JEGYZŐKÖNYV
Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Gyúró Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én, együttesen megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem, Tordas
Tordas Község Képviselő-testületének tagjai:
Juhász Csaba polgármester
Rácz József alpolgármester
Hajbin Tímea képviselő
Farkas Örs képviselő
Cifka János képviselő
Bucsi István képviselő
Gyúró Község Képviselő-testületének tagjai:
Tóth Béla polgármester
Horváth Lajosné képviselő
Dr. Bakonyi Dolli képviselő
Szabados Lenke képviselő
Vinis János képviselő
dr. Matota Kornél jegyző
Meghívott vendég:
Pásztorné Takács Zsuzsanna
Juhász Csaba polgármester: 18 óra 05 perckor köszönti a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy Tordas község Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes. Szollár László
nincs jelen.
Tóth Béla polgármester: köszönti a jelenlévőket. Gyúró község képviselő-testülete 5 fővel
határozatképesen jelen van. A vagyonnyilatkozat beadásának kötelezettségének mindenki
eleget tett.
Hajbin Tímea képviselő: ennek a kötelezettségnek tudomása szerint a tordasi képviselőtestületi tagok is eleget tettek.
Juhász Csaba polgármester ismerteti a napirendet.
Napirend
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1. A Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester
2. Egyebek
Juhász Csaba polgármester: javasolja a napirend sorrendjének felcserélését. Az egyebek
napirenddel szeretné, ha kezdenék, mert az abban szereplő előterjesztésnek a kimenetele
befolyásolhatja a Közös Hivatal költségvetését. Akihez esetlegesen nem jutott el időben az
előterjesztés, kéri olvassa el.
Tóth Béla polgármester: szeretné megkérdezni Gyúró Képviselő-testületét, egyetértenek e
ezzel a javaslattal, felkészültek e ennek az ügynek a megtárgyalására. Holnap lesz Gyúrón
képviselő-testületi ülés, esetleg utána tudunk felelni érdemben ezzel a témával kapcsolatban.
Horváth Lajosné képviselő: véleménye szerint ezt meg kell beszélniük előbb.
Tóth Béla polgármester: az a véleményük, hogy, így ezt az előterjesztést nem kívánják
tárgyalni.
Juhász Csaba polgármester: mi a megoldás az ilyen esetre, ha az egyik testület nem
szeretné tárgyalni a másik viszont igen?
dr. Matota Kornél jegyző: megtárgyalhatják külön a testületek.
Vinis János képviselő: nem tartja indokoltnak a napirendek felcserélését.
Juhász Csaba polgármester: nyilván Tordas indokoltnak tartja, tehát ezzel nincsenek
előrébb. Rendben, akkor tárgyalják az eredeti sorrendben a napirendeket.
Tóth Béla polgármester: mivel az együttes testületi ülésnek nem volt napirendje és a
képviselő társai nem tudtak felkészülni, így Gyúró nem kívánja tárgyalni ezen a közös
testületi ülésen, majd holnap megtárgyalják és a módosításról lesz egy állásfoglalásuk.
Juhász Csaba polgármester: úgy tudta, hogy mindenki lett tájékoztatva. Akkor nem lesz
tárgyalva ez a téma, egyébként nem kell külön napirendre venni, mert az egyebekben
tárgyalták volna
Aki az előterjesztésben szereplő napirenddel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.
Tordas Község képviselő-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
Gyúró Község képviselő-testülete 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
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1. Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
Juhász Csaba polgármester: kiküldésre került a költségvetés. A változások a tavalyi évhez
viszonyítva, hogy Tordas Község Önkormányzata kapja meg a teljes önkormányzati
normatívát, ebből a jelenleg érvényes megállapodás alapján számoljuk a településekre jutó
normatívát. A hiányzó részt minden településnek magának kell kiegészítenie.
Kéri Pásztorné Takács Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy ha van kiegészítése, ismertesse.
Pásztorné Takács Zsuzsanna: annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a dologi kiadásokat
ugyanúgy benne hagyták, ahogy tavaly is volt. Gyúró a saját dologi kiadásait maga fizeti, ez
egy könyvelés technikai tételként kerül át Tordas könyvelésébe. Tordas pedig fizeti a saját
kiadásait. A személyi jellegű kiadásokat is Tordas fizeti, mivel Ő kapja a normatívát.
Tóth Béla polgármester: szeretné megjegyezni, hogy ebből a táblázatból kicsit indirekt
módon derül ki, hogy megkapjuk a Közös Hivatal működésére a normatívát, melyet
létszámarányosan felosztunk egymás között, illetve az elismert létszám arányában osztjuk fel
egymás között. A végeredmény az, hogy a dologi kiadásokkal együtt felmerülő költségekhez
Tordasnak 2,66 millió forintot kell hozzá tenni, addig Gyúrónak 5,4 millió forintot. Csakhogy
ezekkel az adatokkal is legyünk tisztába.
Hajbin Tímea képviselő: mindenkinek saját maga döntése a létszám adat. Nem mi hozzuk a
döntéseket a gyúrói létszámról.
Juhász Csaba polgármester: a Közös Hivatal létrehozásával Tordas körülbelül 2,4 millió
forinttal jár rosszabbul, mintha önálló hivatal lenne. Ilyen szempontból Tordasnak sem
szerencsés ez a felállás. Erről szólt volna az előterjesztés, melyet most nincsen alkalmunk
megtárgyalni.
Kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?
dr. Matota Kornél jegyző: a határozati javaslatban szerepel, hogy a köztisztviselői cafetéria
a tavalyi évhez hasonlóan 200 ezer forint legyen.
Farkas Örs képviselő: nem látja értelmét, hogy miért nem beszélnek a levélről, melyet
holnap szeretnének megtárgyalni, nem érti, miért nem lehetne felvenni napirendre.
Beszélhetnének anélkül is, hogy napirendre tennék, hiszen ehhez a témához kapcsolódik. Így
ezt a költségvetést nem fogja elfogadni. Próbáljanak erre a problémára valamilyen megoldást
találni.
Tóth Béla polgármester: véleménye szerint nincsen akadálya annak, hogy a költségvetést
elfogadják, ha a későbbiekben van rá mód, módosíthatják. Felhívja a figyelmét mindenkinek,
hogy holnap van a határideje a költségvetések tárgyalásának.
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Juhász Csaba polgármester: részben egyetért Örssel. Ő el fogja fogadni a költségvetést,
hiszen ők terjesztették elő és az a cél, hogy működjenek az Önkormányzatok, és működjön a
Hivatal. Úgy gondolja, hogy egy teljesen egyszerű kérdés, amit felvetett. Nem akart ebből
vitát generálni. Szerette volna meghallgatni mind két testület véleményét, majd a testületek
meghozzák a döntéseiket. Csinálhatjuk így is, hogy mi döntünk, majd harminc napon belül
dönt a másik testület, értelmét nem látja. Időhúzásnak látja az egészet. Nyilván mindenki
tudja, miről van szó, mindenkinek van ezzel kapcsolatban véleménye. Jó lett volna ezt
szemtől-szembe megvitatni. Ha a döntés végeredménye nem egyforma, akkor nem lép életbe.
Nem érti az elzárkózás okát.
Farkas Örs képviselő: ha szükség van egyeztetésre, akkor biztosítunk helyet, hogy ezt
megbeszéljétek. Ha úgy látjátok, hogy kényszerhelyzet elé vagytok állítva, akkor az pontosan
olyan kényszerhelyzet, mint, hogy holnap van a határidő.
Vinis János képviselő: köszönik a lehetőséget, de holnap van testületi ülésük, ott kívánják ezt
megtárgyalni.
Farkas Örs képviselő: rendben.
Tóth Béla polgármester: biztosan technikai probléma, de nincsen meg náluk a határozati
javaslat. Szeretné, ha felolvasná.
Juhász Csaba polgármester ismerteti a határozati javaslatot.
Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Közös Hivatal költségvetését, kéri
kézfeltartással jelezze.
Tordas Község képviselő-testülete 2 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 4.) számú határozata
a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését az elkészült táblázatok szerint nem fogadja el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Gyúró Község képviselő-testülete 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza:
Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 4.) számú határozata
a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületével
tartott Együttes Ülése – 2014. február 04.
4

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését az elkészült táblázatok szerint elfogadja.
A képviselő-testület a köztisztviselők 2014. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év
összegben határozza meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Egyebek
A Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Juhász Csaba polgármester: felkéri jegyző urat számoljon be a módosításokról.
dr. Matota Kornél jegyző: a Kormányhivatal ellenőrzi a Szervezeti és Működési
Szabályzatokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak
tartalmaznia kell a belső ellenőrzést végző személy jogállását, feladatait. Ez valamilyen
szinten megvolt, de nem abban a terjedelemben, ami elvárható. A belső ellenőrünk javasolt
egy szövegezést, ez szerepel az előterjesztésben.
Juhász Csaba polgármester: a határozat szövege gyakorlatilag az előterjesztésben szerepel.
Ezzel kapcsolatban kérdés?
Nincsen
Juhász Csaba polgármester: aki az előterjesztést elfogadja, kéri kézfeltartással jelezze.
Tordas Község képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza:
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 4.) számú határozata
a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1./ Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezetének 12. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és
megfelelő működtetéséről.
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A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.
A költségvetési szervben a belső ellenőrzési tevékenység a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás által polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja
el.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét
növelje.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati
Hivatal és a kapcsolódó költségvetési szervek minden tevékenységére, különösen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.
Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell:
-

az ellenőrzési tervet
kockázatelemzésre,

megalapozó

elemzéseket,

különös

tekintettel

a

- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát és módszereit,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését.
A belső ellenőrzést a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Belső
ellenőrzési kézikönyvében foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.”
2./ Tordas/Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. 02. 10.
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Gyúró Község képviselő-testülete 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza:
Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 4.) számú határozata
a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1./ Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezetének 12. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és
megfelelő működtetéséről.
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.
A költségvetési szervben a belső ellenőrzési tevékenység a Szent László Völgye Többcélú
Kistérségi Társulás által polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja
el.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét
növelje.
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati
Hivatal és a kapcsolódó költségvetési szervek minden tevékenységére, különösen a
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni.
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.
Az éves ellenőrzési tervnek (legalább) tartalmaznia kell:
-

az ellenőrzési tervet
kockázatelemzésre,

megalapozó

elemzéseket,

különös

tekintettel

- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
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a

- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát és módszereit,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését.
A belső ellenőrzést a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Belső
ellenőrzési kézikönyvében foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.”
2./ Tordas/Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. 02. 10.
Juhász Csaba polgármester: egyebek napirendben van e valakinek hozzászólása?
Farkas Örs képviselő: most sem szeretnétek átbeszélni a dolgokat?
Vinis János képviselő: tájékoztassatok arról, hogy mi van a levélben.
Bucsi István képviselő: ezt játszottátok el az iskolánál is.
Horváth Lajosné képviselő: ha 10 perccel az ülés előtt eléd tesznek egy papírt, Te tudnál
dönteni?
Juhász Csaba polgármester: szeretné, ha ez a megbeszélés normális mederben zajlana.
Ismerteti a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálatáról
készült összefoglalóját.
Juhász Csaba polgármester: szeretné hozzáfűzni a beszámolójához, hogy a napokban tudták
meg, talán mégis meg fog épülni a Tordas-Gyúró kerékpárút. Egy már beadott pályázaton
belül valósulna meg. Úgy gondolja, hogy ez nagyban megkönnyítené az iskolások Gyúróról
való átjárását Tordasra.
Hajbin Tímea képviselő: esetleg van ehhez a témához hozzászólás?
Vinis János képviselő: nincsen, csak elképzelte, hogy innentől kezdve lehetne hajóval is
járni, és milyen jó lenne a gyúrói gyerekeknek.
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Hajbin Tímea képviselő: ez a pályázat rengeteg munka volt, Tordas munkája, nem tartja
ildomosnak a viccelődést.
Vinis János képviselő: már 15 éve napirenden van.
Juhász Csaba polgármester: szeretné befejezni, és utána mindenkinek lehetősége lesz a
felszólalásra.
Úgy gondolja, hogy mindenképpen pozitívabb dolog lenne Gyúrónak, ha ez a pályázat
megvalósulna, hiszen nekik a gyerekek balesetmentes bejáráshoz fontos, a tordasiaknak pedig
főleg sportolásra lenne jó. Van e valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, hozzászólása?
Vinis János képviselő: véleménye szerint az, hogy a gyúrói gyerekek kerékpárral fognak
átjárni az iskolába, elfogadhatatlan. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a választások, és mit
hoz a jövő a kis településeknek. A levél utolsó mondata szellemében kéne véghezvinni a
dolgokat, az együtt dolgozás szellemében.
Hajbin Tímea képviselő: a hangulat alapján az a benyomása, hogy nekik kéne rosszul érezni
magunkat azért, mert Gyúrónak rossz sora van.
dr. Bakonyi Dolli képviselő: ez oda-vissza működik, mert nekik is rosszul kéne érezni
magukat ezért a helyzetért?
Hajbin Tímea képviselő: ugyanezt a helyzetet végigéltük az iskolával kapcsolatban. Mi
azonnal elfogadtuk az együttműködést, mert Gyúrónak nem volt más lehetősége, aztán éjfélig
vitatkoztunk akkor is, mert a karunkat nyújtottuk, az sem volt elég.
Horváth Lajosné képviselő: ne essünk azért túlzásba.
Tóth Béla polgármester: azért, hogy higgadt maradjon a légkör, kérem, hogy tartsuk meg a
parlamentáris formát.
Nem egészen látja, hogy mi az összefüggés a kerékpárút és az előterjesztés között, amit úgy
tűnik mégis csak tárgyalunk, annak ellenére, hogy nem kívántak tárgyalni.
Farkas Örs képviselő: a költségvetésre visszatérve látja, hogy Gyúró több szempontból
kiszolgáltatottabb, mint Tordas. Úgy alakul át a közigazgatás, hogy nehezebb helyzetbe
kerülnek a kis települések, de ebben szeretnének segíteni Gyúrónak és együttműködni, de
szeretné, ha figyelembe vennék, hogy Tordasnak pont annyival kerül többe a Közös Hivatal,
mint egy kisebb pályázat önrésze. Gyúrónak éppen olyan érdeke a kerékpárút, mint a
környező településeknek.
Tóth Béla polgármester: nem volt arról szó, hogy nem kell számunkra a kerékpárút.
Támogatjuk, és jó dolognak tartjuk. Ezzel kapcsolatban továbbra is együttműködőek tudunk
lenni. A felvetés másik részével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nem a
segítőkészséget látjuk abban, hogy 2,4 millió forintot szeretnétek tőlünk. A mostani
helyzetben 5,4 millió forintot kell hozzátenni ahhoz, hogy tudjon működni a Hivatalunk. Nem
szeretném sorolni, hogy ez hány pályázatnak az önrésze lehetne. Nem tudunk semmilyen
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pályázatot, beruházást tervezni. Éppen csak meg tudunk élni. De ez a mi magánügyünk. A
Közös Hivatalba belekényszerítettek minket, kénytelenek vagyunk így működni. Van egy
törvény által szabályozott létszámarányos elosztás, ha most nem tudunk megegyezni és
felsőbb szintre kerül, ők is a létszámarányos elosztást fogják javasolni. A saját
költségvetésükből nem tudnak finanszírozni 2,4 milliót. Egy ideje szó van már erről a
témáról, de élesben csak körülbelül egy hete beszélünk róla. Az előterjesztés is ma reggel
került elő írásos formában, melyet képviselő társaimmal még nem tudtunk megbeszélni.
Farkas Örs képviselő: nem kéne összehasonlítani az 5,4 milliót a 2,4 millióval. A mi 2,4
milliónk plusz, azon felül, amit rá költünk azért, mert Közös Hivatal vagyunk.
Hajbin Tímea képviselő: úgy gondolja, hogy elég rugalmasak voltak akkor, amikor arra
került a sor, hogy Közös Hivatalt hoztak létre, nem Kajászóra és nem Válra kellett mennie a
gyúróiaknak.
Juhász Csaba polgármester: amikor létrejött a Közös Hivatal az volt a szándék, hogy
mindenki maradjon a saját területén belül. Most pedig arról van szó, hogy Tordas 2,4 millió
forint áldozatot hoz azért, mert Közös Hivatal van. Ahogy a képviselők megkapták a tervezett
költségvetéseiket láthatták, hogy az állami normatívák egy kicsit nőttek. Például
temetőfenntartásra, közvilágításra, útfenntartásra, és megjelent egy az étkeztetésben dolgozók
bértámogatására fordítandó normatíva is. Ezek az összegek minden önkormányzatnál
rendelkezésre állnak. Nem szeretné megmondani, hogy Gyúró mire költsön, csak az a
vélekedése, nem mondhatjuk, hogy nem elég a pénz, mert a Kormány részéről többlet
támogatást kapott Tordas is és az összes önkormányzat.
Tóth Béla polgármester: nagyon örül, hogy polgármestertársa ilyen tisztában van Gyúró
község gazdálkodásával. Nem szeretné, ha ezt a beszélgetést ebben a stílusban folytatnánk.
Nem kell kotorászni Gyúró zsebében.
Vinis János képviselő: ez számunkra egy kényszer házasság. Tordasnál ugyanez a szituáció.
Ebből soha nem lesz jó házasság, így inkább elvekről beszéljünk. Mielőtt kiküldtök egy ilyen
levelet, kérdezzetek meg minket.
Juhász Csaba polgármester: volt több héttel ezelőtt egy előzetes beszélgetés és egy előzetes
levélben történő megkeresés is ezzel kapcsolatban.
Vinis János képviselő: ezt a helyzetet egy olyan törvény erőltette ránk, amire a lakosság is
azt mondaná, hogy nem. A lakosság véleményét tolmácsolom.
Hajbin Tímea: rossz fórumon.
Juhász Csaba polgármester: nem mi vagyunk a jogszabály alkotók.
Vinis János képviselő: inkább elvekről kéne beszélni.
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Juhász Csaba polgármester: az áldozat szót használom, mert azért, mert közösködünk, mi
anyagi áldozatot kell, hogy vállaljunk. Azért hoztam fel témának például a védőnői ügyet,
mert úgy néz ki, előbb-utóbb ebben is újra együtt kell dolgozni, és megint Tordasnak kell
ebben valamilyen fajta áldozatot hozni. A kerékpárút megvalósítását is ezért hoztam fel, mert
mivel Tordas a pályázó, nekünk kell nagyobb munkát belefektetni. Egyre nehezebben megy,
hogy mindenben Tordas hozza meg az áldozatot.
Ezzel kapcsolatban hozzászólás?
Juhász Csaba polgármester: ha nincsen több hozzászólás, két kiegészítése lenne.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a védőnői helyettesítés meghosszabbításáról szóló
megbízási szerződés nem érvényes. 2012. december 28-án aláírtam egy szerződést, amelyben
hozzájárultam egy megbízási szerződéshez a gyúrói védőnői helyettesítéssel kapcsolatban,
amely 2013. június 30-ig érvényes. Ezután két hosszabbítás történt ahol visszahivatkoztak az
én hozzájárulásomra, de nem kérték az újabb beleegyezésemet. Jogásszal megnézettem a
szerződést és ezek a szerződések ilyen formában érvénytelenek, mert a korábbi
hozzájárulásomat csak az első szerződéshez adtam meg
Tóth Béla polgármester: a vezető védőnő beszámolója szerint polgármester úr szóban
hozzájárult a helyettesítésről szóló szerződéshez, ezért született meg ez a megbízás.
Hajbin Tímea: szeretném megkérdezni a gyúrói polgármestert, hogy ez hogyan történhetett
meg?
Tóth Béla polgármester: mint mondtam, szóbeli hozzájárulás volt, erre van tanú is, a vezető
védőnő.
Juhász Csaba polgármester: ilyen nem történt.
Tóth Béla polgármester: fölösleges erről beszélni, tudomásul vettük, hogy innentől kezdve
felmondjátok és érvénytelennek tartjátok.
Juhász Csaba polgármester: nem felmondjuk, érvénytelen, hamis irat lett kiállítva
Tóth Béla polgármester: gondoskodni fogunk a védőnő pótlásáról.
Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás?
Nincs egyéb hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 19 órakor bezárja az együttes ülést.

Kmf.

Juhász Csaba

Tóth Béla
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