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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án 18 óra 8 

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 

Dr. Rákosiné Molnár Anna 

Speil Anita 

 

 

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

ülést. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Napirend előtt 

szeretnék tájékoztatást adni. A Sajnovics téren a vízóra áthelyezéssel kapcsolatos kérelemre a 

testületi ülésen elhangzottak szerint a tulajdonost illetve az ügyvédet tájékoztattuk. A Gyúrói 

úti lakók kérelmével kapcsolatban is elküldtük a válaszlevelet a testületi ülésen 

elhangzottaknak megfelelően. A Közlekedési központot is megkerestük a buszmegállóval 

kapcsolatban, illetve kitisztításra került a járda nyomvonala, hamarosan sor kerül a járda alap 

kövezésére és a gyűrű elhelyezésére. A telkekkel kapcsolatban előzetes szakhatósági 

engedélyezés van az építéshatóság részéről. Érkezett egy birtokvédelmi bejelentés a Petőfi 

utca néhány lakójától az önkormányzattal szemben, miszerint 2014 óta folyamatoson zavarjuk 

az ő életterüket a sportpályával, rendszeresen vágjuk a füvet és edzések vannak. Feljelentés 

érkezett a műfüves pálya építése kapcsán a szombati munkavégzés miatt, hétfőn a kivitelezők 

kaptak egy munkafelügyeleti ellenőrzést. Kérem a napirend előtti hozzászólásokat. 

Albert Balázs képviselő 18 óra 15 perckor megérkezett, Juhász Csaba polgármester 

megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

Nincs hozzászólás. 

Javasolt napirend: 

1. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekvédelmi Szolgálat 2016. évi munkájáról 



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Nyílt Ülése – 2017. május 30. 
2 

Előterjesztő: Pályi Judit intézményvezető 

2. Támogatott szervezetek beszámolója 

Előterjesztő: Támogatott szervezetek vezetői 

3. Beszámoló a Kistérségi Társulás működéséről 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

4. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló  

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

5. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

6. Tordas község Helyi Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

7. Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

8. Tordasi Mesevár Óvodával kapcsolatos döntések megtárgyalása 

Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester 

9. Döntés a közterületi kamerarendszer működtetéséről szóló rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Szűcs Márta jegyző 

10. Egyebek  

Juhász Csaba polgármester: az egyes napirendi pont után javaslom a 2016. évi 

zárszámadási rendelet elfogadását. 

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

szavazattal elfogadta a módosított napirendet. 

 

1. Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekvédelmi Szolgálat 2016. évi munkájáról 

 

Juhász Csaba polgármester: a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

Hajbin Tímea képviselő: probléma volt tavaly, hogy a segélyekre túl sok normatívát 

kaptunk, erre a célra nem lehet elszámolni a támogatást? 

Juhász Csaba polgármester: ahogy tavaly, így idén is elszámoljuk, módosításra került a 

költségvetésben. Táblázatot készítettünk, így naprakészen tudjuk, hogy mennyi szociális 

normatíva került felhasználásra. 

Ha nincs több kérdés vagy hozzászólás, akkor aki elfogadja a Családsegítő- és 

Gyermekvédelmi Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolót, kérem kézfeltartással 

jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2017. (V. 30.) számú határozata 
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a Szent László Völgye Segítő Szolgálat beszámolójáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 

gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Juhász Csaba polgármester: hasonló eset van, mint 2008-ban, ekkor is pénzügyes váltás 

volt a beszámoló leadásának időszakában. Bemutatnám új pénzügyes kolléganőnket Speil 

Anitát. A Magyar Államkincstár felé a beszámoló az eredeti időponthoz képest egy hónappal 

elcsúszott, egyéb technikai okok miatt. Anita elkezdte elkészíteni a testület felé a beszámolót. 

Majd Zsuzsikát megbíztuk, hogy készítsen egy összefoglaló táblát a 2014-es beszámolóhoz 

hasonlóan, a képviselő-testület kérésének megfelelően, mely későn került kiküldésre. Ezen 

okból a pénzügyi bizottság nem tudta tárgyalni a beszámolót. 

Albert Balázs képviselő: köszönjük a kiegészítő táblákat. 

Hajbin Tímea képviselő: sok munkám benne volt az elmúlt tíz évben, hogy olyan 

költségvetésünk és beszámolónk legyen minden évben, amitől ilyen lett a falu. Mindennek az 

alapja a tervezés és aztán annak végrehajtása. A képviselő-testületnek van egy felelőssége az 

év elején, amikor a költségvetés megszületik, arra kidolgoztunk egy táblázatrendszert, ezt 

mindenki ismeri. Én személy szerint alaposan át szoktam nézni, megértjük mi az, amit 

reálisan várunk az évre. A beszámolónál az a felelőssége a képviselő-testületnek, hogy lássa 

azt, hogy amit betervezett eredetileg,hogyan teljesítette a polgármesteri hivatal és a 

polgármester úr. Ha egy összesített táblát kapunk, amiben az összes bevétel és a kiadás 

szerepel fő soronként, abból nem látjuk hogyan teljesült a költségvetés, amit részletesen 

terveztünk és elfogadtuk. Azért volt az a bevett gyakorlat, hogy a részletes kormányzati 

funkciónként bemutattuk mik voltak az eredeti előirányzatok, mik voltak a módosított 

előirányzatok és mi lett a teljesítés. A teljesítés már gyakorlatilag annyival kéne, hogy eltérjen 

az utolsó módosított előirányzattól, ami indokolt volt az utolsó negyedévben. Az elmúlt egy 

évben olyan minőségű beszámolókat kaptam, amit a harmadik negyedévesnél is vissza kellett 

adnom, a tavalyi zárszámadás is így történt, hogy az utolsó pillanatban kaptunk táblázatokat. 

A Magyar Államkincstár nem azt ellenőrzi, hogy hogyan teljesítette az önkormányzat, amivel 

megbízta a képviselő-testület, hanem azt ellenőrzi, hogy a hivatkozások jók-e, konzisztensek-

e a számok. Kialakult egy helyzet, sajnálom az új kolleganőt, véleményem szerint az előző 

pénzügyesnek úgy kellett volna elmennie, hogy ezt határidőre elkészíti. Nem értem, hogy 

miért probléma, hogy egy törvényességi észrevételt kapunk tizenöt nap múlva. Nem is 

szeretem, ha ezzel szorítanak sarokba, és egy nappal a zárszámadás tárgyalása előtt kapom 

meg az előterjesztést. Én ezt most így nem tudom felelősséggel jóváhagyni. Azért is fontos ez 

a beszámoló, mivel 2015. évben volt egy jelenős többletbevétel, ami 2017-re eltűnt, az idei 

költségvetésünkben nem tudtunk vele számolni, nincs szabad forrásunk, ami az elmúlt 

években nem így volt. 

Juhász Csaba polgármester: A korábbi többletbevételekről már többször átküldtem a 

táblákat, hogy mire költöttük: víz elkerülő, kisteherautó, iskola villámvédelem, Gárdonyi-

Kölcsey u.. Idén pedig megvettük az új utca helyén a területeket. 
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Hajbin Tímea képviselő: Mi írja elő a pénzelvonást, ha nem fogadjuk el határidőre a 

beszámolót? 

Szűcs Márta jegyző: Államháztartási törvény. 

Juhász Csaba polgármester: „Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely 

kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség 

teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás 

megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás 

folyósítását felfüggeszti.” 

Hajbin Tímea képviselő: kérném időben az előterjesztéseket, akkor tudunk határidőn belül 

dönteni.  

Szűcs Márta jegyző: megértést kérnék ebben a helyzetben, mely önhibánkon kívül adódott. 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért, hogy a 2016. évi pénzügyi beszámolót elnapoljuk, 

kérem kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2017. (V. 30.) számú határozata 

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolójáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

szóló beszámolóját elnapolja. 

 

3. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló 

Juhász Csaba polgármester: kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban. 

Somfai Sándorné képviselő: a kulturális bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, 

köszönjük szépen a Zsófi munkáját. 

Hajbin Tímea képviselő: gratulálok a munkátokhoz, az elmúlt tíz évben most érzem, hogy 

van valódi gazdája a művelődési háznak. Zsófi több mint egy éve alkalmazásban áll, mint 

művelődésszervező. Szeretném előterjeszteni, hogy az önkormányzati programok szervezési 

munkájának ellenértékeként részére megbízási díj kerüljön kifizetésre. 

Albert Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, milyen összegről van szó. 

Juhász Csaba polgármester: 110 000 forint megbízási díjban részesülne az első félévre. Aki 

egyetért a megbízási díj kifizetésével, kérem, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Hangya Művelődési Ház (IKSZT)  művelődésszervező megbízásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT-ben alkalmazott 

művelődésszervezőnek az önkormányzati programok szervezéséért 110 000 Ft megbízási 

díjban részesíti. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló, 

kérem kézfeltartással jelezze.  

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Hangya Művelődési Ház (IKSZT)  közművelődési tevékenységről szóló 2016. évi  

beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hangya Művelődési Ház (IKSZT) 2016. 

évi, közművelődési tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

4. Támogatott szervezetek beszámolója 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a katolikus egyház beszámolóját, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Katolikus Egyházközség beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Katolikus Egyházközség 2016. évi 

önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a nyugdíjas klub beszámolóját, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Nyugdíjasklub beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub 2016. évi önkormányzati 

támogatásra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
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Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a református egyház beszámolóját, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Református Egyházközség beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egyházközség 2016. évi 

önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja az evangélikus egyház beszámolóját, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Evangélikus Egyházközség beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Evangélikus Egyházközség 2016. évi 

önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Teremtőkert beszámolóját, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Teremtőkert Egyesület beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teremtőkert Egyesület 2016. évi 

önkormányzati támogatásra vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

 

5. Beszámoló a Kistérségi Társulás működéséről 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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57/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú 

Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 

Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2017. (V. 30.) számú határozata 

Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati 

Társulás beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és 

Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

6. Tordas község Helyi Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a helyi esélyegyenlőségi program beszámolót, 

kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról 

 

 

I. 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

- Az 1.2  pontból törlésre kerül a következő szövegrész 

 

„A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2006. (V. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szoc. Rendelet) meghatározza az önkormányzat 

által nyújtott pénzbeli támogatásokat, természetben nyújtott szociális ellátásokat, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.” 

 

helyébe a következő szövegrész lép: 
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„A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- 

és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 282015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet meghatározza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli 

támogatásokat, természetben nyújtott szociális ellátásokat, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat.” 

 

A 3.1 pontból törlésre kerül a következő szöveg:  

 

„A település adóerő-képessége 2012-ben 18.424.101 Ft volt. 

Tordason 2012-ben 653 db lakást tartottak nyilván, amelynek döntő többsége összkomfortos 

fokozatú. A személygépkocsik száma 920 db volt.” 

 

helyébe a következő szövegrész kerül: 

 

„A település adóerő-képessége 2015-ben 1470.305.757,- Ft, 2016-ban 1.533.642.397,- Ft 

volt. 

Tordason 2015-ben 653 db lakást tartottak nyilván, amelynek döntő többsége 

összkomfortos fokozatú. A személygépkocsik száma 853 db volt.” 

 

A 3.2 d) pontból törlésre kerül: 

d) „Jelentős foglalkoztató a korábban a Fővárosi Önkormányzat által, majd 2013. 

január 1-től az állam által fenntartott Értelmi Fogyatékosok Otthona, amely a 

környező településekről vonz munkaerőt, valamint a helyi Önkormányzat 

intézményhálózata. Munkalehetőséget biztosító önkormányzati beruházás nincs 

folyamatban. A Gárdonyi Munkaügyi Központtal az Önkormányzat szorosan 

együttműködik. 

di)  

A következő szövegrész lép a helyébe: 

 

dii) „Jelentős foglalkoztató a korábban a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott 

Értelmi Fogyatékosok Otthona, amely a környező településekről vonz 

munkaerőt, valamint a helyi Önkormányzat intézményhálózata. 

Munkalehetőséget biztosító önkormányzati beruházás nincs folyamatban. A 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala 

Foglalkoztatási Osztályával az Önkormányzat szorosan együttműködik.” 

 

A 3.2 f) pontból törlésre kerül: 

 

„Gárdonyi Munkaügyi Központ közreműködésével” 

 

Helyébe a következő szövegrész lép: 

 

„Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala Foglalkoztatási 

Osztályával történő szoros együttműködés” 
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A 3.3 pontból törlésre kerül: 

 

„Tordas Község Önkormányzata biztosítja és a Szoc. Rendeletben szabályozza a 

jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket. Ezek a segélyek a 

következők lehetnek: ápolási díj, rendszeres szociális segély.” 

 

Helyébe a következő szövegrész lép: 

 

„Tordas Község Önkormányzata biztosítja és a Szoc. Rendeletben szabályozza a 

jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó segélyeket. Ezek a segélyek 

a következők lehetnek: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás.” 

 

 

A 3.3 pontban szereplő táblázat törlésre kerül: 

 

Év Ügyfélforgalom/fő 

Rendszeres 

támogatások 

száma 

Rendkívüli támogatások 

száma 

2008 60 24 20 

2009 70 29 28 

2010 80 45 36 

2011 135 79 42 

2012 145 98 41 

 

Helyébe a következő táblázat lép: 

 

Év Ügyfélforgalom/fő 

Rendszeres 

támogatások 

száma 

Rendkívüli 

támogatások száma 

2012 145 98 41 

2013 94 65 29 

2014 105 63 42 

2015 118 70 48 

2016 117 44 73 

 

 

A 4.1 pontban szereplő következő szövegrész törlésre kerül: 

 

„e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: a települési 

önkormányzatnak egy  gyermekről tud, akinek a magyar állampolgárságával kapcsolatos 

eljárás folyamatban van.” 

 

Helyébe a következő szövegrész kerül: 

 

„e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: a települési 
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önkormányzatnak nem tud olyan gyermekről, akinek a magyar állampolgárságával 

kapcsolatos eljárás folyamatban van.” 

 

- Az Összegző táblázat IV/3. sorában foglalt határidő 2018. december 31-re módosul. 

- Az Összegző táblázat V/1. sorában foglalt határidő 2018. december 31-re módosul. 

- Az Összegző táblázat V/3. sorában foglalt határidő 2018. december 31-re módosul. 

- 

 

II. 

A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az I. pontban szereplő 

módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program egységes 

szerkezetében, kérem kézfeltartással jelezze. 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi programot az 

59/2017. (V. 30.) számú határozatban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben 

elfogadja. 
 

7. Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a megállapodás módosításával, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2017. (V.30.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról és a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda 

megszüntetéséről 
 

 

1) .  a.) Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Szent László 

Völgye-Bóbita Óvoda megszüntetéséről szóló 32/2017. (IV. 27.) határozatával 

egyetért és támogatja az abban foglaltakat. 
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b.) A Képviselő-testület – összhangban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás 41/2017. (V. 19.) határozatában foglaltakkal – egyetért azzal, hogy a 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás a fenntartásában működő 

Szent László Völgye-Bóbita Óvodát 2017. augusztus 31. napi hatállyal 

megszünteti (jogutóddal történő megszüntetés [különválás]). 

 

 

2.) A Képviselő-testület a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási megállapodásának (a továbbiakban: Társulási megállapodás) módosítását 

– összhangban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 42/2017. (V. 19.) 

határozatában foglaltakkal – a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe 

foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 Felelős: Juhász Csaba polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

8. Tordasi Mesevár Óvodával kapcsolatos döntések megtárgyalása 

Hajbin Tímea képviselő: a létszám a törvénynek megfelelő? 

Juhász Csaba polgármester: az alapterület alapján kiszámított létszám. Aki egyetért az 

alapító okirat módosításával, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2017. (V. 30.) számú határozata  

a Tordasi Mesevár Óvoda alapító okiratáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Mesevár Óvoda alapító okiratát a 

jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Egyben a 2017. május 9-én megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadott 47/2017. (V. 9.) 

számú határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

 

9. Döntés a közterületi kamerarendszer működtetéséről szóló rendelet elfogadásáról 

Juhász Csaba polgármester: a rendeletalkotás után a rendőrséggel megállapodást kötünk, és 

szeretnénk ha ezután martonvásári közterület felügyelő látná el a térfigyelő kamerarendszer 

felügyeletét. Aki elfogadja a rendeletet, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelete 
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a közterületi térfigyelő kamera rendszerről 

[A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

10. Egyebek 

Polgármester cafetéria 

Juhász Csaba polgármester: a köztisztviselők cafetériája évi bruttó kétszázezer forint, külön 

kell döntenünk,hogy a polgármester is részesüljön ezen juttatásban. Aki egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

63/2017. (V. 30.) számú határozata 

a polgármester cafetériájáról 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordas Község Polgármesterének 

cafetériáját a 2017. évben bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tordasi Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatát a 

polgármesterre nézve is megfelelően alkalmazni kell. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2017. év 

 

Hangya Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata és házirendje 

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a szabályzatot és házirendet, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

64/2017. (V. 30.) számú határozata 

a Hangya Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatáról és házirendjéről 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hangya Művelődési Ház Szervezeti és 

Működési Szabályzatát és Házirendjét elfogadja. 

 

Felelős: művelődésszervező 

Határidő: azonnal 

 

Hajbin Tímea képviselő: a telekértékesítéssel kapcsolatban összesen 13 jelentkezés érkezett 

a kedvezményes telkekre, ebből 9 a meghirdetett határidőig. Úgy gondolom, döntenünk kell, 

hány kedvezményes telket adunk, és hány teljes árút. Legyen egy végleges kalkulációnk, 
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hogyan fogjuk finanszírozni a közművesítéseket. Azt javaslom, hogy 10 telekben határozzuk 

meg a limitet a kedvezményes telkekre. 

Juhász Csaba polgármester: az engedélyek után lehet értékesíteni a telkeket. A tervezések 

elkezdődtek, a geodéziai felmérés megtörtént, az úttervezés is folyamatban van. Körülbelül 

nyár végén lehet értékesíteni a telkeket. Aki egyetért a kedvezményes telekértékesítés 

feltételeivel, kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

65/2017. (V. 30.) számú határozata 

az önkormányzati telkek kedvezményes áron történő értékesítéséről 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jókai u mögött 

kialakítandó utca falu felőli részén kialakítandó telkekből 10 db-ot értékesít kedvezményesen. 

A kedvezményre jogosultság feltétele: 

- legalább 10 évig folyamatosan tordasi állandó lakóhellyel rendelkezett 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hajbin Tímea képviselő: a költségek közé tervezzük be a fásítást. Az utat, amit kifizettek azt 

illene visszafizetnünk. Egy új játszótért kell terveznünk a Jókai utcába. Az alapítványnak 

utalnunk kell a 2017. évi munkabér elszámolást. Az öreghegyi úttal kapcsolatosan történt egy 

feljelentés, ha jól tudom. 

Juhász Csaba polgármester: biztosítónál van az ügy, az öreghegyi úton valaki belement egy 

kátyúba, gyorsan hajtott és leért az olajteknő, mely leszakadt. A rossz utat jelző tábla 

kihelyezésre került. 

Hajbin Tímea képviselő: az előző testületi ülésen felmerült a színpad elnevezése, amelyet 

korábban elnapolt a képviselő-testület. 

Juhász Csaba polgármester: a júniusi testületi ülésen kerül napirendre a díjak átadása, 

szerintem ekkor tárgyaljuk. A család hozzájárulását is meg tudjuk kérni. 

Hajbin Tímea képviselő: jelzést kaptam, hogy a Kajászó felé kimért magántelkek 

elhanyagoltak kérném a felszólításokat. 

Szűcs Márta jegyző: csütörtökre terveztük a falu bejárását. 

Hajbin Tímea képviselő: előző testületi ülésen felmerült, hogy kérünk a Kormányhivataltól 

adatszolgáltatást az adóügyekhez, ez megtörtént? 

Szűcs Márta jegyző: nem, a következő ülésre választ fogok adni a kérdésre. 
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Hajbin Tímea képviselő: a választ megkaptam, hogy miért csökkent jelentősen az iparűzési 

adó alanyok száma, ennek oka az adattisztítás. A települési rendkívüli támogatásnál nincs 

maximális összeg meghatározva, ezért kértem, hogy változtassuk meg a rendeletet, erre 

szeretnék egy előterjesztést kérni. A mérőáthelyezéssel kapcsolatban a válaszlevél elküldésre 

került? 

Szűcs Márta jegyző: igen kiküldtük, a támogatásoknál van maximális összeg, erről döntött 

április 25-én a testület 

HajbinTímea képviselő: anyakönyvvezetővel kapcsolatban mi lesz a megoldás és mikor? 

Juhász Csaba polgármester: két-három főt beiskolázunk a hivatalból. Körülbelül fél éves a 

tanfolyam. 

Hajbin Tímea képviselő: az ovi kiválással kapcsolatban kaptam egy kalkulációt, nézzük át a 

normatívát hogyan változott.  

Juhász Csaba polgármester: át kell néznünk a költségvetésünket a beszámoló után, 

módosítanunk kell, mivel a pénzügyes bére is változott, anyakönyvi helyettesítésért fizetünk 

és a kistérségből kaptunk megmaradt óvodai normatívát. Az egészségház támogatási 

szerződését pénteken írom alá.  

Hajbin Tímea képviselő: a kerékpárút ló ürülékkel van tele, a rendeletünk mit mond. 

Szűcs Márta jegyző: az állatok védelméről szóló törvény kimondja, hogy a kedvtelésből 

tartott állatok ürülékét a tulajdonos köteles eltakarítani. 

Juhász Csaba polgármester: a következő Kisbíróban megjelentetünk egy cikket ezzel 

kapcsolatban. 

Hajbin Tímea képviselő: a költségvetés módosításához szeretném kérni a telekösszevonások 

miatti telekadó csökkenést. 

Somfai Sándorné képviselő: kulturális bizottsági ülésen augusztus 20-val kapcsolatban 

felmerült a délutáni kezdés. A díjátadás és a megnyitónak legyen közönsége.  

Hajbin Tímea képviselő: egy dologra kell figyelni, ez nem egy kulturális esemény. 

Albert Balázs képviselő: a falu elején nagyon gyorsan haladnak az autósok, lehet a közútnál 

kérni egy felvillanó sebességmérő táblát? 

Juhász Csaba polgármester: ez az önkormányzatnak több százezer forintjába kerülne. A 

közút nem helyezi ki a táblát. Árajánlatot kérhetünk. 

Juhász Csaba polgármester: egyéb kérdés hozzászólás? 
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Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 20 óra 35 perckor bezárja a nyílt ülést. 

Kmf. 

 Juhász Csaba Szűcs Márta 

 polgármester jegyző 


