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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-én 18 óra 7 

perctől tartott, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem  

 

Jelenlévők: 

 

Juhász Csaba polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Albert Balázs képviselő  

Báhidszki Gábor képviselő 

Hajbin Tímea képviselő 

Somfai Sándorné képviselő 

Szűcs Márta jegyző  

Vendégek: 

 

Dr. Szabóné dr. Militár Ágnes 

Kalocsai-Balogh Hajnalka 

Lévai Gyöngyi 

 

 

Juhász Csaba polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megnyitom a nyilvános testületi 

ülést. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Kérem a napirend előtti 

hozzászólásokat. 

Hajbin Tímea képviselő: a márciusi testületi ülésen szó volt a telekértékesítésről, szeretném 

kérni az értékesítés megalapozásához az értékbecslésről szóló dokumentációt, mert én nem 

voltam azon az ülésen, így nem láttam.  

Javasolt napirend: 

1. Polgármesteri Hivatali beszámolók 

Előterjesztő: Szűcs Márta jegyző 

2. Pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

3. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 
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4. A Fejérvíz Zrt. vagyonkezelői ivóvízhálózatra vonatkozó tájékoztatásának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

5. Döntés ösztöndíj-pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

6. Egyebek 

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1.  Polgármesteri Hivatali beszámolók 

Szűcs Márta jegyző: a Polgármesteri Hivatal 2016. évről szóló beszámolója előző héten, 

csütörtökön kiküldésre került. Az adóhatósági, a szociális és gyámügyi munkáról külön 

készítettünk beszámolót, illetve ügykörönként a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

Kolléganőim részt vesznek az ülésen és amennyiben kérdés merül fel a munkájukkal 

kapcsolatban, azt megválaszolják. 

Hajbin Tímea képviselő: az adóhatósági beszámolóhoz lennének először kérdéseim: az 

építményadó mértéke szerepel a beszámolóban. Öreghegyen az összes épületre vonatkozik? 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: igen, az Öreghegyen egységesen minden épületre háromszáz 

forint négyzetméterenként az építményadó. 

Somfai Sándorné képviselő asszony 18 óra 11 perckor megérkezett, Juhász Csaba polgármester 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

Hajbin Tímea képviselő: az építményadó kedvezmények adásának mi a menete? 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: az ügyfél kérelmére történik. 

Hajbin Tímea képviselő: mi a bejelentés határideje? 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: nincs határidő. 

Hajbin Tímea képviselő: szeretném kérni, hogy a januári Kisbíróba jelentessük meg az 

adózással és adókedvezményekkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Az adóbeszámolóban 

több helyen szerepel, hogy a felszólítás megtörtént, de nem tudjuk mi történt ezután. 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: a tulajdonosok nem jelentik a változást, nekünk kell utánajárni, 

felszólítást küldeni, ezután tesznek bevallást. 

Hajbin Tímea képviselő: kérném, hogy a következő beszámolónál szerepeljen, hogy a 

felszólítás után a bevallás, illetve behajtás megtörtént-e.  Ha címváltozás rögzítésre kerül, 

automatikusan kapsz értesítést? 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: Tordason bejelentkezett lakosok figyelmét felhívjuk a változás 

bejelentésre, de aki Martonvásáron jelentkezik be, arról nincs adatunk. 

Hajbin Tímea képviselő: kérhetnénk információt Martonvásártól. 

Dr. Szabóné dr. Militár Ágnes: jelzem a hivatal felé a kérést. 
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Hajbin Tímea képviselő: az iparűzési adóalanyok száma miért csökkent ilyen mértékben? 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: utánanézek. 

Hajbin Tímea képviselő: kettőmillió-nyolcszázezer forintos hátralékot mutat az iparűzési 

adó tárgyévi hátralék összege. 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: részletben egyenlítik ki a nagyobb összegeket.  

Hajbin Tímea képviselő: az idegenforgalmi adónál felvetődött, hogy ilyen kevés a bevétel és 

plusz adminisztráció az adózók szempontjából, beszélhetünk az adónem eltörléséről. 

Kalocsai-Balogh Hajnalka: havonta három adózó ad bevallást. 

Juhász Csaba polgármester: körülbelül ekkora bevétellel számoltunk. 

Hajbin Tímea képviselő: a következő beszámolóban kérnék adatokat mennyi adótartozást 

vittünk tovább az előző évről, volt-e olyan, amit elévülés miatt törölni kellett.  

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja, a helyi adóbeszámolót kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a helyi adóbeszámoló elfogadásáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi helyi adóztatásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: a szociális és gyámügyi tevékenységről szóló beszámolóval 

kapcsolatban van-e kérdés. 

Hajbin Tímea képviselő: minden támogatással kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy a 

beszámolóban szerepeljen, hogy saját forrásból lett kifizetve, vagy száz százalékos normatíva 

van rá. 

Szűcs Márta jegyző: kivétel nélkül a normatívából lett fizetve. 

Hajbin Tímea képviselő: a rendkívüli települési támogatásnál nincs meghatározva cél, 

maximális összeg. Vizsgáljuk felül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben tizennyolc 

fő részesült, erre ki jogosult? 

Lévai Gyöngyi: törvény határozza meg, hogy az egy főre jutó jövedelem a családban 37 050 

forint, egyedülállóként pedig 39 900 forintnál nem lehet magasabb. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a szociális és gyámügyi tevékenységről szóló 

beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a gyámügyi és szociális tevékenységről szóló beszámoló 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

gyámügyi és szociális tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: a polgármesteri hivatal beszámolójával kapcsolatban kérdés. 

Hajbin Tímea képviselő: az alapítvánnyal kapcsolatos teendőkre a javaslatomat átküldtem, 

ami biztosítaná, hogy szabályszerűen működjön az alapítvány. Úgy gondolom, hogy a 

kuratórium tagjaitól nem várható el sem az iktatási feladatok, sem az ellenőrzési feladatok 

ellátása, ezért gondoltam, hogy a hivatal dolgozóinak kellene ellátni.  

Juhász Csaba polgármester: Gyöngyi a sporttal és az alapítvánnyal kapcsolatosan bejövő 

számlákat és bankszámla kivonatokat továbbküldi a megfelelő helyekre. 

Hajbin Tímea képviselő: azt kérem, hogy építsük be a munkaköri leírásba ezen feladatokat, 

nem csak iktatási feladatokról van szó. Másrészt szintén polgármesteri hivatali feladatként 

szeretném kérni a csatorna-hálózatfejlesztéssel kapcsolatban, maximum kéthavonta kérjünk 

információt a projektmenedzsmenttől, vagy a társulat vezetőjétől. Erről kérnénk tájékoztatást 

a képviselő-testületi üléseken, és a Kisbíróban a lakosság részére. 

Juhász Csaba polgármester: két nap múlva lesz társulási ülésünk ahol fogom kérni, hogy 

folyamatosan tájékoztassanak. Aki elfogadja a hivatali beszámolót ezen módosításokkal, 

kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a polgármesteri hivatal munkájáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: a belső ellenőr beszámolójával kapcsolatban kérdés. 

Hajbin Tímea képviselő: a főkönyv és az analitika között eltérés szerepel, szeretnék egy 

tájékoztatást kapni, hogy mekkora összegről van szó, mi lesz a határideje. Ez a Számviteli 

törvény megsértése tulajdonképpen, nem értem, miért nem lehetett több mint egy éve 

megoldani. Az információs törvény előírásaira hivatkozva jeleztem, hogy az ötmillió forint 

feletti szerződések nem voltak fenn a honlapon, de ezen kívül a belső ellenőr beszámolójából 

nem derül ki, mik voltak a konkrét problémák. Jelezzük, hogy a belső ellenőr ne 

általánosságokat írjon, hanem konkrét problémákat a jelentésbe. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a kiegészítéssekkel a belső ellenőr beszámolóját, 

kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2017. (IV. 25.) számú határozata 

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési jelentéséről 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal belső ellenőrzési jelentéséről szóló 2016. évi beszámolót elfogadja. 

 

2. Pályázatokkal kapcsolatos döntések 

Juhász Csaba polgármester: az egyik pályázat a belterületi járdák utak felújítása, melynek a 

teljes költsége tízmillió-kilencszázhatvannégyezer-négyszáztizenkilenc forint. A pályázat 

nyolcvanöt százalékos támogatású, a testület az önerőt a költségvetésből biztosítja. Aki 

elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2017. (IV. 25.) számú határozata  

járdaépítési pályázat benyújtásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 

II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra. 

 

A pályázat célja Tordas, Hangya sor Járda felújítása 

A beruházás teljes költsége 10.964.419 Ft 

A támogatás mértéke: 85% 

Önerő összege: 1.644.663 Ft 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önerő összegét költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Juhász Csaba polgármester: a másik pályázat helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése. 

Juhász Csaba polgármester ismerteti a pályázati kiírást. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a pályázaton való indulást, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzata 
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Képviselő-testületének 

39/2017. (IV.25.) határozata 

a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése c. pályázati kiírásról 

 

Tordas Község Önkormányzata pályázatot nyújt be Magyarország Kormányának felhívása 

alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése c. pályázati kiírásra. 

 

A pályázat célja: 2. célterület: közétkeztetés fejlesztése. 

 

A beruházás teljes költsége: kb 7,5 millió Ft.  

A támogatás mértéke: 75% 

 

Tordas Község Önkormányzata a szükséges önrészt a költségvetésében biztosítja. 

 

Megbízza a polgármestert a pályázati dokumentáció összeállításának koordinálására, 

elkészíttetésére és aláírására. 

 

Felelős: Juhász Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

3. Önkormányzati rendeletek módosítása 

Szűcs Márta jegyző: törvényességi felügyeleti felülvizsgálati felhívást kaptunk a 

Kormányhivataltól, miszerint meghoztuk a helyi népszavazásról szóló rendeletünket tavalyi 

év augusztus 31-én és ebben a rendeletben helyeztük hatályon kívül az SZMSZ erre 

vonatkozó pontját. A népszavazásról szóló törvény nem hatalmazta fel az önkormányzatot az 

SZMSZ módosítására, ezért kell most ezeket a rendeleteket módosítani. Gyakorlatilag ez egy 

technikai megoldás. 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelt módosításával, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32017. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás 

kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló  

12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

[A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 
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Juhász Csaba polgármester: aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 

egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017. (IV.26) önkormányzati rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

[A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

Juhász Csaba polgármester: a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a 

természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítását javasoljuk, hogy tágabb legyen a támogatottak köre. 

A képviselő-testület megvitatja a rendelet tervezetet. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással 

jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2017. (IV.26) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

[A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

4. A Fejérvíz Zrt. vagyonkezelői ivóvízhálózatra vonatkozó tájékoztatása 

Juhász Csaba polgármester: szerződés szerint a Fejérvíz Zrt. minden évben tájékoztatást 

küld a Tordas-Gyúró-Kajászó vízhálózaton történt felújításokról.  

Hajbin Tímea képviselő: szeretnék egy előterjesztést kérni a kiosztott anyaghoz minden 

évben, amely összeveti a megvalósult munkákat a Gördülő Fejlesztési Tervvel, amit az előző 

évben elfogadtunk, ezt valaki ellenőrizze le. Illetve, hogy a feltüntetett felújítások, 

fejlesztések, beruházások hivatalosan az önkormányzat részéről átvételre kerültek, vagyis 

megvalósultak. 

Juhász Csaba polgármester: a gyúrói ivóvízvezeték kiváltásával kapcsolatban történt egy 

helyszíni szemle. Jeleztem, hogy csak a meredekebb rész (itt egy vízfolyás található) cseréjét 

támogatom. A felső szakasz cseréjének halasztását kértem, mivel az amortizációt több évre 

előre leköti. 
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5. Döntés ösztöndíj-pályázat kiírásáról 

Juhász Csaba polgármester: készítettünk egy tervezetet, várom a véleményeket. Aki 

elfogadja a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot, kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíjról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tordasi Tanulmányi 

Ösztöndíjra vonatkozó pályázati kiírást és meghirdeti az abban meghatározott 

szempontrendszer szerint a Tordasi Tanulmányi Ösztöndíj-pályázatot. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  

Rácz József alpolgármester 19 óra 14 perckor megérkezett, Juhász Csaba polgármester 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

6. Egyebek 

Gyúrói úti lakók kérelme 

Juhász Csaba polgármester: a csatorna-hálózatról tájékoztatást fogunk adni a lakosságnak. 

A lakók a járda, a növényzet és a híd kialakításához segítséget kérnek az önkormányzattól. A 

járda lapokat biztosítani tudjuk, a felajánlás már évek óta él. 

Szűcs Márta jegyző: hetvennégy állandó lakos van a Gyúrói úton, három fő tartózkodási 

hellyel rendelkezik. 

Hajbin Tímea képviselő: javaslom, hogy fogalmazzunk meg egy válaszlevelet. Első ponttal 

kapcsolatosan az imént javasoltam, hogy a polgármesteri hivatalban legyen egy munkatárs aki 

kéthavonta információt fog kérni és a Kisbíróban fog tájékoztatást írni a csatornahálózat 

fejlesztésével kapcsolatban. A levél második részével kapcsolatosan, melyben kérik a 

növényzet kiirtását, ennek az ütemezését polgármester úr határozza meg. A híd elkészítésére 

kérjünk egy ajánlatot. 

Rácz József alpolgármester: nézzük meg a meglévő hídgyűrűnket, az megfelelő véleménye 

szerint. 

Hajbin Tímea képviselő: akkor vállaljuk a hídgyűrű lefektetését. A Volántársasággal vegyük 

fel a kapcsolatot és tájékoztassuk a lakosok számáról, milyen messze található a legközelebbi 

buszmegálló és kérjük, hogy megállóhelyet létesítsenek. A Volán társaságnak szintén írjuk 

meg, hogy a sofőrök sokszor nem adnak menetjegyet az utasoknak, így a buszjáratok 

kihasználatlanoknak tűnhetnek. Erre vonatkozóan lakossági panaszt kaptam. 
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Juhász Csaba polgármester: aki egyetért, hogy az előbb elmondottak alapján válaszlevelet 

írjunk, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2017. (IV. 25.) számú határozata 

levelek a gyúrói út ügyében 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy levélben 

tájékoztassa a Gyúrói úti lakókat a képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslatok 

megvalósíthatóságáról. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

Sörös Tiborné lakáskérelem 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a lakásbérlet meghosszabbításával, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2017. (IV. 25.) számú határozata 

Sörös Tiborné önkormányzati lakás bérleti szerződés hosszabbításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sörös Tiborné Tordas, Sajnovics tér 3. fsz. 

4. szám alatti bérlő lakásbérleti szerződését 2018. május 31-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

Képviselői vagyonnyilatkozatok leadása 

Hajbin Tímea képviselő: a nyilatkozatok leadása megtörtént. 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló 

beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tordas Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának beszámolóját az önkormányzati 
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képviselők és külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatának megtételéről” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordas Község Önkormányzat Pénzügyi 

Bizottságának  a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja és külsős bizottsági 

tagja a képviselői vagyonnyilatkozatokat 2017. évre vonatkozóan, a jogszabályban előírt 

határidőre leadta. 

Mentőállomás támogatása 

Juhász Csaba polgármester: kérem a javaslatokat a támogatás összegére. 

A képviselő-testület megvitatja a támogatás összegét. 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a mentőállomás egyszeri ötvenezer forintos 

támogatásával, kérem, kézfeltartással jelezze.  

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2017. (IV. 25.) számú határozata 

a mentősök támogatásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő testülete 50 000,- Ft-tal,  azaz Ötvenezer forinttal 

támogatja a Martonvásári Mentőállomást. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Mérő áthelyezési kérelem 

Juhász Csaba polgármester: a mérő áthelyezésének költsége körülbelül 150 000 forintba 

kerülne. A képviselő-testület 1995-ben döntött az ingatlan eladásáról, azzal a feltétellel, hogy 

az ingatlant a vevő köteles átalakítani szolgáltató irodává és üzletté. 

Hajbin Tímea képviselő: mérőáthelyezést végezze el a kérelmező, és határozatban eltekint a 

képviselő-testület attól, hogy nem üzlethelyiségnek használják az épületet. 

Somogyi Béla utca átnevezése 

Hajbin Tímea képviselő: javaslom, járjunk utána, hogy a lakosságnak milyen teendői 

lesznek az utcanévváltozás miatt. 

Albert Balázs képviselő: felmerült az új utca elnevezésével kapcsolatosan is a Cseh Tamás 

név. 
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Juhász Csaba polgármester: javaslom a napirendi pont elnapolását.  

Óvodai létszámtúllépés 

Juhász Csaba polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§(2) 

bekezdés d.) pontja alapján a fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a 

kollégiumban szervezhető csoportok számát,..” Az Nkt. 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. 

melléklete határozza meg az óvodai csoportok létszámára vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

Ezen jogszabályi előírások értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 

(25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 

nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Ezt az intézkedést fenntartó 

abban az esetben teheti meg, ha a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott  csoportszoba méret 

(2m2/fő) rendelkezésre áll. Azonban a tordasi Óvoda esetében az említett csoportszoba méret  

sajnos nem áll rendelkezésünkre. 19 férőhelyünk van, 21 gyermek augusztus 31-ig betölti a 

harmadik életévét, két gyermek szülei viszont munkába állnak december 31-ig. Az összes 

beiratkozottak száma 32 volt. A létszámkerethez képest a testület engedélyezhetné a 10 

százalékos eltérítést, viszont a többletlétszám után normatívát nem igénylünk, mégpedig a 

bevezetőmben említett EMMI rendelet mellékletében meghatározott csoportszoba méret 

miattAki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2017. (IV. 25.) számú határozata 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul, hogy a köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. §. (7) bekezdése alapján a Tordasi Mesevár Óvodában az 

engedélyezett létszámkerethez képest 10 %-kal eltérhessenek a 2017/18 tanévben. A 

többletlétszám után normatíva nem igényelhető. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Juhász Csaba polgármester: tájékoztatom a képviselőket, hogy a Jókai u mögötti 2 telekre 

és az utcára a tulajdonjog bejegyzés megtörtént, így indíthatjuk a telkek megosztását. 

Kérném, hogy a testület járuljon hozzá, hogy a pályázatokban a projektmenedzsmenti 

költségeket megbízás keretében vállalhassam. Mivel az ezzel kapcsolatos munkákat az 

elkészítéstől a megvalósításig én végzem. 

Hajbin Tímea képviselő: nézzük meg összegszerűen is. Ami nem önkormányzati pályázat, 

annak az ilyen formában történő projektmenedzsmentjét nem támogatom. Nem szeretném, ha 

túlvállalnánk magunkat és a fontosabb dolgok, mint a telekalakítás elsikkadna. Van egy teljes 

státuszunk pályázati előadóra. 
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Juhász Csaba polgármester: jelenleg hosszantartó betegállományban van. 

Albert Balázs képviselő: pályáznunk kell, ezek a lehetőségek viszik előre a települést. 

Szűcs Márta jegyző: a projektmenedzsmenti díjat ki kell fizetni mindenféleképpen, mivel a 

pályázat része. 

Hajbin Tímea képviselő: nézzük meg a költségeket. 

Hajbin Tímea képviselő asszony 20 óra 12 perckor távozott, Juhász Csaba polgármester 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

Somfai Sándorné képviselő: az iskola tűzjelző rendszere többször jelzett éjszaka, szeretném, 

ha ezt megvizsgálnánk. 

Juhász Csaba polgármester: egyéb kérdés hozzászólás? 

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 20 óra 15 perckor bezárja a nyílt ülést. 

Kmf. 

 Juhász Csaba Szűcs Márta 

 polgármester jegyző 


