JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Vácduka község Önkormányzat képviselő-testületének
2016. augusztus 25. napján
18 óra 15 perces kezdettel megtartott rendes üléséről
Jelen vannak:
-

Makkos László polgármester
Fézler Zsoltné alpolgármester
Borgulya János képviselő
Csepreginé Nagy Gizella Ildikó képviselő
Kalkó Gedeon képviselő

Igazoltan távol:
-

Rákóczi Istvánné képviselő
Kucsera Csaba képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
-

Hegyi Ágnes jegyző
Jónásné Héder Hedvig aljegyző

Makkos László polgármester köszöntötte a jelenlevőket, megállapította, hogy a testület
határozatképes. A Polgármester a jegyzőkönyv vezetésére Horváth Zsolt Lászlónét kérte fel.
A Polgármester javaslatot tett a napirend módosítására.
V. napirendi pontként javasolta felvenni a helyi választási bizottság póttagjának megválasztását
VI. napirendi pontként az óvodás korú gyermek 2016. szeptember 1. napján történő felvételéről
szóló döntést, aki az egyik óvónő gyermeke, és nem rendelkezik vácdukai lakcímmel és VII.
napirendi pontként az étkezési díjak változásának kérdését. Más módosító javaslat a
napirenddel kapcsolatosan nem volt.
A Képviselő-testület a napirendre tett módosító javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal
elfogadta.

I.

Napirendi pont: Tájékoztatás az ITET ülésekről

A Polgármester röviden összefoglalta, hogy a legutóbbi testületi ülés óta mi történt.
Elszámolásra került az első féléves támogatási összeg. Jóváhagyták a beérkezett beszámolókat
a támogatásokról, ezek a minisztériumnál vannak, hogy elfogadják őket. A 2016. év II. félév
odaítélése ezután lesz. Galgagyörk és Püspökszilágy falunapjait az ITET támogatja, a
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Hétközlap is megjelenik, egy-egy cikket mi is megjelentetünk, ez tájékoztatási feladat a
részünkről. Rád és Püspökhatvan faluban fényújságok is kihelyezésre kerülnek, fontos adatokat
(például a sugárzási adatokat) lehet ezeken olvasni.
Csepreginé Nagy Ildikó kérdésére, hogy ki írja a cikkeket a Hétközlapba Vácduka részéről, a
Polgármester azt válaszolta, hogy egy önkormányzati dolgozó, akit megbíz ezzel, vagy pedig
saját maga, aztán pedig továbbítja.
További kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett.

II.

Napirendi pont: Közterület használat engedélyezése

Makkos László polgármester jelezte, hogy két részletben történik majd a szavazás a közterülethasználat engedélyezéséről. Először az engedély nélküli közterület-használatról fog dönteni a
Képviselő-testület, majd pedig a rendelet módosítása kerül sorra. A Polgármester átadta a szót
az aljegyző asszonynak.
Jónásné Héder Hedvig aljegyző asszony elmondta, hogy a Nyár utca-Bacsahegyi utca sarkán
fénykép készült a kb. 10 m2-nyi nagyságú területen engedély nélkül elhelyezett, korábban egy
telekről kitermelt földről. A telek tulajdonosát felszólította a föld elszállítására, mert az az úttest
stabilizálási munkákat akadályozza. Kötelezte a tulajdonost közterület-foglalási engedély
benyújtására, melyhez kapott is formanyomtatványt, de az kitöltve ezidáig nem érkezett meg
az Önkormányzathoz. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lehetőség van határozatot hozni
arról, hogy mennyi díjat kell fizetnie ennek a tulajdonosnak.
Tájékoztatta továbbá az ülés résztvevőit, hogy a közösségi egymás mellett élés szabályainak
megsértése miatt bírság szabható ki. Az már jegyzői határozat, ha azt megfellebbezi a
tulajdonos, akkor a Képviselő-testülethez kerül másodfokra.
Az aljegyző asszony kérte, hogy a Képviselő-testület a határozatot hozza meg. Elmondta, hogy
a bírság összege is le van szabályozva, méghozzá a díjtétel kétszerese szabható ki bírságként,
ez jelen esetben 24.000 Ft lenne, ha 10m2 területre számítjuk.
Csepreginé Nagy Ildikó képviselő javasolta, hogy ez az ellenőrzés folyamatos legyen, mert sok,
problémás esetet lát jártában-keltében, például, buszokat tárolnak az Önkormányzati
területeken, vagy hatalmas terméskövekkel barikádozzák el a közterületeket a lakosok.
Jónásné Héder Hedvig aljegyző asszony elmondta, hogy havonta egy bejárást tervez.
Téglahalmok, terméskövek kihelyezése miatt is tervez felszólítást.
Borgulya János képviselő szerint a terméskövezés az aggályos, pl. az iskolánál is ilyen köveket
helyezett el egy ingatlan-tulajdonos.
Csepreginé Nagy Ildikó szerint a csatornafedlapok is csúnyák, süllyednek meg, még a tél beállta
előtt kellene csinálni velük valamit.
A Polgármester elmondta, hogy a fényképek alapján látható, hogy a Nyár utca-Bacsahegyi utca
sarkán levő földkupacok inkább 20m2 területet foglalnak el, mint 10m2-et, ezzel egyetértett a
Képviselő-testület is.
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Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás arányban
az alábbi határozatot hozta.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (VIII.25.) sz. határozata
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár László Péter, 2112 Veresegyház,
Kakukkfű u. 5. sz. alatti lakost a 2167 Vácduka, Nyár u. 1. sz. alatti 20 m2 alapterületű
közterület 2016 év július hó 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig történt engedély nélküli
használatáért 600 Ft/m2/hó, összesen: 24.000 Ft, azaz Huszonnégyezer forint közterülethasználati díj fizetésére kötelezi.
A kiszabott közterület-használati díjat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül köteles befizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 1174209415441867-00000000 számlaszámra.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre
hivatkozva a határozat közlésétől számított 30 napon belül az önkormányzat ellen indított
keresettel kérhető a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevél
a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalnál nyújtható be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Jónásné Héder Hedvig aljegyző elmondta, hogy szükséges lenne a rendelet módosítsa is,
melyben a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházhatná az engedélyezésekkel kapcsolatos
ügyeket, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.
A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendelet-módosítást alkotja:
Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (VIII. ……..) számú rendelete a
a közterületek használatáról szóló 6/2009. (VI. 01.) számú rendelet módosításáról
1.§
(1) A rendelet (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„(4) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben –átruházott hatáskörben,
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel – a Polgármester rendelkezik hatáskörrel.”
2.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Polgármester

III.

Jegyző

Napirendi pont: Részvétel a KÖFOP-1.2.1. – VEKOP16 pályázaton

A Polgármester elmondta, hogy ASP-hez csatlakoztunk az idén, a rendszer már működik. Most
jelent meg a pályázat, hogy gépvásárlásra, hálózati építési ügymenetekre, licencekre lehet
pályázni. A Közinformatika Kft-vel szerződést kellene kötni, hogy az információbiztonsági
megfelelést biztosítani tudjuk.
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2016. (VIII.25.) sz. határozata
Vácduka község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító
Hatósága által meghirdetett KÖFOP-1.2.1 – VEKOP16 pályázatra a Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatal pályázatát benyújtsa, valamint arra, hogy nyertes pályázat esetén a
megnyert támogatást a pályázati kiírásban szereplő eszközök, szoftverek beszerzésére, valamint
szakmai tevékenységre fordítsa.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Hegyi Ágnes jegyző

IV.

Napirendi pont: A temetőrendelet tervezetének megtárgyalása

A Polgármester elmondta, hogy a temető ügyét rendbe kell tenni, mert nincs olyan adatbázisa
az Önkormányzatnak, amely az aktualitásokat is mutatná. A Kormányhivatal elkezdte
ellenőrizni a temetőket. A törvény olyan dolgokat ír elő, amit a mi temetőnk egyelőre nem
nyújt, ezért nem felel meg a törvényi előírásoknak. Kitűzettük a határait, be fogjuk keríttetni.
A temetőrendelet tervezetét ki is kell tenni lakossági véleményezésre.
Csepreginé Nagy Ildikó képviselő kérdésére, miszerint a Kormányhivatali ellenőrzés mennyire
éles, a Polgármester elmondta, hogy nagyon komoly az ellenőrzés. Ahol már jártak, olyanokat
kérdeztek, hogy a temető kapun van-e kint térkép, meg vannak-e az üres parcellahelyek jelölve,
autóval meddig lehet eljutni a temetőben, parcellát kell nyitni csonkolt testrészek, magzatok
elhelyezésére, kell lennie szociális parcellarésznek, olyan temetőgondnokot kell foglalkoztatni,
aki speciális végzettséggel rendelkezik, vízvételezési helynek kell lennie 150 m-enként.
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Jónásné Héder Hedvig aljegyző asszony elmondta, hogy a dróthálóból készült kerítés mellé
sövényt is kell telepíteni, de a fásítást amúgy is tervbe vette már az Önkormányzat.
A Polgármester elmondta, hogy 2016. okt. 1-től a sírokon tájékoztatókat fognak elhelyezni,
miszerint kérik a sírok tulajdonosait, hogy jelentkezzenek adategyeztetés miatt.
Fézler Zsoltné alpolgármester kérdésre az aljegyző asszony elmondta, hogy a temetőbe be lehet
majd tolni a biciklit, csak hajtani nem lehet. Az Alpolgármester asszony jelezte, hogy túlzottnak
érzi a temető nyitvatartási rendjét, mert nincs szükség télen reggel hattól este nyolcig nyitva
tartani. Szeretne arra is megoldást találni, hogy a szétszedett, de össze nem rakott sírkövek
tulajdonosait hogyan lehetne szankcionálni, mert vannak évek óta szétszedett, majd szétszedve
otthagyott síremlékek a temetőben.
V.

Napirendi pont: A helyi választási bizottság póttagjának megválasztása

A Polgármester elmondta, hogy az októberi kormánynak és az országnak példamutató
szavazása lenne. A Választási Bizottság fogja lebonyolítani jó pár éve ugyanazok a tagjai. Az
egyik póttag összeférhetetlenség miatt kiesik, Rigó Tímea, aki köztisztviselő lett, és így nem
lehet tagja a Választási Bizottságnak. Póttagként javasoljuk Horváth Zsolt Lászlónét.
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016. (VIII.25.) sz. határozata
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vácduka Község Önkormányzat
képviselő- testülete Rigó Tímea HVB póttagjának összeférhetetlenségét tudomásul veszi,
helyére póttagként Horváth Zsolt Lászlóné Vácduka, Kossuth L. út 13. szám alatti lakost
választja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

VI.

Napirendi pont: Döntés a nem vácdukai lakcímű kisgyermek óvodába
történő felvételéről

A vácdukai Brunszvik Teréz Óvodába új óvodapedagógus érkezett, aki úgy tudná vállalni a
felvételét, hogy ha a kisgyermekét ebbe az óvodába tudná járatni. Az óvoda működési
szabályzata szerint csak vácdukai lakcímű gyermeket vehetnek fel. Egyéni kérelem alapján,
alapos indokkal lehet csak más településen élő gyermeket felvenni, így dönteni kell arról, hogy
ezt a kisgyermeket egyéni elbírálás alapján az óvoda felveheti-e. Fézler Zsoltné alpolgármester
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asszony kérdésére, miszerint ez a kisgyermek belefér a meghatározott maximális
gyermeklétszámba, a Polgármester azt válaszolta, hogy igen, belefér.
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2016. (VIII.25.) sz. határozata
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Mayer-Lakati Magor
felvételét 2016. szeptember 1-től a vácdukai Brunszvik Teréz Óvodába.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

VII.

Napirendi pont: Az étkezési térítési díjak 4 %-os növekedése

Az étkezést biztosító szolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy 4%-os áremelkedést
szeretne 2016. szeptember 1-től kérni. Az óvodában ez azt jelenti, hogy háromszori étkezésnél
bruttó 500 Ft helyett 528 Ft lesz, a felnőtt étkeztetésben 426 Ft helyett 442/443 Ft. Ezt a 4%-ot
az Önkormányzat fizeti 2016. december 31-ig, 2017. január 1-től lenne érzékelhető az
árváltozás a gyermekek szüleinek és a felnőtt étkezőknek. Kb. 60-70 ezer Ft-ot jelente havonta,
a 4 hónapra ez maximum 300.000 Ft-ot jelentene.
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2016. (VIII.25.) sz. határozata
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi étkezési térítési díjak szállítói
4%-os emelését elfogadja, és a kifizetett díj valamint az étkezésre bevételként megjelenő díj
különbözetet az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Napirenden kívül kért szót Simon István, aki sérelmezte, hogy egy sírköves érkezett a temetőbe,
a hozzátartozójuk sírját rendbetenni. Vizet, villanyt nem használt, mégis 3.000 Ft-ot kellett
fizetnie azért, hogy bemehessen a temetőbe és ott elvégezze a sír rendbetételét. Kérdésére, hogy
törvény írja-e elő ezt a díjat, vagy mire kellett neki kifizetnie ezt a díjat?
A Polgármester azt javasolta, hogy egyik napon jöjjön be az Önkormányzathoz, és az aljegyző
asszony utánanéz, hogy jogosan kérték-e el tőle a díjat.
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VIII. Napirendi pont: Települési támogatások

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

IX.

Napirendi pont: Beiskolázási támogatás

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

X.

Napirendi pont: Fellebbezés elbírálása

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

Egyéb napirend nem volt.
A polgármester az ülést 19 óra 18 perckor bezárta.

K. m. f.

Makkos László
polgármester s.k.

Hegyi Ágnes
jegyző s.k.
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