás, mely 

Martonvásár, Ráckeresztúr és Tordas új lakóterületeinek csatornázása szerepel, illetve a tisztítómű 

kapacitásbővítése is benne van ebben a pályázatban. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a KEHOP pályázatmegvalósulása érdekében 

konzorciumi megállapodást kell kötnie a társulásnak az NFP-val és ez a konzorcium lesz jogosult a 

pályázat benyújtására és lebonyolítására. A konzorciumi megállapodás azt tartalmazza, hogy az 

NFP a konzorcium vezetője, a továbbiakban a négy önkormányzat helyett az NFP fog döntéseket 

hozni. A polgármester kollégák sem értenek egyet ezzel a konzorciumi megállapodással, hiszen ez 

szerint az NFP Kft. akár kötelezettség vállalást is tehet az önkormányzatok nevében. Martonvásár 

vezetősége a holnapi nap folyamán fog tárgyalni, hogy a Nemzeti Fejlesztési programirodának mi 

az álláspontja a vitatott kérdésekben. Javasolja, hogy a kérdést a megbeszélés utáni következő 

testületi ülésig napolják el. 

 

 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs több kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 15 óra 37 perckor. 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


