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Jegyzőkönyv

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 25-én megtartott NYÍLT üléséről

Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester
Halász István alpolgármester
Áldott Lóránt képviselő
Szucsán Zoltán képviselő
Vinis Csaba helyi képviselő

Velner Tímea kirendeltség-vezető

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 12 perckor
megnyitja. Dr. Bakonyi Dolli és Horváth Gyula képviselők munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem
tudnak részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes.

Tervezett napirend:

1. Rendelet a szociális tűzifa támogatásról
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

2. Az Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

3. Polgármester cafeteria juttatásai
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

4. A Váli KÖH 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

5. Tanácstag delegálása a KDV Társulási Tanácsba
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

6. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

7. A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1402-1/2015. számú törvényességi felhívása
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

8. Iskola körzethatár módosítása
Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

9. Együttműködési megállapodás a védőnői szolgálat ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

10. Általános felhatalmazás haszonélvezet törlésére
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

11. Alcsútdoboz Község Önkormányzat rendelet tervezete a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

12. A kommunikációs előadó munkakör kibővítése
Előterjesztő: Tóth Béla polgármester
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13. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal rendelet-tervezete a közszolgálati tisztviselők
illetmény kiegészítéséről

Előterjesztő: Velner Tímea aljegyző

14. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester

15. Egyebek

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

A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal elfogadja.

1. napirendi pont- Rendelet a szociális tűzifa támogatásról

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A képviselő-testület szeptember 10-i ülésén született
67/2015.(IX.10.) határozatnak megfelelően Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú
tűzifavásárlás támogatására. A pályázatban 30 m3 fát igényeltünk, melyhez szükséges 38.100,- Ft
önerőt vállaltunk.
A pályázat eredménye a BMÖGF 69-14/2015. számú Támogatói Okiratban jelent meg, 26 erdei m3
tűzifa vásárlására nyertünk 462.280 Ft. vissza nem térítendő támogatást, az ehhez szükséges önrész
33.020 Ft. lesz. A támogatásnak megfelelő mennyiségű fát megrendeltük, a napokban szállítják.
A támogatás felhasználásának 2016. március 31-ig, az elszámolásnak április 15-ig meg kell
történnie.
Az eljárás azonos az előző évek gyakorlatával. Rendeletben kell szabályoznunk az igénylés és a
döntési folyamat részleteit. A rendelet-tervezetben a beadási határidő 2015. december 7. A
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a rendelet-tervezettel, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról
[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

2. napirendi pont - Az Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tóth Béla polgármester: ismételten átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Az október 27-én megtartott ülésen új alpolgármestert
választott a képviselő-testület. Ehhez az eseményhez hozzá kell igazítani a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. Az alpolgármester tehát Halász István. Halász István helyét a Szociális Bizottságban
Vinis Csaba képviselő veszi át, a Személyügyi, Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottságban pedig
dr. Bakonyi Dolli képviselő lesz az új tag. Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban?
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Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XI.30.) számú rendelete

Gyúró Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2015. (
X.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

3. napirendi pont- Polgármester cafeteria juttatásai

Tóth Béla polgármester: ismételten átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak

Velner Tímea kirendeltség-vezető: nemrégiben kaptunk egy közszolgálati ellenőrzést, amelynek
során a polgármester cafeteriajával kapcsolatban két észrevétel érkezett. Az egyik, hogy a
polgármester cafeteriaját a képviselő-testületnek kell megállapítania, illetve, hogy a polgármester
cafeteriáját szabályozni kell. A határozati javaslat két részből áll: az elsőben a polgármester
cafeteriaját a testület 200 E Ft-ban állapítja meg, a másodikban pedig, hogy a polgármester
cafeteriájára a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria szabályzata vonatkozik.

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a polgármester cafeteria juttatásairól szóló határozati
javaslattal azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2015.(XI.25.) számú határozata

a polgármester cafetéria juttatásairól

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete javaslatot megtárgyalta és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése és
151. §-a alapján az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a Tóth Béla polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2015. évi
keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Váli Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria szabályzata a polgármesterre is vonatkozik.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont - A Váli KÖH 2015. évi költségvetésének módosítása

Tóth Béla polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ban
foglalt előírások alapján a jegyző által elkészített költségvetési tervezetet a Polgármester terjeszti a
települési önkormányzat Képviselő-testülete elé. Az államháztartásról szóló törvény háromnegyed
éves beszámolási kötelezettségről szóló részeit 2014-ben eltörölték. Tekintettel arra, hogy az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzatokat
negyedévente módosítani kell, érdemes a háromnegyed éves tényleges teljesítési adatokat
áttekinteni. A 2015. évi háromnegyed éves beszámoló után készült felülvizsgálat alapján az alábbi
előirányzat-módosítási javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

A 2013. január 01-ével megalapított Váli Közös Önkormányzati Hivatal Társulási formában
működik. 2015. január 01-től a Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Kajászó és Gyúró
községben is ellátja a jogszabályban előírt feladatokat.

A bevételek Válban folynak be nagyrészt igazgatási szolgáltatási díjból, a házasságkötések
szolgáltatási díjából és továbbszámlázott szolgáltatásokból.

A személyi és társadalombiztosítási költségek kis mértékben az időarányos szint alatt teljesültek.
Ennek oka a hosszas betegség miatti távollét, valamint a Gyúró Község januári csatlakozása, ami
miatt a teljesítés vizsgálatának alapja összességében némileg torzul. Nagy eltérés ennek ellenére
sem tapasztalható.

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest jelentősen lecsökkentek. Ennek oka, hogy a
tervezéskor még részleteiben nem ismert költségeket egy összegben az egyéb dologi kiadások
rovaton szerepeltettük.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszere
szociális segély hatáskörét márciusban adtuk át a Kormányhivatalnak. A Magyar Államkincstár felé
az elszámolás megtörtént, ezért a megfelelő rovatokon már 2015-ben több költség nem merül fel.
Lakhatási támogatást még kifutó rendszerben az idei év végéig folyósít a Hivatal.

Az előre nem tervezhető kiadások alakulása, a feladatok pontosítása, a tényleges teljesítési adatok
ismeretében a tervezett előirányzatok időszakos korrekciója szükséges. Az Önkormányzat
előirányzatai módosításának egy részét Államkincstári értesítések alapján a beszámolóban már meg
kellett jeleníteni. Az előirányzatok időszakos felülvizsgálata megtörtént, a saját hatáskörű
előirányzat-módosítások a beszámolóban már megjelentek.

A Hivatal költségeinek alakulását és javasolt módosított előirányzatait az 1. melléklet, a bevételeket
a 2. melléklet tartalmazza. Kajászó Község háromnegyed éves költségeit és javasolt előirányzat-
módosítását a 3., Gyúró Község háromnegyed éves költségeit és  javasolt előirányzat-módosítását a
4., míg Vál Község háromnegyed éves költségeit és  javasolt előirányzat-módosítását az 5.
melléklet mutatja be. Van valakinek kérdése?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Váli KÖH költségvetés módosítását, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

94/2015. (XI.25.) számú határozata
a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése módosításának elfogadásáról
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Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váli Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi módosított költségvetését 75.844 eFt bevételi és 75.844 eFt kiadási főösszeggel elfogadja.

Kiemelt előirányzatok (eFt)
Kiadások Bevételek

Személyi juttatások 47.434 Működési c.bev.áht-n belülről 7
Munkaadókat terh.járulékok 13.100 Közhatalmi bevételek 5
Dologi kiadások 11.380 Működési bevételek 281
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.821 Finanszírozási bevételek 75.551
Beruházások 109
Összesen 75.844 Összesen 75.844

A Váli Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása: 70.064.749Ft,
lakosságarányos, a bérkompenzáció esetében a tényleges teljesítésnek megfelelő megosztása:
Vál 36.678.484Ft,
Kajászó 15.537.840Ft,
Gyúró 17.848.425Ft.

Válon keletkező saját bevétel: 292.892Ft, az egyes jövedelmpótló támogatások kifizetéséhez
tervezett állami kiegészítés: 3.082.096Ft.

Vál Község Önkormányzatát terhelő költség: 42.457.237Ft, kiegészítés az állami támogatásokhoz:
2.403.765Ft.
Kajászó Község Önkormányzatát terhelő költség: 15.537.840Ft.
Gyúró Község Önkormányzatát terhelő költség: 17.848.425Ft.
A társult településeknél kiegészítés nem szükséges.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

5. napirendi pont- Tanácstag delegálása a KDV Társulási Tanácsba

Tóth Béla polgármester: A KDV Társulási megállapodása VII./1. pontja kimondja, hogy
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag
képviseli a Társulási Tanácsban.”
Ez a megállapodás nem tekinti automatikusnak a törvény szerinti megfogalmazást, miszerint az
önkormányzatot harmadik fél előtt a polgármester képviseli, illetve azt, hogy a polgármestert –
akadályoztatása esetén – a mindenkori alpolgármester helyettesíti.
A legutóbbi ülésünkön új alpolgármestert választottunk, ezért határozatban rögzíteni kell a
helyettesítési jogosultságát a KDV Társulási Tanácsra vonatkozva. Javasolja, hogy Halász István
alpolgármester urat delegálják a KDV Társulási Tanácsba. Van-e valakinek kérdése?

Halász István alpolgármester: köszönettel veszi a jelölést. Jelzi, hogy a soron következő ülésre
szeretné elkísérni polgármester urat.

Tóth Béla polgármester: van egyéb hozzászólás?

Nincs hozzászólás.
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Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2015.(XI.25.) számú határozata

Tanácstag delegálása a KDV Társulási Tanácsába

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Tóth Béla polgármester
akadályoztatása esetén felhatalmazza Halász István alpolgármestert, hogy a KDV Társulási
Tanácsban delegáltként képviselje önkormányzatunkat.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont- A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Tóth Béla polgármester: a legutóbbi testületi ülésen döntött a képviselő-testület, hogy a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot továbbra is, 2016. január 1. után is társulási formában
szeretné ellátni a település. A Szolgálat társulási formában való további működtetéséről a Társulás
többi tagja is döntött, ezért a Társulási Megállapodást módosítani kell, melynek formáját az
előterjesztés tartalmazza. Ha van esetleg kérdés, akkor szívesen válaszol.

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2015.(XI.25.) számú határozata

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosításával.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

I.
1.) A Megállapodás II. fejezet 3.3. pontja kiegészül az alábbiak szerint:

„települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat keretében”

2.) A Megállapodás II. fejezet 5. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
„települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat keretében”
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3.) A Megállapodás II. fejezet 5. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
„5/A. Család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatás: Martonvásár Város
Önkormányzata, mint járásszékhely település, a Martonvásári járás közigazgatási területére
kiterjedően.”

4.) A Megállapodás VI. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
„1.5. Az Intézmény integráltan biztosítja települési szinten a család- és gyermekjóléti
szolgálat, valamint járási szinten család- és gyermekjóléti központ működését.”

II.
A Társulás Tanácsa a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a társulási megállapodást a
határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont - A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1402-1/2015. számú
törvényességi felhívása

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A Fejér Megyei Kormányhivatal  2015. november 2. napján
érkeztetett, FEB/02/14021/2015. számú törvényességi felhívással élt Gyúró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2004. (XII.10.) számú önkormányzati rendeletével
és a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 7/2006. (VI.30.) rendeletével kapcsolatban.

A törvényességi felhívás részletesen tartalmazza a fent említett rendeletek törvénysértő szakaszait.
Javaslom a két, régi rendelet hatályon kívül helyezését és új rendeletek megalkotását.

Javaslom, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal által megfogalmazott törvényességi felhívásban
rögzítetteket magára nézve ismerje el a képviselő-testület mindkét rendelet vonatkozásában.

A talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet a szomszédos településeknek, illetve a Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának meg kell küldeni. A
rendelet-tervezet a múlt hét folyamán megküldésre került az érintett szerveknek. A helyi adókról
szóló rendelet tervezet és a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezet előkészítése megtörtént. A
korábbi rendeletben alkalmazott kedvezmények, mentességek köre ebben a rendelet-tervezetben is
megjelenik.

Tóth Béla polgármester: van valakinek kérdése?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról
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[a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

Tóth Béla polgármester: a másik rendelet-tervezet a talajterhelési díjról szól. Ezzel kapcsoaltban
van-e valakinek kérdése.

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj helyi szabályairól

[ a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

8. napirendi pont - Iskola körzethatár módosítása

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
(8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét,
továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához
a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található
települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a
települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt
körzetekről.
Fenti jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja megkereste önkormányzatunkat abban a kérdésben, hogy javasoljuk-e, (ha
igen, akkor miképp) a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének módosítását, avagy
egyetértünk a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.
Az Oktatási Hivatal informatikai nyilvántartásában fellelhető adatok szerint a Sajnovics János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2463 Tordas, Köztársaság út 1.) kötelező felvételi
körzete Tordas település teljes közigazgatási területe, míg az intézmény Gyúrói Tagiskolájának
(2464 Gyúró, Thököly u. 25.) Gyúró település teljes közigazgatási területe.
A képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola települést érintő felvételi körzetének módosítását javasolja-e, s ha igen, akkor
milyen módon.

Tóth Béla polgármester: Javasolja, hogy ne módosítsák a körzethatárokat, igazából nem látja
értelmét a módosításnak. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Nincs kérdés.



9
Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. november 25. - nyílt ülés

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja, hogy a körzethatárokat ne módosítsák, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2015. (XI. 25.) számú határozata

a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosításáról

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelező felvételt biztosító
iskola körzetének módosítását nem javasolja, egyetért a jelenlegi kijelöléssel.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. november 29.

9. napirendi pont- Együttműködési megállapodás a védőnői szolgálat ellátásáról

Tóth Béla polgármester: A 49/2015.(VI.16.) számú határozatban testületünk úgy döntött, hogy
Önkormányzati társulást hoz létre Kajászó Község Önkormányzatával a védőnői szolgálat
ellátására. Átgondolva azonban azt, hogy az Mötv. szerinti társulás létrehozása, illetve annak
működtetése bonyolult feladat. Egyszerűbb lenne, ha egy együttműködési megállapodást kötne a
két település. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 41.§.(6) bekezdése lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat feladatának ellátása érdekében
szerződést kössön más jogi személlyel, akár másik Önkormányzattal. A polgári törvénykönyv
szerinti szerződés sokkal egyszerűbb formája az együttműködésnek. Javasolom, hogy a fent említett
határozatunkat visszavonva fogadjuk el az előterjesztett Együttműködési megállapodást. Kérdezi,
hogy az együttműködési megállapodással kapcsolatban van-e valakinek kérdése.

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 49/2016. (VI.16.) számú
határozatát visszavonja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2015. (XI. 25.) számú határozata

a védőnői szolgálat biztosítását célzó önkormányzati társulás létrehozásáról szóló 49/2015.
(VI. 16.) számú határozat visszavonásáról

Gyúró Község önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a a védőnői szolgálat biztosítását
célzó önkormányzati társulás létrehozásáról 49/2015. (VI. 16.) számú határozatát visszavonja.

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja az együttműködési megállapodást, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2015. (XI.25.) számú határozata

a védőnői szolgálat biztosítását célzó együttműködési megállapodásról,

1. Gyúró Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat
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biztosítása érdekében az Önkormányzati Társulás alapítása helyett feladatellátásról szóló
Együttműködési Megállapodást köt Kajászó Község Önkormányzatával.

2. A Képviselő-testület a határozat 1. sz. mellékletét képező Együttműködési Megállapodást
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10. napirendi pont- Általános felhatalmazás haszonélvezet törlésére

Tóth Béla polgármester: Gyúró Község Önkormányzata javára haszonélvezeti jog van bejegyezve
189 db ingatlanra (összes terület: 403.413 m2) a 2013. április 16-án létrejött haszonélvezeti jogot
alapító szerződés alapján.

A szerződés 6. pontja:

„6) A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a haszonélvezeti jog a jelen szerződés 5.
pontjában írt határozott időn belül is a szerződésben meghatározott bontó, illetve megszüntető
feltételek bekövetkezéséig illeti meg a HASZONÉLVEZŐ-t.
a) A haszonélvezeti jog a jövőre szólóan megszűnik abban az esetben, ha a TULAJDONOS
ALAPÍTÓ az adott ingatlant, vagy az adott ingatlanból megosztással létrehozandó ingatlant
elidegeníti, vagy a tulajdonjoga bármilyen módon megszűnik. A haszonélvezeti jog abban az
időpontban szűnik meg, amikor a HASZONÉLVEZŐ és az ALAPÍTÓ TULAJDONOS írásban
együttesen rögzíti az ALAPÍTÓ TULAJDONOS elidegenítési szándékát és az arról történt
tudomásszerzést, vagy a HASZONÉLVEZŐ részére a TULAJDONOS ALAPÍTÓ vagy az
ingatlanra tulajdonjog bejegyzését kérő személy az elidegenítés szándékát tartalmazó, vagy az
elidegenítés megtörténtéről szóló ajánlott levelet postára adja.”

Az eddigi gyakorlat szerint egy-egy ingatlan értékesítését követően az illetékes földhivatal testületi
határozatban megfogalmazott lemondó nyilatkozatot kért Önkormányzatunktól, annak ellenére,
hogy a haszonélvezeti jogot biztosító szerződés szerint ebben az esetben a megszűnés automatikus.
Legutóbb 2015. október 14-i ülésünkön tárgyaltunk ilyen esetet, az eljáró ügyvéd egyeztetett a
földhivatallal, és abban állapodtak meg, hogy a szerződésre hivatkozva egy általános felhatalmazást
adjon a képviselő testület, amelyben felhatalmazza a polgármestert a törlési nyilatkozatok
aláírására. Ezzel nem kell minden egyes eladott ingatlanról külön határozatot hozni az amúgy is
automatikus folyamatról. Van kérdés, hozzászólás?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A  Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2015.(XI.25.) sz. határozata

Haszonélvezeti jog törlésére vonatkozó nyilatkozatokról
1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy az ÚJ BÁZIS Ingatlan
Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest,
Jászóvár utca 1., Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-885535, adószáma:
12664344-2-43, statisztikai számjele: 12664344-6810-113-01, képviseli: Fábián István Ervin önálló
aláírásra jogosult ügyvezető) és a Gyúró Község Önkormányzata (címe: 2464 Gyúró Rákóczi út
49., adószáma: 15364108-2-07, képviseli: Tóth Béla Polgármester) között 2013. április 16. napján
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létrejött és 2013. június 27., valamint 2015. április 8. napján módosított Haszonélvezeti Jogot
Alapító Szerződés van érvényben.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésben meghatározott és jelen határozat elválaszthatatlan részét
képező 1. számú mellékletben rögzített ingatlanok vonatkozásában, 35747/2/2015.04.14. határozat
szám alatt a Gyúró Község Önkormányzata haszonélvező javára 2020.04.16. napjáig tartó
bejegyzett haszonélvezeti jog a Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésben meghatározottak
szerinti megszűnése esetén a haszonélvezeti jog törlésére vonatkozó nyilatkozatot aláírja és a
törlési eljárás megindítása érdekében a földhivatal részére benyújtsa, előtte eljárjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. napirendi pont - Alcsútdoboz Község Önkormányzat rendelet tervezete a nem
közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban

Tóth Béla polgármester: jogszabályi kötelezettség, hogy amennyiben egy település a nem
közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban rendelt-tervezetet terjeszt elő, akkor
azt a szomszédos településeknek is meg kell küldeni tájékoztatás céljából.

Tóth Béla polgármester a képviselők rendelkezésére bocsátja a rendelet-tervezetet. Megvitatás után
határozathozatal nélkül lezárja a napirendet.

12. napirendi pont - A kommunikációs előadó munkakör kibővítése

Tóth Béla polgármester: az előterjesztésben összefoglalta, hogy miről is szólna a kommunikációs
előadói munkakör kibővítése. Sokáig dilemmázott a munkakör kibővítésének az előterjesztésén,
mivel a kommunikációs előadó jelenleg a felesége. Az egyéb munkáltatói jogköröket ő gyakorolja,
de a munkakör létesítése, megszüntetése és a fegyelmi jogkör jelenleg a képviselő-testület kezében
van továbbra is. Annak idején, amikor Szabados Lenke rendezvényszervező elköszönt az
Önkormányzattól, az ő státusza nem került betöltésre, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a
közmunkaprogram némely résztvevője alkalmas lehet a feladat elvégzésére. Így a
rendezvényszervezésben nem lehet majd fennakadás. Nincs is fennakadás, viszont ez azzal jár,
hogy a kommunikációs előadó feladatainak nagy része átcsoportosul a rendezvények szervezésébe.
A gyakorlati tapasztalat – mivel családon belül van látja- ezzel kapcsolatban az, hogy ez nagyon sok
munkával jár és nem fér bele a négy órába. A rendezvények előkészítése napokon keresztül sokkal
többet igényel, mint négy óra. Továbbá a faluházban közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozókat
is sokszor kell segíteni. Gyakorlatilag nem tudja betartani azt, hogy csak négy órában lássa el a
feladatát. Ezt a munkát 20 órás részmunkaidőben nettó 60.000 Ft fizetésért végzi. Az előterjesztés
arról szól, hogy a komplex feladat ellátás teljes munkaidős keretben legyen megfizetve. Kérdezi,
hogy mi a képviselők véleménye.

Halász István képviselő: Nagyon kínosnak érzi ezt a szituációt. Maga az előterjesztés a
kommunikációs előadói munkakör munkaidejének a bővítéséről szól. Alapvetően azt gondolja,
hogy –polgármester úr elmondása alapján - maga a kommunikációs munkakör azzal bővül, hogy
Edit belekapcsolódik a rendezvényszervezésbe. Annak idején, amikor a képviselő-testület meghozta
azt a döntést, hogy a kommunikációs és a rendezvényszervezői munkakört kettéválasztja, akkor a
kommunikációs előadói munkakörbe az újság szerkesztése, a honlap elkészítése, karbantartása,
plakátok szerkesztése lett volna a feladata. Amit Polgármester úr elmondott, abból az tűnik ki, hogy
Edit a rendezvényszervezői munkakört is kezdi betölteni.
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Tóth Béla polgármester: Igen, bár a két munkakör között eredetileg is volt bizonyos átjárás, mivel
egy rendezvény kommunikációját a kommunikációs előadónak kell ellátnia. A kommunikációs
előadónak viszont nem tud besegíteni senki, maximum a plakátok felragasztásában. A
kompatibilitás régen is azzal járt, hogy a rendezvényszervezésben is ott kellett lenni, most pedig
már ez tényleg nem fér bele a napi 4 órába.

Halász István alpolgármester: úgy gondolja, hogy a napi négy óra elnevezés egy ilyen
munkakörben nem feltétlenül jelenti azt, hogy napi 4 órát ott kell ülni, ha törik, ha szakad. Ez heti
20 óra, amely rugalmas munkaidő.

Áldott Lóránt képviselő: nagyon kínos ez a dolog, mivel Polgármester úr által érintettnek érzi
magát és a többi képviselőt is. Úgy érzi, hogy ő nem tudja támogatni ezt a dolgot. Bármilyen
szempontból is nézi a kommunikációs előadó munkáját.

Tóth Béla polgármester: ha a képviselők megnézik, hogy más településeken hányan és mekkora
költségvetésből csinálják az újságot, akkor már itt van egy elég nagy egyensúlytalanság. A honlap
naprakészen tartása sem néhány kattintást jelent. Ezek a munkák egyáltalán nem látványosak. Az,
hogy mi kell ahhoz, hogy egy újság kikerüljön a postaládákba, senki nem látja. A megjelenés előtt
három négy nap éjjel nappal az újság szerkesztése folyik, köztük a kapott anyagok átfogalmazása, a
fényképek kiválogatása, tördelés, nyomdai előkészítés, és végül maga a nyomtatás.

Halász István alpolgármester: szeretné, ha erről a dologról komplexebb tájékoztatást kapnának. A
munkakör kialakításakor volt egy meghatározott feladata a kommunikációs előadónak. Valami
oknál fogva Polgármester úr úgy látja, hogy szükséges a munkaidő, munkakör bővítése. Viszont a
képviselők ezt nem látják. Nem lehet tudni, hogy az, amikor az újságnál a lapzárta, mondjuk 5-e,
akkor miért 18-án jelenik meg az újság, nem lehet tudni, hogy mi az oka a csúszásnak. Ugyanez
igaz a honlap csúszására, de az már van legalább. A múltat nem szeretné boncolgatni. Ha most
megnézzük a honlapot, akkor sem 100%-os a honlap aktualitása, de legalább már van.

Tóth Béla polgármester: igen, nem 100%-os, mert idő kell hozzá, és nem utolsó sorban kész
anyagok, amit fel kell tenni. Az újság megjelenésével kapcsolatban elmondja, hogy hiába van
lapzárta, a cikkírókból úgy kell kipréselni a cikkeket. A kapott képekkel is sok munka van,
formátum, felbontás, szín-árnyalatok, kontraszt módosítások kellenek, hogy a nyomtatásnál
valamennyi kép jó jelenjen meg. Továbbá nagyon sok időt vesz igénybe a helyesírás szinten is
kijavítani a cikkeket.

Halász István képviselő: Nyilván nem a Magyar Nemzetről beszélgetünk, hanem egy 1200 főt
számláló kistelepülésről. Hangsúlyozza, hogy ez még nagyobb támadási felületet ad az eddigieknél
is Polgármester úrnak, és őt szeretné védeni. Szívesen meghallgatná a másik két képviselőt is,
szeretné, ha elnapolnák ezt a kérdést. Továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nem tudják, hogy mi
folyik a színfalak mögött. Nem szeretné visszahallani a faluban, úgy mint annak idején Edit
kiválasztásánál, hogy a polgármester lám odatette a feleségét.

Szucsán Zoltán képviselő: nem tudja, hogy a falu lakossága, a választók előtt hogyan fogja tudni a
kommunikációs előadói munkakör kibővítését megmagyarázni.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: elnézést kér Polgármester úrtól, nem szeretett volna beleszólni,
mivel ő nem képviselő, de úgy érzi tisztábban látja a helyzetet, mint a képviselők, ezért hozzá kell,
hogy szóljon. Azt kell megérteni, hogy nem Budapest 12. kerületében vagyunk, hanem Gyúrón, egy
1248 lelkes településen és elvitathatatlan, hogy Edit szép és igényes dolgokat csinál, de nem
egészséges az a függelmi viszony, ami Polgármester úr és a felesége- aki egyben a kommunikációs
előadó is – között van. Ha a képviselők megszavaznák a 8 órára való kibővítést, egyikük sem állna
meg a falu lakossága előtt, pedig a képviselők őket szolgálják.
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Halász István alpolgármester: számtalanszor előfordul, hogy amikor éjszaka jön haza a
munkából, látja polgármester úr autóját a faluház előtt. Nyilván újságszerkesztés folyik. Úgy
gondolja, hogy polgármester úr nem tudja kettéválasztani már a főnök-beosztotti viszonyt a családi
élettől, valószínűsíti, hogy ha nem a felesége lenne a kommunikációs előadó, akkor nem állna ott
éjszaka az autója a Faluház előtt és nem izgatná különösebben az újságszerkesztés.

Tóth Béla polgármester: valószínű, de akkor nem is lenne újság, mert ezt egyszemélyben és ennyi
pénzért nem csinálná senki. Amikor az előző, teljes munkaidős művelődésszervező csinálta az
újságot, az nem volt megfelelő minőségű. Az utolsó időben már ő is átnézte az újságot a kiadás
előtt, majd ebben a feladatban Edit –önszorgalomból - besegített neki, az utolsó hónapokban már
szinte Edit szerkesztette teljes egészében az újságot. Jelenleg azt kell eldönteni, hogy kell-e a
kommunikációs előadó vagy sem.

Halász István alpolgármester: A kérdés az, hogy Művelődési Ház komplex vezetéséhez kell-e a 8
órás munkaidő, vagy kell-e a kommunikációs előadói munkakör 8 órára való kibővítése.
Próbál elvonatkoztatni attól, hogy ki a kommunikációs előadó. Kéri Polgármester urat, hogy
próbálja az ő oldalukról szemlélni a fennálló helyzetet.

Tóth Béla polgármester: nagyon nagy problémának gondolja, hogy a Faluháznak nincs egy felelős
vezetője. Akkor, amikor Edit ott van, akkor kézben tudja tartani a folyamatokat, például egy
dekorációnál, egy nagytakarításnál. Gyakorlatilag ez már átment abba, hogy a Faluház minden
mozzanatában Edit van ott. A többi dolgozó is természetesen ott van és csinálja a munkát, de kell
valaki, aki kimondja az áment.

Halász István alpolgármester: jelenleg az a véleménye, hogy ebben a formában, az előterjesztés
alapján támogatni nem tudja  a bővítést. Továbbra is kéri az írásbeli tájékoztatást, hogy mi változott
az eredeti felálláshoz képest, illetve a másik két képviselő véleményét is szeretné megismerni.

Vinis Csaba képviselő: úgy gondolja, hogy nagyon rossz visszhangja lenne ennek a faluban.
Továbbá szeretné tudni, hogy a másik három kolléganő milyen feladatot lát el a Faluházban. Erről
írásos anyagot is kér. Jelenleg négyen vannak, de a feladatot  régen egy 8  órás ember látta el.

Tóth Béla polgármester. Áldott Erika közmunkaprogramban viszonylag megbízhatóan látja el a
feladatát. A másik két kolléganő, Kis Katalin és Szász Henrietta a Nemzeti Művelődési Intézet
közmunkaprogramjának keretein belül vannak a Faluházban. E két utóbbinál a feladatok 60 %-át az
NMI adja, az önkormányzat a munkavégzés helyszínét adja és sáfárkodik a maradék 40%-kal. Ők
nem teljes értékben vannak a Faluházban. Az Áldott Erika a teljes mértékben igénybe vehető
dolgozó, a másik kettőt időnként elszólítja az NMI. Ebből is látszik, hogy a négy órába nem fér bele
a kommunikációs előadó munkaköre. Ha az, ami most látszik a kommunikációs előadó munkájából
és ezt a színvonalat továbbra is fent akarja tartani a falu, akkor bizony a kommunikációs előadói
munkakör nem 4, hanem 8-10 órás munkakör lenne.

Áldott Lóránt képviselő: milyen időközönként jelenik meg az újság?

Tóth Béla polgármester: Az idén nyolc szám jelent meg, az utóbbi ídőben ritkult meg. Ez is azért
van, mert ameddig csak ez volt a feladat, addig ment a havi megjelenés. A portrésorozat is addig
tudott működni.

Áldott Lóránt képviselő: hol nyomtatják az újságot?

Tóth Béla polgármester: a Faluházban. A pályázaton nyert támogatásból vettük, erre a célra.
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Áldott Lóránt képviselő: nem is tudta ezt. Esetleg be lehetne dobni a köztudatba.

Tóth Béla polgármester: Ezt a fénymásolót nem lehet közprédává tenni. 1,7 millió Ft értékű gép,
internetes hálózatról működik, és nem egyszerű a kezelése sem.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: nem gondolja, hogy a portré megírása nehezebb dolog lenne,
mint egy képviselő-testületi jegyzőkönyv megírása, ahol hét ember beszél, nem kettő. Egy négy
órás jegyzőkönyv megírása, ha egész nap csak azzal foglakozna, körülbelül 2 nap lenne.

Tóth Béla polgármester: igen, de az akkor is két nap, 16 óra, ami most négyet jelentene. És a négy
órás jegyzőkönyv is egy nap.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: igen, valóban lehet, hogy nem volt túl jó a példa, mivel ő nem
tudja nyolc órában csinálni a jegyzőkönyvírást, mivel mellette még 10 másik dologra is kell
figyelni. Edit feladata viszont akkor csak az újság szerkesztése.

Halász István alpolgármester: igen, az a legnagyobb baj, hogy mindannyiunk számára
megfoghatatlan dolog az újságszerkesztés.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: a honlap el nem készülése körüli konfliktus nem volt olyan
régen. Kéri, hogy polgármester úr emlékezzen vissza erre. Amennyiben most a képviselő-testület
megszavazza a munkakör kibővítését-amit  nem tudnak alátámasztani- akkor el lehet képzelni, hogy
akkor mi fog következni.

Tóth Béla polgármester: Nyilván nagyon furcsa, hogy ebben a témában ő próbálja meg győzködni
a képviselőket. Kéri a képviselőket, hogy nézzenek szét más, hasonló méretű önkormányzatoknál,
hogy ott ez a tevékenység hogyan zajlik és az mennyibe kerül. Mindenhol külön ember foglalkozik
az írással, a szerkesztéssel, a tördeléssel, a nyomdai munkákkal.

Halász István alpolgármester: Tordason és Válban is közfoglalkoztatottak végzik a művelődési
házban a különböző tevékenységeket. Válban az alpolgármester férje végzi a honlappal kapcsolatos
tevékenységeket. Azt nem tudja, hogy mik az újsággal kapcsolatban a faluban a visszajelzések.

Áldott Lóránt képviselő: mindenki szereti és várja az újságot.

Halász István alpolgármester: van arra mód és lehetőség, hogy a másik két képviselő véleményét
is meghallgassák?

Áldott Lóránt képviselő: szerinte szavazzanak most, nem kell várni a másik két képviselőre.

Tóth Béla polgármester: kezelhetőbb lenne ez az egész téma, ha nem a munkakör kibővítéséről
lenne szó, hanem egy új munkakörről?

Halász István alpolgármester: elképzelhető, hogy amennyiben a Faluház vezetőjéről lenne szó,
akkor könnyebb lenne a dolog.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: ha ez valóban így lenne, akkor pályázatot kellene kiírni az
álláshelyre.

Halász István alpolgármester: igen. A pályázat nyertese pedig 8 órában tudná végezni a
feladatokat, a közfoglalkoztatottak segítségével.
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Velner Tímea kirendeltség-vezető: viszont a Faluház vezetőjeként minden szervezési munka is az
ő feladata lenne, ami már nagyon sokrétű lenne.

Halász István alpolgármester: igen, de az elmondás alapján Edit jelenleg az óvó néni szerepét is
betölti a Faluházban. Viszont Edit nem főnöke az ott dolgozó közfoglalkoztatottaknak és ha Edit
csak a saját munkájával foglalkozna, akkor elég lenne a heti 20 órás munkaidő. Szándékosan
fogalmaz úgy, hogy heti 20 óra és nem napi 4 óra, mivel nyilván vannak megfeszítettebb időszakok
és kevésbé azok.

Áldott Lóránt képviselő: nem hiszi el, hogy a közfoglalkoztatottak nem tudják a saját feladatukat.
Edittel és a takarítónővel együtt öten vannak a Faluházban. A szüreti bállal kapcsolatosan tudja
elmondani, hogy azt is pikkpakk megszervezte Áldott Erika mindenféle segítség nélkül.

Tóth Béla polgármester: igen, de a szüreti bál csak egy a sok rendezvény közül. Ezen kívül
például vannak még iskolai próbák, amiken Edit nagyon sokszor részt vesz, nem csak fényképez,
hanem díszletez, termet rendez, hangosít.

Halász István alpolgármester: És ez Edit feladata?

Tóth Béla polgármester: nem, de momentán nincs olyan ember, akinek ezt elvégezné.

Halász István alpolgármester: nem tudja támogatni a munkakör kibővítését. Vagy fel kell venni
valakit a másik 4 órába, vagy új pályázatot kell kiírni a Faluház vezetésére. Bárki, Edit is
megpályázhatja a 8 órás állást a Faluház vezetésére.

Tóth Béla polgármester: benne van a beszámolóban, hogy az eredeti munkaköri leírásban szereplő
feladatok is bőven meghaladja a 4 órát. Rendszeresen sokkal többet dolgozik. Van olyan, hogy a
csütörtök, péntek, szombat nappal és éjszaka is rámegy egy rendezvény előtt. Látom, hogy ezt
nagyon nehéz belátnia a képviselőknek, a közvéleménynek meg pláne. Tudomásul veszi a
képviselő-testület álláspontját.

Halász István képviselő: ha csak a kommunikációs előadó munkakörét nézzük, akkor úgy
gondolja, hogy a heti 20 óra elegendő, a 40 óra nagyon sok lenne.

Tóth Béla polgármester: igen, ez így van.

Áldott Lóránt képviselő: nem sajnálta az időt és körbejárta témát. Úgy tudja, hogy a
kommunikációs előadó nem egyedül készíti az újságot, hanem a közmunkások is segítenek ebben.

Tóth Béla polgármester: ez egy ostobaság.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: az újságot Polgármester úr és a felesége készítik minden
alkalommal. Viszont itt jön megint a képbe az, hogy amennyiben a kommunikációs előadó nem a
felesége lenne Polgármester úrnak, akkor valószínű, hogy nem segítene neki.

Tóth Béla polgármester: akkor viszont lehet, hogy nem lenne újság. Ebből lett elege Editnek,
hogy éveken keresztül nem számolta a munkaidejét és most amikor szembesülnek azzal, hogy még
mindig azt a kis 60.000 Ft fizetést kapja, akkor, amikor gyakorlatilag a Faluháznak minden egyes
mozzanatában ott van és lényegesen többet dolgozik, mint 4 óra. Végigszámolták, hogy egy újság
profi összeállítása, az összes rendezvény összes kommunikációja és a honlap elkészítése,
karbantartása, frissítése nem fér bele a négy órába.
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Velner Tímea kirendeltség-vezető: ennyi erővel bárki mondhatná, hogy nem fér bele a nyolc
órába, mivel például most is itt ülnek, este 7 órakor a testületi ülésen.

Tóth Béla polgármester: igen, de nem a minimálbér felét viszik haza. Mindemellett kevesli a saját
fizetését is, mivel tavaly jóval több volt, de ez nem ide tartozik.

Halász István alpolgármester: szerinte már túlbeszélték ezt a történetet.

Tóth Béla polgármester: kérdezi, hogy hogyan foglalhatja össze a képviselők álláspontját.

Vinis Csaba képviselő: szerinte ez a napirend megér még egy misét. Ő is soknak tartja a négy
embert a Faluházban, bár nem tudja, hogy mennyit dolgoznak pontosan. Korábban, amikor
multicégnél dolgozott, naponta 3 jelentést kellett írniuk, angolul a külföldi tulajdonosoknak. Igaz,
hogy feleakkora volt a jelentés, mint az ÖsszeGyúró, de akkor is csinálni kellett. Még egyszer
hangsúlyozza, hogy ebből volt napi három, képekkel és szöveggel.

Tóth Béla polgármester: igen, de valószínű, hogy nem volt érzékeny a képekre, szövegre,
szerkeszthetőségre, szótagszámra, nyomtathatóságra, nem lehet Word-ből nyomtatni, ha a színes
képből fekete-fehéret csinálnak, akkor legalább négy-öt próbanyomás kell, hogy annak a tónusa
megfelelő legyen. Rengeteg olyan kis dolog van az újság szerkesztésében, amit az olvasók nem
érzékelnek.

Halász István alpolgármester: az olvasókat nem érdeklik ezek a dolgok. Való igaz, hogy sok
munka van vele, de ők ezt nem tudják. Az emberek ebből azt fogják látni csupán, hogy a képviselő-
testület megszavazta a kommunikációs előadónak  a nyolc órát, de semmi látványos feladat nincs
mögötte. Igaz, el lehetne mondani, hogy mennyi munka van vele, de akkor meg azt lehetne
mondani, hogy inkább legyen 8 papír gémkapoccsal összetűzve, mint hogy nyolc órát kifizessenek
az újságszerkesztésért. Ez a kellemetlen ebben az egészben.

Tóth Béla polgármester: az adóval kapcsolatban neki is feltették már a kérdést, hogy mire megy el
az a sok adó. Ő pedig elmondta, hogy például a közvilágítás milyen sokba kerül. Erre az volt a
válasz, hogy minek kell akkor a közvilágítás, ha ilyen sokba kerül. Azért, mert valaki
választópolgár, nem biztos, hogy igazat kell neki adni.

Halász István alpolgármester: az a baj, hogy a 8 órára való kibővítéssel kapcsolatban, nem egy
ember szájából fog elhangzani, hogy de miért volt erre szükség.

Tóth Béla polgármester: egyébként pedig az újság kinézete az Önkormányzatot is minősíti.

Halász István alpolgármester: természetesen ez elvitathatatlan. Minden ember más, mindenki
másban maximalista.

Tóth Béla polgármester: az újság szerkesztése, plakátok elkészítése egy külön szakma. Volt már
rá példa, hogy Áldott Erikáék elkészítettek egy plakátot és Edit megcsinálta, hogy jól is nézzen ki.
Abban, aki megnéz egy plakátot nem tudatosul, hogy mennyi munka volt vele, csak azt látja, hogy
összességében szép, és ez egy jó érzést kelt benne. Ez nem feltétlenül szubjektum, ez egy szakma.

Velner Tímea kirendeltség-vezető: ő nem azt mondta, hogy amit Edit csinál a plakátokkal, a
honlappal az nem szép, mert igenis Edit szép munkát ad ki a kezéből. Egészen másról beszélt. A
plakát és az újság Edit saját munkája, úgy végzi, ahogy jónak látja. A többi dologról beszélt, amivel
odaszaladgálnak hozzá. Nagyon nehéz elvonatkoztatni Polgármester Úrtól és még nagyon sok
mindentől.
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Tóth Béla polgármester: határozathozatal nélkül lezárja a napirendet. A napirend a következő
ülésig elnapolva.

13. napirendi pont - A Váli Közös Önkormányzati Hivatal rendelet-tervezete a
közszolgálati tisztviselők illetmény kiegészítéséről

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Dr. Balogh Lóránd jegyző úr elkészítette a Váli közös
Önkormányzati Hivatal közszolgálati dolgozóinak illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati
rendelet tervezetét. A rendeletet Vál község Önkormányzatának képviselő-testülete alkotja meg, de
ehhez Gyúró és Kajászó Községek Önkormányzatainak határozatba foglalt egyetértésére is szükség
van. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Tóth Béla polgármester: van valakinek kérdése?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2015.(XI.25.) számú határozata

Vál Község Önkormányzatának A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló rendelet tervezetéről

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vál Község Önkormányzatának A
közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletben foglaltakkal egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. napirendi pont - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet
tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és
igénybevételük rendjéről

Tóth Béla polgármester: a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásoknak térítési díja
van, melyről rendeletet kell alkotni. A térítési díjról szóló rendeletet Martonvásár megalkotta, nekik
is kell elfogadni. A társulás településeinek határozatukkal kell elfogadni a térítési díjakat. A Segítő
Szolgálat kalkulálta ki a térítési díjakat, a számítások megfelelőek. Van-e valakinek kérdése?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a térítési díjról szóló rendelet-tervezettel, azt kéri, hogy
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozza:



18
Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. november 25. - nyílt ülés

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2015.(XI.25.) számú határozata

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és

igénybevételük rendjéről szóló rendelet-tervezetéről

1) Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzata - a Társulás mai
napon hatályos társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás)
IV/19.2. pontjában foglalt véleményadási jogával élve - a határozat 1. mellékletét képező
rendelet-tervezetet megismerte, azt megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért.

2) A Képviselő-testület – figyelemmel a társulási megállapodás IV/19.2. pontjában foglaltakra
- felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban foglalt véleménynek Martonvásár Város
Jegyzőjéhez történő továbbítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15. napirendi pont – Egyebek

Vál és Tordas Községei talajterhelési díj rendeletei

Velner Tímea kirendeltség-vezető: Vál és Tordas községek megismerésül megküldték a
talajterhelési díjról szóló rendeleteiket, melyeket a képviselők rendelkezésére bocsát

Tóth Béla polgármester: a rendeleteket a képviselő-testület tudomásul vette

Tordas-Gyúró kerékpárút

Tóth Béla polgármester: a kerékpárúttal kapcsolatban a tulajdonosi és vagyonkezelői
hozzájárulást kér Tordas, mint gesztorönkormányzat. Van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?

Nincs kérdés.

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Tordas-Gyúró kerékpárút építésével kapcsolatba
a Gyúró 120. helyrajzi szám vonatkozásában tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulását adja, azt
kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza:

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2015.(XI.25.) számú határozata

Kerékpárút forgalombahelyezéséhez kapcsolódó
tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulásról

1) Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyúró 0120 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonosa és vagyonkezelője hozzájárulását adja a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0074
azonosítószámú, „Bp.-Balaton és Eurovelo6 kerékpáros útvonal transzverzális kapcsolat:
Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárút fejlesztése” című projekt
forgalombahelyezéséhez.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Béla polgármester: van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Nincs több kérdés.

Így a képviselőtestületi ülést 19 óra 30 perckor bezárja.

Tóth Béla
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:

Velner Tímea
kirendeltség-vezető


