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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Mely készült Vácduka község Önkormányzat képviselő-testületének 

2016. június 20-án 

18 óra 18 perces kezdettel megtartott rendes üléséről 

 

Jelen vannak:   

- Makkos László polgármester 

- Fézler Zsoltné alpolgármester 

- Borgulya János képviselő 

- Csepreginé Nagy Gizella Ildikó képviselő 

- Rákóczi Istvánné képviselő 

- Kalkó Gedeon képviselő 

- Kucsera Csaba képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

      - Jónásné Héder Hedvig aljegyző 

   

Makkos László polgármester köszöntötte a jelenlevőket, megállapította, hogy a testület 

határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Zsolt Lászlónét kérte fel. Tájékoztatta a 

Képviselő-testület tagjait arról, hogy a Zöld Híd Kft e-mail útján értesítette az Önkormányzatot 

arról, hogy fedezethiány miatt a hulladékszállítási közszolgáltatást július 1-től kezdődően nem 

tudja ellátni. Amennyiben június végéig megérkezik az ígért előleg a részükre, akkor 

természetesen továbbra is elvégzik a szerződésben vállalt feladatukat, ha nem akkor az 

Önkormányzat feladata, hogy közbeszerzési eljárás keretében egy új közszolgáltatót válasszon 

ki. A Zöld Híd Kft leveléről tájékoztattuk a Katasztrófavédelmet és az átmeneti időre kértük 

ideiglenes közszolgáltató kijelölését. Az eljárás jelenleg folyamatban van. Az ígéretek szerint 

a lakosság nem fogja észrevenni a szolgáltató váltását, a közszolgáltatás ellátása folyamatos 

lesz. 

A Polgármester jelezte a Képviselő-testületnek, hogy a hangfelvevő készülék meghibásodott, 

nem kapcsol be. 

A Polgármester javaslatot tett a napirend módosítására. 

Új napirendi pontként javasolta felvenni a Vácduka KSK plusz támogatásának kérdését, és az 

Önkormányzati, belterületi utakkal kapcsolatos napirendi pontot. Az Óvoda is benyújtotta a 

beszámolóját, így nem új napirendi pontként, hanem a maximális csoportlétszámtól történő 

eltérést tárgyaló napirendi pont új fejezeteként kerül ismertetésre. 

 

A Képviselő-testület a napirendre tett módosító javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadta. 
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I. Napirendi pont: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása  

A Polgármester átadta a szót Jónásné Héder Hedvig aljegyző asszonynak, aki elmondta, hogy 

a településen egyre több lakóingatlanon kezdik meg az építkezéseket. Az új házakhoz a 

villamos-energia ellátás már jellemzően földkábellel történik. Ehhez viszont szükség van a 

közterületek megbontására, melyhez a tulajdonosi hozzájárulást, mint a közterületek 

tulajdonosának az Önkormányzatnak kell kiadnia.  

Ezekre a nyitva álló határidő 15 nap, így előfordulhat, hogy csak egy ilyen döntés meghozása 

érdekében kell a Képviselő-testületet összehívni. 

Mindezek figyelembe vételével javasolta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat kerüljön 

úgy módosításra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel a Polgármesternek legyen joga a 

döntést meghozni kisebb jelentőségű, tulajdonosi hozzájárulást igénylő ügyekben. 

 

Kucsera Csaba: néha előfordulhat, hogy településképet meghatározó helyen van bekötés, pl. tér 

fölött ne menjen már kábel, de lehet, hogy így kötik be, fejlesztett környéken óvatosan, hogy 

egyik útrészről a másikra lógatjuk a kábelt. Normál bekötéseknél szerintem sem kell tárgyalás.  

 

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a rendelet a Képviselő-testület elé tárt formában 

megfelelő. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (………………) sz. 

rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

8/2014. (XII. 20.) sz. Ök. rendeletének módosításáról 

 

1.§ 

 

A rendelet 61.§ (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

„d) tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így 

különösen: 

da) a közművekhez kapcsolódó berendezések közterületen való elhelyezéséről, 

db) a nem közút céljára szolgáló közterületen és ezen túlmenően a közművezeték 

elhelyezéséről, 

dc) az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületeken való beavatkozásokról, 

dd) az önkormányzat tulajdonában álló fák és fás szárú növényeken történő 

beavatkozásokról.” 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Makkos László      Hegyi Ágnes 

        polgármester       jegyző 
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A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a rendelet a Képviselő-testület elé tárt formában 

megfelelő. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (………………) sz. 

rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályáról szóló 

10/2004. (VIII. 26) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 

1.§ 

 

A rendelet 13.§-ának szövege az alábbira módosul: 

„13. § Az önkormányzati vagyon körébe tartozó tulajdonosi jogosítványokat a Szervezeti és 

Működés Szabályzatról szóló 8/2014. (XII. 20.) sz. Ök. rendelet 61.§-ában foglalt kivételekkel 

képviselő - testület gyakorolja.” 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Makkos László      Hegyi Ágnes 

        polgármester       jegyző 

 

 

 

II. Napirendi pont: Óvodai maximális csoportlétszámtól történő eltérés 

engedélyezése 

Makkos László polgármester elmondta, hogy az Óvoda vezetője írásban jelezte, hogy a 

2016/2017-es nevelési évben a beiratkozások következtében a csoportlétszámok jelentősen 

megemelkedtek. Már a következő tanévre 31 fő iratkozott be, jövőre a várható létszám 

minimum 21 lesz. Sokan keresik a bölcsődei elhelyezés lehetőségét is. Kérte az óvoda vezetője, 

hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a csoportlétszámok túllépéséhez, melyre a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 25.§ (7) bekezdése alapján a nevelési év megkezdése 

előtt lehetősége van. 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC tv. 25.§ (7) bekezdése alapján a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvodában 
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hozzájárul a maximum 20%-os csoportlétszám túllépéshez a 2016/2017. nevelési évben az 

alábbi bontásban: 

 

Kiscsoport: várható 29 fő 

Kis-középső csoport: várható 33 fő 

Nagycsoport: 26 fő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Óvodai beszámoló 

 

A Polgármester ismertette az óvoda beszámolóját. 

Kiegészítésképpen elmondta, hogy a várható plusz létszám mind az óvodában és az iskolában 

a konyhai munkát is megnöveli. Ennek könnyítésére egyrészt a meglévő helyiségek felújítását 

javasolja valamint plusz eszközök beszerzése indokolt. Ez ügyben szükséges még tájékozódnia, 

ezért a következő testületi ülésre ígéri a felújítási és beszerzési konkrétumokat.  

Az Óvoda beszámolójával kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 

2015/16-os nevelési évre szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

III. Napirendi pont: Igazgatási szünet elrendelése 

A Polgármester átadta a szót az aljegyző asszonynak, aki elmondta, hogy a nyári 

szabadságolásokra és az ügyfélforgalom alacsony számára való tekintettel felmerült a Vácdukai 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére az igazgatási szünet elrendelése. Az előző évek 

tapasztalata alapján erre a legalkalmasabb időpont a július vége lenne.  

Az igazgatási szünettel egybefüggően kiadható lenne a közszolgálati dolgozók részére a két 

hetes szabadság. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rendszer működne, így szükség esetén a 

halasztást nem tűrő ügyek elintézésre kerülhetnek.  

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2016. (VI.20.) sz. határozata 
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Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 

Vácdukai kirendeltségének nyári munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2016. július 18-tól 2016. július 29-ig igazgatási szünetet rendel el. 

 

Az igazgatási szünet alatt a hivatal köztisztviselői éves szabadságukat töltik. Az igazgatási 

szünet alatt ügyeleti rend kerül kialakításra. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünetről a lakosságot minél szélesebb körben 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. július 18. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

IV. Napirendi pont: Védőnői és háziorvosi beszámoló 

A Polgármester ismertette Rajkiné Gyetvai Irén védőnő beszámolóját. 

A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rajkiné Gyetvai Irén védőnő 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

A Polgármester ismertette a háziorvos beszámolóját. 

Fézler Zsoltné alpolgármester hiányolta a beszámolóból, hogy hány súlyos beteg, és milyen 

betegségekkel él a településen. 

A beszámolóhoz egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Zöld Antal háziorvos beszámolóját 

elfogadja. 



6 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

V. Napirendi pont: a Vácdukai KSK plusz támogatása 

A Polgármester ismertette, hogy a KSK buszát az iskola igénybe vette diákok tanulmányi 

versenyekre való utazására (ebben a félévben kb 4-5 alkalommal). Azonban ezek költsége még, 

különböző okok miatt nem lett rendezve. 

A Polgármester javasolta, hogy 100.000 Ft-os plusz támogatásban részesüljön a Vácduka KSK, 

amely fedezet lenne az iskolai tanulmányi és a Nyugdíjas Klub eseti utazására. Csepreginé 

Nagy Ildikó képviselő azt javasolta, hogy konkrét esetekre kellene kiosztani a pénzt, mert a 

civil szervezetek támogatásánál mindig nehéz az elszámoltatás. A Polgármester javasolta, hogy 

kérje be az Önkormányzat a Benedek Elek Általános Iskolától és a helyi Nyugdíjas klubtól, 

hogy mikor, milyen utazásra használták a KSK buszát, és az alapján legyen az elszámolás. A 

már keletkezett költségek a javasolt 100.000 Ft-ból kerülnének kifizetésre. A Polgármester 

vállalta, hogy ezeket az adatokat begyűjti a júliusi testületi ülésig, így a döntést a Képviselő 

testület elnapolja.  

 

VI. Napirendi pont: Vácduka belterületi útjainak rendbehozatala, a járda 

rendbetétele a Béke tér és a Csokonai utca között 

A Polgármester javaslata szerint a Kikelet utcát mart aszfalttal kellene megcsináltatni, illetve, 

a Béke tér-Csokonai utca közötti járdát kellene rendbehozatni, viacolorral kirakatni. A Nyár 

utca, Hársfa sor és a Kővágó utca pedig ideiglenesen kővel lenne leszórva.  

Rákóczi Istvánné képviselő aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ha túl sokat költ az 

Önkormányzat idén az utak rendbehozására, akkor eleshet olyan pályázatoktól, ahol önerő 

szükséges, mert nem lesz az önerőre fedezet. 

A Polgármester ismertette az ajánlatokat. A legkedvezőbb (Klenk József egyéni vállalkozó 

adta, akinek a Swietelsky Kft-vel több évtizedes együttműködése van) szerint a Kikelet utca 

mart aszfalttal való ellátása 3.657.600 Ft-ba kerülne bruttóban. 

Kalkó Gedeon képviselő kérdése, hogy ha a Kikelet utcában a vízelvezető árkot az 

Önkormányzat az úttest másik oldalán akarja elvezettetni, akkor a Kikelet utca végén hova lehet 

vezetni a vizet. Kucsera Csaba véleménye szerint, ha oda árok kerül, abba nem fog víz kerülni. 

Kalkó Gedeon elmondta, hogy ott megy a csatorna is, oda már csak ezért sem lehet árkot ásni. 

A kanyar utáni rész viszont valóban problémás, a Kikelet utcában a kanyarban van gond, a felső 

árokból az út felületén folyik át a víz. Kérése, hogy legyen benne az aszfaltozás árában a 

vízelvezetés is, a vállalkozó csinálja meg azt is a kettős kanyarban, az út megdöntésével. 

A többi utcában a hozzászólók szerint nincs szükség plusz vízelvezető árokra. Valamint 

hozzátették, hogy mind a Nyár utca és mind a Hársfa sor tekintetében is szükség van a mart 

aszfaltozásra. A két utóbbi utca a legkedvezőbb ajánlat szerint egyenként bruttó 2.468.880 Ft-

ba kerülne. 
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Hosszas vita után Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 2 

tartózkodás szavazati arányban az alábbi határozatot hozta: 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kikelet utca, a Nyár utca 

és a Hársfa sor a Bacsahegyi utcától a Kővágó utcáig 4 m szélességben, a teljes útszakaszon, 

vízelvezető árok nélküli mart aszfaltozással készüljön el, a legolcsóbb árajánlatot (bruttó 

8.595.360 Ft) benyújtó Klenk József egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a Polgármestert, hogy 

árajánlatokat kérjen be a Béke tértől a Csokonai utcáig tartó járdaszakasz felújítására 

vonatkozóan. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VII. Napirendi pont: Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási Tanácsának 

13/2016. (VI.20.) határozata a Társulási Megállapodás 7.1.1. pontja 

módosításának elfogadása 

A Polgármester elmondta, hogy a mai napon kora délután volt az ITET Társulási Tanácsának 

az ülése, ahol a Társulási megállapodás 7.1.1. pontjának módosítását tárgyalták, majd fogadták 

el. A Tanácsi döntésnek megfelelően a módosítási javaslatot a Képviselő-testületnek is el kell 

fogadnia, ezért azt most beterjeszti és ismerteti a döntési javaslatot. 

A Társulási Megállapodás 7.3. pont szerinti csatlakozási szándéknyilatkozatot tartalmazó 

képviselő-testületi hatályba lépésével a csatlakozni kívánó települési önkormányzat adott év 

július 1-jével csatlakozhat. A társuláshoz való csatlakozás napja a társulási tanács által hozott 

elfogadó határozat napja. 

A napirendi ponthoz kérdés nem érkezett. 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazati arányban az 

alábbi határozatot hozta: 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2016. (VI.20.) sz. határozata 
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Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Társulási Megállapodás 7.1.1. 

pontjának módosítását az alábbiak szerint: 

„A Társulási Megállapodás 7.3. pont szerinti csatlakozási szándéknyilatkozatot tartalmazó 

képviselő-testületi hatályba lépésével a csatlakozni kívánó települési önkormányzat adott év 

július 1-jével csatlakozhat. A társuláshoz való csatlakozás napja a társulási tanács által hozott 

elfogadó határozat napja.” 

Felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Edelman György elnök 

 

 

VIII. A 37/2016.(III. 31.) sz. Ök. határozat módosítása 

Makkos László polgármester elmondja, hogy az Alapítvány bejegyzéséhez szüksége a 

korábban meghozott határozat módosítása, mivel hiányzik belőle a székhelyhasználat jogcíme. 

Javasolja, hogy jogcímként a szívességi használat kerüljön be a határozat szövegébe. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és az alábbi 

határozatot hozza: 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2016. (VI.20.) sz. határozata 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2016. (III. 31.) sz. határozatának 

szövegét az alábbira módosítja: 

„Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vácdukáért 

Alapítvány székhelyeként szívességi jogcímmel az Önkormányzat címe a 2167 Vácduka, Béke 

tér 1. legyen bejegyezve.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

IX. Napirendi pont: Rendkívüli települési támogatás  

A napirend tárgyára való tekintettel a polgármester zárt ülést rendelt el. 

 

X. Napirendi pont: Szociális adománycsomagok kiosztása 

A napirend tárgyára való tekintettel a polgármester zárt ülést rendelt el. 
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Egyéb napirend nem volt. 

A polgármester az ülést 20 óra 55 perckor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

         Makkos László                Hegyi Ágnes    

          polgármester          jegyző 


