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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-én 19 óra 10 

perctől tartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  

 

Jelenlévők: 

 

Juhász Csaba polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Cifka János képviselő 

Farkas Örs képviselő 

Hajbin Tímea képviselő 

Bucsi István képviselő 

 

dr. Matota Kornél jegyző  

 

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Szollár László képviselő úr 

távol van. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat. 

 

Farkas Örs képviselő: Szollár képviselő Úr ebben az évben sem kíván részt venni a testületi 

üléseken? 

 

Juhász Csaba polgármester: tőle kellene megkérdezni. 

 

 

Javasolt napirend 

  

1. Beszámoló a 2013. évi közművelődésről 

Előterjesztő: Cseh-Szombaty Balázs IKSZT munkatárs 

2.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

 3.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 Előterjesztő: dr. Matota Kornél jegyző 

 4.  A „VHG” Kft. javaslata díjkompenzációs megállapodás megkötésére 

 Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

 5.  A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/109-1/2014. számú törvényességi 
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felhívása 

 Előterjesztő: dr. Matota Kornél jegyző 

 6.  Egyebek 

 

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 6 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

 

1. Beszámoló a 2013. évi közművelődésről 

 

Juhász Csaba polgármester: Cseh-Szombathy Balázs az IKSZT munkatársa elkészítette a 

beszámolót. Van valakinek hozzászólása?  

Farkas Örs képviselő: úgy tudja az állandó programok egyre nagyobb sikernek örvendenek. 

Például az agrártanácsadásnak van egyre több pozitív tapasztalata. 

Juhász Csaba polgármester: a ház márciusban elkészült, azóta szép lassan belakták. Egyre 

több a program, egyre több klub, civil szervezet kap helyet. Egyre több igényt elégít ki.  

Farkas Örs képviselő: örül annak, hogy most már valóban Művelődési Házként funkcionál, 

sikeresen lezajlott a Pillikék jubileumi műsora is. 

Juhász Csaba polgármester: ezzel kapcsolatban kérdés? 

Nincsen. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a 2013. évi közművelődési beszámolót, kéri 

kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II. 4.) számú határozata 

a 2013. évi közművelődési beszámolóról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 2013. évi 

beszámolót elfogadja. 

 

 

 

2.  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 

 

Juhász Csaba polgármester: felkéri a Pénzügyi Bizottság elnök asszonyát, tegye meg 

észrevételeit. 
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Hajbin Tímea képviselő: a Pénzügyi Bizottság a mai napon megtárgyalta a 2013. évi 

költségvetést. Lenne néhány kérdésük és módosító indítványuk: 

az önkormányzatnál az 1 sorban miért csökkent ennyivel az illetmény 

 

Juhász Csaba polgármester: a polgármester illetményét a 15.sorba kellett írni 

Hajbin Tímea képviselő: javasolja csökkenteni a telekadó bevételét, mert tavaly sem folyt be 

Juhász Csaba polgármester: idén új adózónk lett, aki várhatóan be tudja és fogja is fizetni 

az adót, ezen kivűl több áthúzódó részletfizetés és letiltás van folyamatban 

Hajbin Tímea képviselő: a bevételeknél a csatorna bővítés tervezésére mikor kapjuk vissza a 

2,8 millió Ft-ot? 

Juhász Csaba polgármester: amint gyúró is befizeti a részét, ki tudják fizetni az utolsó 

számlákat és beadják a visszaigénylést is. Ez az összeg a megelőlegezett ÁFA, amit pár hónap 

múlva visszakapunk 

Hajbin Tímea képviselő: a parkfenntartásnál miért ilyen sok az üzemanyag, kenőanyag és a 

készletbeszerzés? 

Juhász Csaba polgármester: tavaly ennyit költöttünk, jelentősen megnövekedett a gondozott 

terület és a beruházásaink, kisebb építkezések is sok anyagot igényelnek, a traktorunk is szinte 

folyamatosan dolgozik 

Hajbin Tímea képviselő: a 71. soron milyen tárgyi eszköz beszerzését terveztük? 

Juhász Csaba polgármester: 400 000 Ft-ért kis értékű tárgyi eszköz beszerzését, szerszám, 

stb, és ide terveztük a hótoló megvételét is 

Hajbin Tímea képviselő: a beruházásoknál csak pályázati önrészt láttam, a Sajnovics teret 

nem. Vagy már kiadásban mindent teljesítettünk? 

Juhász Csaba polgármester: nem, még 1,94+Áfa lesz a végszámla, amiből kb 1,84-et 

visszakapunk 

Hajbin Tímea képviselő: a művelődési háznál kinek terveztünk illetményt, hiszen a fiúk az 

közalapítványnál vannak 

Juhász Csaba polgármester: ez a 4 órás takarítónő bére 

Hajbin Tímea képviselő: a művelődési háznál az augusztus 20-ra nyertünk pénzt? Hol van a 

bevételben? 

Juhász Csaba polgármester: nem, csak a Hangya napokra két koncertre, csak önrészre 

terveztünk. 

Hajbin Tímea képviselő: az iskolai étkezésnél a bevétel a kedvezmények nélküli teljes árat 

tartalmazza? 

Juhász Csaba polgármester: igen 

Hajbin Tímea képviselő: a beruházásoknál milyen önrészeket terveztünk, melyek ezek? 

Juhász Csaba polgármester: a Sajnovics tér (496 178 Ft), a Leader Gesztenyés 

sportfejlesztés (3 453 804 Ft), a Leader rendezvények (1 690 845 Ft), a sportpályára a 

Játszótér (1 520 844 Ft) és az iskola KEOP pályázata, amire az önrész a közalapítványnál 

rendelkezésre áll. 

Hajbin Tímea képviselő: javasolja, hogy tervezzük a teljes beruházásokat és bevételként az 

elnyert támogatásokat. 

 

Köszöni a válaszokat és Zsuzsikának a segítséget.  
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Juhász Csaba polgármester: kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?  

 

Cifka János képviselő: 20-as táblázattal kapcsolatban lenne kérdése. Két dolog szerepel, a 

pénzügyi kiadások és a pénzügyi bevételek. A kiadási oldalon szerepel 42 millió forint. Ez 

mit is takar? 

 

Pásztorné Takács Zsuzsanna: A finanszírozási kiadás a Közös Hivatalnak a kiadása, 

ugyanennek a bevétel része a Közös Hivatal támogatása, a normatíva. Amit a Közös 

Hivatalnak az át kell adni. Ennek a bevétel része az állami normatívában szerepel. 

 

Juhász Csaba polgármester: 40 millió bevétel, amit kapunk az államtól normatívaként a 

hivatalra, Tordas hozzáadja a maga részét és ezt adja át egy az egyben a Közös Hivatalnak. 

 

Cifka János képviselő: a bevételeknél összejön a 202 millió, ugyanakkor a kiadásoknál nagy 

a különbözet. 

 

Pásztorné Takács Zsuzsanna: úgy szerepel a törvényben, hogy ezt külön finanszírozási 

kiadásra kell tenni, a bevétel pedig a pénzmaradvány, a 3,5 millió forint. 

 

Juhász Csaba polgármester: ez egy új rend szerint készült táblázat. A költségvetésnek is 

teljesen új szerkezete van, a szakfeladatokat megtartottuk, de próbáltuk úgy kialakítani, hogy 

ha majd a költségvetést kérik az Államkincstárnál, akkor ennek alapján az összesítő táblákat 

fogják kérni. 

 

Juhász Csaba polgármester: a következő módosító javaslatai lennének. A parkfenntartáshoz 

be kell még tervezni a mezőőr bérét és járulékait. Be kell tervezni kiadásként a pályázatok 

teljes összegét és bevételként a megítélt támogatást. 

 

Ismerteti a módosításokkal kiegészített határozati javaslatot. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki a határozati javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II. 4.) számú határozata 

a 2014. évi költségvetési rendelettervezet módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordas Község Önkormányzatának 2014. 

évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét a következőképpen módosítja: 

- a parkfenntartás költségeihez be kell tervezni a mezőőr bérének és járulékainak 

költségeit (1 546 860 Ft) 
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- ugyanekkora összeggel növelni kell a segélyeknél a jövedelempótló támogatás 

bevételeit 

- be kell tervezni a pályázattal támogatott tervezett beruházások teljes költségét és a 

pályázati bevételeket is a mellékelt tábla alapján: 

összesen támogatás önrész
támogatá

s
többletköltség

Sajnovics tér 2 333 876 1 837 698 496 178 ####### 121 472

Leader Gesztenyés 16 245 672 12 791 868 3 453 804

Leader rendezvények 7 953 233 6 262 388 1 690 845

Játszótér 7 153 599 5 632 755 1 520 844  
 

 

 

 

Juhász Csaba polgármester: aki a módosított költségvetési rendeletet elfogadja, kéri 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete 

Tordas Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  

 

[a rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

 

3.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 

Juhász Csaba polgármester: kéri a jegyző urat, ismertesse a napirendet. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: december elején felhívta őt a Fejér Megyei Kormányhivatal, s 

kérték, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot, ha nem vizsgáltuk felül, tegyük meg 

vagy legalább kezdjük meg a tárgyalását és erről hozzunk egy határozatot. 

 

Hajbin Tímea képviselő: ezt meg is kezdtük. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: valóban megkezdtük. Rendkívüli testületi ülésen hoztunk egy 

határozatot, hogy felül szándékozzuk vizsgálni és megbízott a képviselő-testület a rendelet 

előkészítésével. Ehhez képest december 16-án küldött egy törvényességi felhívást a Megyei 

Kormányhivatal melyben kifogásolja, hogy nem végeztük el a felülvizsgálatot. Eredetileg 

január 30-ai határidőt írt elő a törvényességi felhívás, de mi kérelmeztük a 

meghosszabbítását tekintettel arra, hogy most tartunk testületi ülést. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot áttekintette, vannak olyan formai dolgok, amit 

mindenképpen szeretné, ha módosításra kerülne, erről szól a javaslat. Felsorolta, hogy mely 
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rendelkezéseket lenne szükséges hatályon kívül helyezni, mert az önkormányzati törvény 

megfelelően szabályozza. Vannak módosítások, főleg a szervezeti változások miatt, 

körjegyzőségből Közös Hivatal lett, a körjegyzőből jegyző. A közigazgatási hivatal neve is 

többször szerepel, ezt javasolja módosítani. 

Az Mötv. Szerint az SZMSZ-nek tartalmaznia kell, hogy ha egy képviselőnek személyes 

érintettsége van egy ügyben, azt köteles bejelenteni. Az önkormányzati törvény előírja, 

hogy az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, hogyha a képviselő elmulasztja ezt a bejelentési 

kötelezettségét, milyen szankciót von maga után. Tiszteletdíj megvonást tud csak javasolni, 

bár jelenleg a képviselők nem kapnak sem illetményt, sem tiszteletdíjat, de elképzelhető, 

hogy ez valamikor majd meg fog változni, de egyelőre nincs jobb javaslata. 

Az önkormányzati törvény értelmében az SZMSZ-ben lehet rendelkezni, hogy a két 

testületi ülés közötti időszakban a polgármester halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 

döntsön a képviselő-testület utólagos tájékosztatása mellett. Nem lehet olyan ügyekben 

döntenie, ami a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Ez 

véleménye szerint nem kötelező, a javaslatba belekerült, ha a képviselő-testület úgy dönt, 

elfogadhatja ezt a javaslatot. 

 

Farkas Örs képviselő: nagyon sok visszaélésre ad lehetőséget. 

 

Cifka János képviselő: az összes rendkívüli ülés meg lett tartva úgy, hogy 

határozatképesek voltunk. 

 

Juhász Csaba polgármester: így van. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: két javaslata lenne. Az első a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívására, mellyel nem ért egyet, tekintettel arra, hogy már megkezdték az 

SZMSZ felülvizsgálatát. Illetve az a jogszabályi rendelkezés, amire a levelében hivatkozik, 

már nem hatályos.  

 

Cifka János képviselő: miért nem értünk egyet vele, ha egyszer felül kell vizsgálni? 

 

Juhász Csaba polgármester: mert már elkezdtük. 

 

Cifka jános képviselő: az véletlen egybeesés, hogy akkor kezdtük el a felülvizsgálatot, 

amikor a levelet küldték. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: formailag nem felel meg a levél, mert már elkezdték a 

felülvizsgálatot. A jogszabály pedig már hatályon kívül van. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, kéri kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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5/2014. (II. 4.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1179-1/2013. számú  

törvényességi felhívásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1179-1/2013. számú törvényességi felhívásával nem ért egyet, mivel  

- a képviselő-testület 145/2013. (XII. 16.) számú határozatával úgy döntött, hogy a soron 

következő testületi ülésen felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

egyben megbízta a jegyzőt a rendelettervezet előkészítésével; 

- a Kormányhivatal által hivatkozott jogszabályi rendelkezés, azaz Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontja 

2014. január 1-től nem hatályos. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy e döntésről értesítse a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. február 5. 

 

 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért az SZMSZ módosító javaslataival, kéri 

kézfeltartással jelezze. 

 

Farkas Örs képviselő: javasolja, a polgármester két testületi ülés közötti döntés 

felhatalmazását töröljék. 

 

Juhász Csaba polgármester: rendben, aki ezzel a módosítással egyetért, kéri 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II. 4.) számú határozata 

rendelettervezet módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordas Község Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló rendeletének tervezetéből törli a 3. §-t.  

A rendelet sorszámozása értelemszerűen módosul. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja az SZMSZ működéséről szóló rendelet 

módosítását, kéri kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

[a rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

 

 

4.  A „VHG” Kft. javaslata díjkompenzációs megállapodás megkötésére 

 

Juhász Csaba polgármester: a korábbi megállapodás szerint az Önkormányzat fizette a 

szállítás és a lerakás díját a szolgáltatónak. Az összes többi adminisztrációt mi végeztük. 

Beléptünk ebbe a társulásba (Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás – KDV) 

2006-ban, amely alapján kötelezően szerződést kötöttünk az új szolgáltatóval 2013. január 

1-től. A Társulás megállapította korábban a díjat, majd az új hulladékgazdálkodási törvény 

szerint befagyasztották az árakat szintén 2013. január 1-től. Vagyis a VHG Kft-nek ezek 

után azon az áron kell végeznie a szolgáltatást Tordason, amiben korábban csak a szállítás 

és a lerakás költsége volt kalkulálva. A teljes adminisztráció költségét elvesztették. 

Megkerestek minket, hogy ezt a hiányt pótoljuk. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: a KDV irodavezetője szerint nem kérhetnek ilyet. Az 

Önkormányzatnak nem kötelessége, csak lehetősége, hogy saját döntés alapján támogassa a 

szolgáltatást. 

 

Juhász Csaba polgármester: korábban megszavaztunk támogatást például az idősekkel 

kapcsolatban, ezeket jeleztük a VHG felé. Ezeknek a támogatottaknak a számláját továbbra 

is az Önkormányzat fizeti. 

 

Cifka János képviselő: 72 ezer forintot kér havonta költségkülönbözetként. 

 

Hajbin Tímea képviselő: mi lenne, ha  a hivatal végezné számlázást, adminisztrációt? 

 

Juhász Csaba polgármester: nem gondolja, hogy be kéne vállalni olyan plusz munkát, 

aminek a költségét felszámolják. 

 

Hajbin Tímea képviselő: mi a helyzet a külterületi szemétszállítással?  

 

Juhász Csaba polgármester: a külterületről behozott szemét szállítási díját is figyelembe 

vették a költségek kiszámolásánál 

 

dr. Matota Kornél jegyző: ez is egy támogatás részünkről. 
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Hajbin Tímea képviselő: akkor készítsünk egy számítást mi is, hogy mennyibe kerül az 

öreghegyi szemét begyűjtése, és ismertessük a szolgáltatóval, hogy ennyivel már 

támogatjuk a szállítást. 

 

Juhász Csaba polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 

javaslat módosításával, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (II. 4.) számú határozata 

 határozattervezet módosításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „VHG Kft.” díjkompenzációs 

megállapodásáról szóló határozat tervezetének II. változatának első mondatát kiegészíti 

azzal, hogy „Véleményünk szerint az adminisztráció költségeit fedezi az önkormányzat 

által végzett öreghegyi szemétszállítással kapcsolatos költség”. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kéri 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (II. 4.) számú határozata 

a „VHG Kft.” díjkompenzációs megállapodásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „VHG” Velencei-tavi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. díjkompenzációs megállapodását nem fogadja el, mivel 

az abban szereplő havi 72.000 Ft költségkülönbözet megfizetését nem tudja vállalni. 

Véleményünk szerint az adminisztráció költségeit fedezi az önkormányzat által végzett 

öreghegyi szemétszállítással kapcsolatos költség. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a VHG Kft-t. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 

dr. Matota Kornél jegyző: kicsit hasonló a helyzet, mint az előző felhívásnál, bár itt már 

megtörtént a rendelet felülvizsgálat. Nem volt lehetősége átnézni a teljes rendeletet a jelenlegi 

jogszabályok tükrében, ezért szeretne kérni másfél hónapot az alapos áttekintésre.  
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Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Juhász Csaba polgármester: ezzel kapcsolatban hozzászólás, javaslat?  

 

Nincsen. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki a határozati javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (II. 4.) számú határozata 

a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/109-1/2014. számú  

törvényességi felhívásáról 

 

1. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/109-1/2014. számú törvényességi felhívásával nem ért egyet, mivel a köztisztaságról 

és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendeletét 2013. szeptember 

17-i ülésén felülvizsgálta, s annak módosításáról 9/2013. (IX. 19.) számon önkormányzati 

rendeletet alkotott. 

 

2. Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 2014. március 

31-ig vizsgálja meg, hogy az 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet rendelkezései 

mindenben megfelelnek-e a vonatkozó törvényeknek. 

 

3. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy e döntéséről értesítse a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. 03. 31. 

 

 

6.  Egyebek 

 

Várpalotai polgármester levele. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: a várpalotai polgármestertől kaptunk egy levelet, melyben arról 

van szó, hogy ki szeretnének szállni a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási 

Megállapodásból. Arra hivatkoznak, hogy szerintük a Társulási Megállapodásban 

megfogalmazott cél meghiúsult. Ezt novemberben közölték a Társulással, amit legalább 6 

hónappal előbb be kellett volna jelenteni. 

 

Juhász Csaba polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. 

Kérdés ezzel kapcsolatban?  
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Nincsen. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (II. 4.) számú határozata 

Várpalota Város Polgármesterének leveléről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Várpalota Város 

Polgármestere 2014. január 15-én kelt – nyilatkozat a Társulás megszűnésével kapcsolatban 

tárgyú – levelében foglaltakkal nem ért egyet. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy álláspontja szerint a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati 

Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei 

nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer 

keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás 

fejlesztése. 

A képviselő-testület egyetért a Társulási Tanács 57/2013. (XI. 11.) számú határozatának 2. 

pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 

határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését 

tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási 

Megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 

figyelembe venni.” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e határozatáról értesítse Várpalota 

Város Polgármesterét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Császár Roland kérése 

 

Juhász Csaba polgármester: Császár Roland vállalkozónak van lehetősége pályázni egy 

cukrászda megvalósítására a kiosztott térképszelvényen jelzett területen, de ehhez szükség 

lenne nagyobb területre, a sportpálya parkolója melletti területből, mely az Önkormányzat 

tulajdonában van. Elvi döntést kellene hozni arról, hogy szeretne-e az Önkormányzat területet 

eladni vagy sem. 

 

A képviselő-testület megvitatja, melyik területről van szó, és szándékoznak-e eladni a 

területből. 
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dr. Matota Kornél jegyző: kifogásolja, hogy nincsen kérelem. 

 

Juhász Csaba polgármester: elvi döntést lehet hozni, hogy el szeretnénk-e adni egyáltalán 

önkormányzati területet. 

 

Cifka János képviselő: nagyobb területről lenne szó, mert parkolót is számolni kell. 

 

Farkas Örs képviselő: más vendéglátó és szolgáltató egység előtt sincsen parkoló. 

 

Hajbin Tímea képviselő: azok a helységek nagyon régóta ott vannak. Véleményét már 

korábban kifejtette, amikor ugyanerről az ügyről tárgyalt a képviselő-testület, továbbra is azon 

a véleményen van, hogy nem szeretne gazdasági előnyhöz juttatni senkit, főleg úgy nem, 

hogy az önkormányzati vagyon tovább csökken. 

 

Juhász Csaba polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2014. (II. 4.) számú határozata 

önkormányzati terület értékesítéséről 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azt, hogy további 

egyeztetés mellett hajlandó önkormányzati területet eladni a sportpálya melletti 148/2-ből 

közterületéből cukrászda létesítése céljából. 

 

 

Lakásbérletekkel kapcsolatos tájékoztató. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: nem sikerült az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos 

kutatásainak a  végére érni, mert a bérleti szerződések nincsenek meg. Levélben megkereste a 

levéltárat és kérte, ha találnak valamilyen anyagot ezzel kapcsolatban, küldjék meg. 

 

Hajbin Tímea képviselő: ezt valamilyen formában akkor is rendezni kell, ha nincsen 

szerződés. 

 

dr. Matota Kornél jegyző: az egyik lakót megkereste levélben, miszerint tavaly lejárt a 

szerződése, de még nem kaptam választ. 

A levéltárból érkezett válasz esetén ismerteti a fejleményeket. 

 

Juhász Csaba polgármester: egyebekben van e még javaslat? 
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Hajbin Tímea képviselő: két dolgot elfelejtett a költségvetéssel kapcsolatban. Az egyik a 

sport támogatása. 

 

Juhász Csaba polgármester: ezt a kérdést tegyük át a következő testületi ülésre. 

 

Hajbin Tímea képviselő: a másik kérdés: átcsoportosítást szeretne javasolni. Tavaly 

döntöttünk arról, hogy a hivatali dolgozókéval párhuzamosan a polgármester úrnak is emeljük 

meg 10%-kal a bérét. Mivel van egy határ a polgármesteri illetményre, ezért nem egészében 

mint munkabért tudtuk beleépíteni a tavalyi költségvetésbe ezt az összeget, hanem mint 

jutalom. Javasolja, hogy ez ebben az évben is így legyen. A polgármesteri keretből javasolja 

átcsoportosítani a személyi juttatásokhoz. A kifizetéséről is kell dönteni?  

 

dr. Matota Kornél jegyző: igen. 

 

Hajbin Tímea képviselő: akkor ismét legyen két részletben, március 30-án és szeptember 30-

án, igazodva az adóbefizetésekhez. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (II. 4.) számú határozata 

a polgármester jutalmáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Juhász Csaba polgármester részére 

összesen 400.000 Ft jutalmat állapít meg, 2014. március 30-i és 2014. szeptember 30-i 

kifizetéssel. 

A jutalom összege és járulékai a polgármesteri keretből kerül átcsoportosításra. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Juhász Csaba polgármester: köszöni, egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Rácz József alpolgármester: szeretné megemlíteni, hogy a brigádban van egy ember, aki 

nagymértékben rombolja a munkaközösséget, és többször hangoztatja a negatív véleményét a 

képviselő-testületről, a polgármesterről. 

 

Juhász Csaba polgármester: Egyéb kérdés hozzászólás? 

 

dr. Matota Kornél jegyző: tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy az adókintlévőség 

47.922 ezer Ft-ra csökkent. Tavaly május óta 15.030 ezer Ft-ot sikerült beszedni. Mai napon 

további 1.250 ezer Ft gépjárműadó folyt be. 
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Bucsi István képviselő: a Somogyi Béla utcában szükség lenne egy zsákutca táblára és egy 

30 km-es táblára. Probléma még az utcán parkoló autók is. 

 

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 20 óra 45 perckor bezárja a nyílt ülést. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Juhász Csaba dr. Matota Kornél 

 polgármester jegyző 


