JEGYZŐKÖNYV
amely készült Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 10. napján 08.00 órakor megtartott ülésén
Az ülés helye: Közösségi Klub
Az ülésen megjelentek:
· A Képviselő-testület tagjai:
- Dr. Sajó Gyula polgármester
- Boron Tamás alpolgármester
- Haraszti Csaba alpolgármester
- Piri Gábor alpolgármester
- Szilágyi Gábor alpolgármester
· A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
- Szabados Adrienn jegyző
- Pestiné Fekete Magdolna jegyzőkönyvvezető
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Jó reggelt kívánok mindenkinek, Váckisújfalu község Képviselő-testületének
rendkívüli ülése 2015. július hónap 10. napján, 8 órakor. A Testület
határozatképes négy fővel, távol van Haraszti Csaba képviselő úr. Két
részletben ment ki a testületi anyag, a tegnapi napon ment ki a másik fele,
amiről tegnap derült ki, hogy kell. Megkapta-e mindenki az összes anyagot?
Igen? Negyedik napirendi pont az SZMSZ módosítás. Tárgyalhatjuk a
napirendet? Szavazati arány: egyhangú négy igen; tartózkodás;
ellenszavazat nem volt.
Napirend:
1.) A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
2.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
3.) Határozathozatal Társulás megszüntetésének ügyében
4.) Az SZMSZ-ről szóló 7/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
5.) Települési támogatási kérelem - Zárt ülés
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Jegyzőkönyvvezetőnk Pestiné Fekete Magdolna. Piri Gábor alpolgármester
urat jelölöm hitelesítőnek. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangú négy
igen (0 tartózkodás; 0 nem) szavazattal elfogadta.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Lesz egy támogatási kérelem, zárt ülésben, a végén.
Pár szóval elmondom, hogy mi minden történt az elmúlt testületi óta. A
hulladékgazdálkodási ügyet már nem tudom követni, megmondom őszintén.
8 óra 02 perckor megérkezett Haraszti Csaba alpolgármester úr.
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Dr. Sajó Gyula polgármester:
A Testület teljes létszámban, öt fővel határozatképes.
Tehát, mindenki tárgyalni akar mindenkivel, csak éppen előre nem haladnak,
a vége az lesz, hogy ez a Nemzeti Közszolgáltató majd szépen bekebelezi az
egészet. Módosították a kukarendeletet, aminek már hatályba kellett volna,
hogy lépjen, jövő január elsejére tolták el. Ennek az a tartalma, hogy a
szolgáltatónak fel kell ajánlania minden általa ellátott lakosnak két fajta
kukát, és ez most július elsejétől lett volna hatályos, de kb. 30-án módosították
a jogszabályt. A Tiszta Vidékért valameddig még talpon lesz, ugye a
kinnlevőségek nem nagyon csökkennek, tőkepótlásra jogilag nincs lehetőség
Hétfőn itt járt a Váci rendőrkapitány úr, illetve az őrbottyáni őrsparancsnok
helyettes. Korábban zuhanyzó-pletykákból halottuk, hogy átkerültünk Váchoz,
de erről egy darab papír nem jött sehonnan. Nem akarok erről a kérdésről
bővebben mondani semmit, mert nem tudom, mi volt az oka, nem látom, mi
az értelme.
Szabados Adrienn jegyző:
Az oka, hogy a járási rendszerhez akarják a kapitányságokat is igazítani.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Két éve megtörtént a járási átalakítás, oké, hogy a hivatalok lassan
működnek, de ez a két év talán még ebben a szituációban is egy kicsit kirívó.
A testületet, a lakosságot azért megbízható forrásból kéne talán tájékoztatni,
nem pedig, hogy x vagy y rendőri középvezető ezt mondta, hogy ez lesz. Arról
nem beszélve, hogy egy közbiztonságilag jó helyzetet adnak fel, mert
Váckisújfalu évtizede az országos lista végén kullog -, azzal, hogy majd ez is jó
lesz. Mindannyian érezzük, hogy mi a különbség a jó volt és a jó lesz között.
Megkapták a tisztelt Testület tagjai az MVH értesítését egyrészt a buszpályázatunk befogadásáról, majd a pályázati támogatásról, ennek nagyon
örülünk. Annak annyira nem, hogy én, amikor rákérdeztem a bonyolító cégre,
hogy akkor hogyan tovább, ők se nagyon tudtak semmit. Megkeresték az
MVH-t és a következő rövid és velős választ kapta Papp Róbert vidékfejlesztési
osztályvezető MVH FŐPEKI aláírással, hogy az MVH közlemény még nem jelent
meg, ami a formanyomtatványokat is tartalmazza. A Ket. jogszabály
vonatkozik a kifizetések ügyintézésére is, amely alapján a kérelem beadása
után legkésőbb 90 napon belül elbírálásra kerül.
Boron képviselő úr rákérdezett, hogy mi a típus. Renault Trafic Pack Comfort
L2H1 és 1,6-os DCI. A pályázati támogatás fedezi a regisztrációs adót illetve az
arculat költségeit is. Akkor rátérünk az egyes számú napirendi pontunkra.
1. Napirendi pont:
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
Dr. Sajó Gyula polgármester:
A tavaly októberi üléshez jutott el a Kormányhivatal és megállapította a
Törvényességi Főosztály, hogy alpolgármester nem lehet bizottságnak sem
elnöke, sem tagja, mert ez összeférhetetlen. Nálunk egy kötelező bizottság
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van, mert az muszáj, két tagja van, Haraszti képviselő úr és Boron képviselő úr,
ez a két kolléga így nem lehet alpolgármester. Ezen változtatni kell. Kérdés,
észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Aki egyetért a szóban ismertetett
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.
Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2015. (VII. 10.) Kt. számú határozatával
Tudomásul veszi Haraszti Csaba és Boron Tamás települési képviselők
alpolgármesteri tisztségről való lemondását.
Fenntartja az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságban fennálló
tagságukat.
A képviselői-tiszteletdíj összegéről Váckisújfalu község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 7/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. számú
mellékletében döntött.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Szavazati arány: egyhangú öt igen; tartózkodás; ellenszavazat nem volt
2. Napirendi pont:
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Dr. Sajó Gyula polgármester:
A lényeg az, hogy döntöttünk a tiszteletdíjakról, ezt jegyzőkönyvbe foglaltuk,
határozat született róla. A jegyzőkönyv közokirat, ezzel együtt mégis kell egy
külön nyilatkozatot tenni az alpolgármestereknek, illetve tól-ig határon belül
meg kellett jelölni egy konkrét számot, hogy akkor az lesz a tiszteletdíj összege
és ehhez képest mond le a két érintett alpolgármester a 16.827 forintról,
ahogy ezt ők meg is tették. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Nincsen. Aki
egyetért az ismertetett javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.
Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete
57/2015. (VII. 10.) Kt. számú határozatával
34/2014. (X. 17.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 52.351.-Ft-ban, költségtérítését
havi 7.853.-Ft-ban állapítja meg.
Határidő: értelemszerű

Felelős: jegyző

Szavazati arány: egyhangú öt igen; tartózkodás; ellenszavazat nem volt
3. Napirendi pont:
Határozathozatal Társulás megszüntetésének ügyében
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Dr. Sajó Gyula polgármester:
A tisztelt Képviselő-testület tagjai megkapták a Társulás elnökének a levelét,
ami minden előzmény nélkül való. A társulási szerződés alapján a vízjogi
üzembehelyezési engedély megadásától számított öt éven belül nem
szüntethető meg a társulás. De gyakorlati oka is van ennek, nem véletlenül
szerepel a működtető-üzemeltető szó a Társulás nevében. Többek között, amit
írtam is, hogy ötéves garanciális időszak van a kivitelező részéről, pontosan
látjuk, hogy ott Ikladnál még 15 év múlva is süllyedések lépnek fel, de nálunk is
a mai napig várunk arra, hogy a Társulás megrendeljen a már
megpályáztatott és kijelölt kivitelezővel rendelkező munkákat. Ez a megszűnés
az igényérvényesítést lehetetlenítené el. Beszéltem a FIDIC Mérnök
képviselőjével, Márkus Pál főmérnök úrral, aki gyakorlatilag ugyanazt mondta
el így elsőre, amit én. Azt mindannyian érezzük, hogy egy 17 fős Társulásnak a
megjelenése vagy egy, adott esetben 470 fős településnek a megjelenése
egy ilyen vitában nagyságrendileg egészen mást jelent. Nem nagyon van
értelme ennek az egész módosításnak. Van-e ezzel kapcsolatban kérdése
bárkinek?
Piri Gábor alpolgármester:
Én úgy tudom, hogy ez az A-híd, ha a Társulás meg is szűnik ők garanciálisan,
vállalják ingyen ennek a javítását továbbra is. Szerintem a garancia, a javítás
adott. Én úgy tudom, hogy erre 100 millió forint.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Két különböző szintről beszélünk, az egyik a kivitelezővel kötött vállalkozási
szerződés estében a Ptk. szerinti helytállás a teljesítésért, ennek nincs
összegszerű határa. Amiről Ön tett említést Képviselő Úr, az a bankgaranciával
biztosított hibajavítási fedezet, aminek akkor van jelentősége, ha az első
szinten nem, vagy nem megfelelően tesz eleget a kivitelező a javítási
kötelezettségének. Ezen a szinten vagyunk most mi. A társulási tanács rendeli
meg a javításokat. Ha megszűnik a társulás, akkor ki lesz a megrendelő
például?
Piri Gábor alpolgármester:
Ha jól értem, mi azt szeretnénk, hogy ne szűnjön meg a Társulás, hogy amíg él
addig garanciálisan javítsanak.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Azt, hogy mit szeretnénk, azt most döntjük el, a javítási kötelezettség két
szintjéről pedig az előbb beszéltem. Egyszerűbb és hatékonyabb az
igényérvényesítés, ha marad a társulás.
Piri Gábor alpolgármester:
Ki dönti el, hogy megszűnik a Társulás?
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Dr. Sajó Gyula polgármester:
Az a levélben benne van, minden település Képviselő-testületének minősített
többségű határozata kell, ahhoz, hogy a megszűnés létrejöjjön.
Piri Gábor alpolgármester:
Tehát most Váckisújfalu azt mondja, hogy ne szűnjön meg, de még van sok
testület, társulási elnökség, tehát ki dönti el, hogy ez a Társulás megszűnjön,
vagy ne?
Dr. Sajó Gyula polgármester:
A tagönkormányzatok képviselő-testületei jogosultak ebbe a kérdésbe
dönteni, minősített többséggel. Ha egy képviselő-testület azt mondja, hogy
ne szűnjön meg, akkor a Társulás működik tovább.
Piri Gábor alpolgármester:
Tehát ha Váckisújfalu azt mondja, hogy nem?
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Akkor nem.
Piri Gábor alpolgármester:
Akkor a többi teljesen mindegy.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Akkor a többi teljesen mindegy, így van. Más kérdés? Van egy a) és egy b),
verzió.
Váckisújfalu
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
határozatával a) nem támogatja a Galga-menti Víziközmű Beruházást
Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás megszüntetését. Aki egyetért,
ezzel, kézfelemeléssel jelezze. Igen. Tartózkodott valaki? És egy tartózkodás.
Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete
58/2015. (VII. 10.) Kt. számú határozatával
nem támogatja a Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és
Működtető (Üzemeltető) Társulás megszüntetését.
Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Szavazati arány: négy igen; egy tartózkodás; 0 nem. Minősített többség.
4. Napirendi pont:
Az SZMSZ-ről szóló 7/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Bennünket konkrétan a közművelődési érdekeltségű pályázat kapcsán
keresett meg az Államkincstár ezzel a kérdéssel, szükségesnek tartja, hogy
ezek a funkciók és megnevezése külön is nevesítve legyen. Ennek egyetlen
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helye van, ez pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat és a módja pedig az,
hogy a képviselő-testület ezt behelyezi ide. Ami igazából egy formális aktus,
ha betesszük, ha nem, az ott van, de a Kincstár nem akar keresgélni.
Szabados Adrienn jegyző:
A költségvetési rendeletben benne van. Van külön rendelet a
közművelődésről, ott van, a kincstár látja, össze vagyunk vele kapcsolva, a
könyvelésben is benne van, de még egy papír kell.
Dr. Sajó Gyula polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Ahogyan kell,
hatásvizsgálat is született a rendelettel kapcsolatban. Az írásban kiküldött
rendeletmódosítás szövege illetve a hármas számú függelékben foglaltak
szerint módosítja-e a tisztelt Képviselő-testület a 7/2013. szeptember hónap 25.
napján kelt rendeletet? Aki egyetért ezzel, az kézfelemeléssel jelezze nekünk.
Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IX. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szavazati arány: egyhangú öt igen; tartózkodás; ellenszavazat nem volt.
A képviselő-testület ülése 8 óra 25 perctől zárt ülés keretében folytatódik.
Dr. Sajó Gyula polgármester az ülést 8 óra 35 perckor bezárja.
k. m. f.

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

A jegyzőkönyv hiteléül:

Piri Gábor
alpolgármester
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