
 JEGYZİKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 17-én 18 óra 5 
perctıl tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem 

Jelenlévık:

Juhász Csaba polgármester
Rácz József alpolgármester
Bucsi István képviselı
Cifka János képviselı
Farkas Örs képviselı
Hajbin Tímea képviselı

dr. Matota Kornél jegyzı 

Vendégek:

Kelemen Zénó
Sármay Bence

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. 
Megállapítja,  hogy a képviselı-testület  6 fıvel határozatképes.  Szollár László képviselı úr 
távol van. Kéri a napirend elıtti hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

Javasolt napirend

1.  2013. évi költségvetés I. féléves beszámolója
Elıterjesztı: Juhász Csaba polgármester

2.  Az  önkormányzati  tulajdonban  álló  közterületek  filmforgatási  célú 
használatáról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: dr. Matota Kornél jegyzı

3.  A közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirıl szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: dr. Matota Kornél jegyzı

4.   A köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról
Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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 Elıterjesztı: dr. Matota Kornél jegyzı

5.   Egyebek

A  napirenddel  kapcsolatban  nincs  hozzászólás.  A  képviselı-testület  6  igen,  egyhangú 
szavazattal elfogadta a napirendet.

1  .   2013. évi költségvetés I. féléves beszámolója  

Juhász Csaba polgármester: felkéri Hajbin Tímeát a Pénzügyi  Bizottság elnök asszonyát 
értékelje a beszámolót.

Hajbin Tímea képviselı:  a Pénzügyi  Bizottság a mai napon megtárgyalta az elıterjesztett 
költségvetési  beszámolót.  Két  észrevétele  van.  A  pénzmaradvány  25  millió  forintra  lett 
betervezve,  de  a  zárszámadásban  kiderült,  hogy  ez  egy  magasabb  összegben  teljesült.  A 
bevételek a tervezetthez képest alacsonyabbak. Ennek a fı oka az, hogy az adóbevételek nem 
teljesültek, ezen belül is a telekadóban van nagyon lényeges elmaradás. A tegnapelıtt lejárt 
határidıben bejött bevételek még feldolgozás alatt vannak. Ebbıl fog látszódni, hogy az éves 
adó elıirányzatot  hogy tudják teljesíteni.  Telekadóban biztos,  hogy nem, kell  is  ebben az 
ügyben lépni, mert nem lesz elég fedezet a tervezett kiadásainkra. 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Juhász Csaba polgármester: köszöni. Kérdés a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban? 

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a 2013. évi költségvetés I. féléves beszámolóját, 
kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
90/2013. (IX. 17.) számú határozata

a 2013. évi költségvetés I. félévi beszámolójáról

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  a  2013.  évi  költségvetés  I.  félévi 
beszámolóját elfogadja.

Juhász Csaba polgármester: sok minden változott a pénzügy terén, például havonta kell 
jelentéseket készíteni az Államkincstár részére.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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2.  Az  önkormányzati  tulajdonban  álló  közterületek  filmforgatási  célú  használatáról 
szóló rendelet megalkotása

Juhász Csaba polgármester: átadja a szót a jegyzı úrnak.

dr. Matota Kornél jegyzı: úgy gondolja az elıterjesztésben részletesen szerepel a rendelet 
megalkotásának az oka. Jogszabályi kötelezettségünk van a megalkotására. Egy megjegyzést 
szeretne hozzáfőzni, az 1-es számú mellékletben vannak a díjak megállapítva, ezek a díjak 
azonosak azzal a díjjal, amit a mozgóképtörvény a városi önkormányzatok nem turisztikai 
célú használatára ír elı.

Juhász Csaba polgármester: kérdés a rendelettel kapcsolatban?

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a rendeletet, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
7/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló közterületek
 filmforgatási célú használatról

[a rendeletet a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza]

3.  A  közösségi  együttélés  alapvetı  szabályairól,  valamint  ezek  elmulasztásának 
jogkövetkezményeirıl szóló rendelet megalkotása

dr. Matota Kornél jegyzı: szeretne néhány gondolatot hozzáfőzni. Nem feltétlenül ért egyet 
azzal,  ami  az  államtitkári  tájékoztatóban  szerepel.  Tavaly volt  egy  tiltott  közösségellenes 
magatartásról  szóló  rendeletünk,  amit  az  önkormányzati  törvény  felhatalmazása  alapján 
alkottunk meg. Viszont az alkotmánybíróság ezt a törvényt megsemmisítette, így a rendeletet 
is vissza kellett vonni. Az önkormányzatok részérıl továbbra is igény van, hogy a magasabb 
jogszabályban  nem  szankcionált  magatartásokat  büntesse.  Sokan  mozgolódtak  ebben  az 
ügyben,  a  Belügyminisztérium  közigazgatási  államtitkára  levelében  kifejtette,  hogy  az 
önkormányzati törvény alapján a jelenlegi szabályozás szerint, lehet a közösségi együttélés 
szabályairól rendeletet alkotni, illetve azok elmulasztásának jogkövetkezményérıl.

Az elızı törvényt az alkotmánybíróság azért semmisítette meg, mert úgy gondolták, hogy túl 
tág keretet adott az Önkormányzatoknak a jogalkalmazásra, határozatlan jogfogalommal élt, 
pl.  hogy  mi  is  az  a  „közösségellenes”  magatartás.  Nem  felelt  meg  a  normavilágosság 
követelményeinek.  Az  Alkotmánybíróság  problémásnak  találta,  hogy  az  önkormányzat 
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szabadon alkothatott diszkrecionális jogkörében olyan rendeleteket, amilyeneket csak akart, 
azt  szankcionálhat,  amit  csak akar.  Úgy látja,  hogy a jelenlegi  önkormányzati  törvényben 
szereplı felhatalmazás semmivel sem konkrétabb, semmivel sem ad szőkebb kereteket, sıt, az 
elızı törvény azt is megmondta, hogy mekkora összegig lehet szankcionálni, most még ezt 
sem mondja meg. Az Önkormányzatok részérıl igény van a szankciókra, de kérdéses, hogy a 
jelenlegi  jogszabályi  felhatalmazás  mennyire  lesz  hosszú  élető.  Lehet,  hogy  ha  most 
megalkotjuk az új rendeletet, azt pár hónap múlva ismét vissza kell majd vonni. 

Juhász Csaba polgármester:  küldtünk felszólításokat a szabályokat be nem tartók részére, 
de nem lehetett semmilyen törvényi hivatkozást beleírni, mert azt megsemmisítették. Valamit 
kell alkotni, amivel lehet érvényesíteni a szabályokat. 

Hajbin Tímea képviselı: ez tulajdonképpen ugyanaz a szövegezés, mint az elızı?

dr.  Matota  Kornél  jegyzı: igen,  csak  most  nem  tiltott  közösségellenes  magatartásnak 
minısülnek, hanem a közösségi együttélés szabályaiként vannak feltüntetve.

Juhász Csaba polgármester: kérdés ezzel kapcsolatban? 

Cifka János  képviselı: fontos  most  ezt  a  rendeletet  megalkotni?  Úgy érzi,  túl  általános 
dolgok vannak leírva. 

Juhász  Csaba  polgármester: ugyanezt  fogadták  el  tavaly,  csak  tiltott  közösségellenes 
magatartásként volt feltüntetve, most más neve és hivatkozása van.

Cifka János képviselı:  az  elızıben benne volt,  hogy hangosan  magnózni,  rádiózni  nem 
lehet. A mostaniban pedig az szerepel, hogy „…motoros kerti- és barkácsgéppel, közlekedési 
eszközzel vagy más módon a csendet vagy köznyugalmat megzavarja,….”, nem látja, hogy 
ezeket hogyan lehet ellenırizni, szankcionálni, betartatni.

Juhász Csaba polgármester: úgy,  ahogy évekkel  ezelıtt.  Nehezebb,  de lehet  valamilyen 
jogszabályokra hivatkozni. 

dr. Matota Kornél jegyzı: nehéz bizonyítani, de sokszor egy felszólító levél is hatékonynak 
bizonyul.

Cifka János képviselı: ha az iskolaudvaron esküvıt tartanak, és nem hagyják a környéket 
aludni, az minek minısül?

dr. Matota Kornél jegyzı: mindig a konkrét eset dönti el.

Farkas Örs képviselı: hány ilyen eset van évente? 

dr. Matota Kornél jegyzı: változó.

Cifka János képviselı: az önkormányzati rendezvények szerepeltek a kivételek között, de ez 
nem önkormányzati rendezvény volt, akkor hova tartozik?
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Juhász Csaba polgármester: alapvetıen akkor is be kell tartani például a csendrendeletet és 
más szabályokat.

dr.Matota Kornél jegyzı: a régi rendelethez nem tett hozzá és nem vett el, tehát ugyanaz, 
amit a tavalyi év során elfogadtak.

Juhász  Csaba  polgármester: vannak  olyan  helyzetek,  amit  nem lehet  belefogalmazni  a 
rendeletbe. Esetleg van konkrét módosító javaslata Cifka úrnak? 

Cifka János képviselı: nincsen.

Juhász Csaba polgármester: kérdés, javaslat a rendelettel kapcsolatban? 

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a rendeletet, kéri  kéz feltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirıl

[a rendeletet a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza]

4.   A köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról

Juhász  Csaba  polgármester: annyit  tudunk  tenni,  hogy  ami  a  korábbi  rendeletben 
idejétmúlt, töröljük, illetve módosítjuk. A hulladékkezeléssel kapcsolatban még nagyon sok 
minden nem tisztázódott, sok változás áll még elıttünk.

Ezzel kapcsolatban kérdés? 

Cifka  János  képviselı: úgy  látja  változás  történt  a  szeméttároló  edény  beszerzésével 
kapcsolatban.  „A szeméttároló  edény  beszerzésérıl  az  önkormányzat  gondoskodik,  annak 

tisztántartásáról a használó. A zsák beszerzésérıl a tulajdonos köteles gondoskodni.”,  így 
szólt  a  régi,  ezek  szerint  az  újonnan  beköltözötteknek  maguknak  kell  gondoskodni  a 
szeméttárolóról?

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Juhász Csaba polgármester: igen. Akkor egy másfajta szemétszállítás volt, jelenleg mindent 
a szemétszállító cég végez, így nem látja értelmét, hogy az önkormányzat vegye a kukákat. 
Az elmúlt  évek szemétszállítási  díjából van még egy jelentısebb hátralék.  A korábbiaktól 
eltérıen az önkormányzat az egyedülálló idıseknek a szemétszállítási díját teljesen, illetve 
egyéb esetekben 50%-osan átvállalja.

Cifka János képviselı: az egész 22. § nem valós, mert az arról szól, hogy a szemétszállítási 
díjat a testület állapítja meg.

Juhász Csaba polgármester: ezzel kapcsolatban van ellentmondás a jogszabályokban, mert 
a  törvényben  nincsen  megállapító  hatásuk  az  Önkormányzatoknak,  a  kormányrendeletben 
pedig igen.

dr.  Matota  Kornél  jegyzı: ami  nem  egyértelmő  a  felsıbb  jogszabályban,  azon  nem 
változtatnánk a  helyi  rendeletben.  A szolgáltató  által  megállapított  díj  kerül  alkalmazásra 
jelenleg. 

Cifka  János  képviselı: van  egy  nagy  ellentmondás,  mégpedig  az,  hogy  „A zártkertben 
mentesül  a  szemétszállítási  díj  megfizetése  alól,  aki  a  község belterületén  szemétszállítási 
díjat fizet.”

Juhász Csaba polgármester: zártkertben úgy mőködik, hogy vesznek zsákot és így kerül 
elszállításra a szemét.

Cifka János képviselı: akkor az ı szemetét el kell, hogy vigyék ingyen az Öreghegyrıl, mert 
Tordason fizet szemétszállítási  díjat. A másik,  ami nem felel meg a valóságnak,  hogy „A 
zártkert területén élı lakossági szemétszállítás díját idıarányosan a tervezett 9 hónapra kell 
számítani.”, ez akkor volt aktuális, amikor éves díjat fizettek. 

Juhász  Csaba  polgármester: akkor  ezeket  a  pontokat  törölni  kell.  A  zártkertben  pedig 
zsákos győjtés van, vásárolnak zsákot és abban lehet kirakni a szemetet, aki pedig tordasi az 
hozza  be  a  kukájába  a  szemetet.  Nincsen  az  a  kedvezmény,  ami  korábban  volt,  hogy  a 
szállításért,  lerakásért  fizettünk  a  többit  meg  az  Önkormányzat  állta.  Eddig  az 
Önkormányzatnak  sem  kellett  szemétszállításért  fizetni,  most  már  kell.  A  közterületeken 
kihelyezett  kukákban  rendszeresen  elıfordul  háztartási  hulladék  és  romlott  hús.  Az 
önkormányzati rendezvények után szintén tele vannak a kukák. Összegyőjtésre kerül 6-8 zsák 
szemét és ezért az Önkormányzat ugyanúgy fizet.

Cifka János képviselı: a következı észrevétele: a 25. § elsı bekezdése módosítva lett, azzal, 
hogy  „A  szennyvíztelepen  csak  a  közigazgatási  területen  keletkezı  szennyvíz,  folyékony 
kommunális hulladék nem helyezhetı el.” Viszont a településen van szennyvíztelep.

Juhász Csaba polgármester: olyan, amit az Önkormányzat üzemeltet nincsen.

Cifka  János  képviselı: az  Önkormányzat  tulajdonában  lévı  területen  van  az  a 
szennyvíztelep,  amely  pillanatnyilag  a  Szociális  Otthon  üzemeltet  és  használ.  Javasolja, 
vegyék ki ezt a módosítást.

Rácz  József  alpolgármester: régen  volt  egy  egyezség,  hogy  bizonyos  mennyiségő 
szennyvizet vihettek a telepre.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Juhász  Csaba  polgármester: azóta  nıtt  az  igénybevétele  is.  Utána  kell  nézni,  hogyan 
mőködik ez jelenleg. Vegyük ki ezt a módosítást.

Juhász Csaba polgármester: más kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért a 22. § negyedik bekezdés második mondatának 
törlésével, kéri kéz feltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
91/2013. (IX. 17.) számú határozata

a köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezet módosításáról I.

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  köztisztaságról  és 
környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 6. § (2) bekezdését 
kiegészíti azzal, hogy hatályát veszti a 22. § (4) bekezdés második mondata.

Juhász  Csaba  polgármester:  aki  egyetért  a  6-os  bekezdés  törlésével  egyetért,  kéri  kéz 
feltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
92/2013. (IX. 17.) számú határozata

a köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet módosításáról II.

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  köztisztaságról  és 
környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 6. § (2) bekezdését 
kiegészíti azzal, hogy hatályát veszti a 22. § (6) bekezdése.

Juhász Csaba polgármester: aki egyetért  az 5. § törlésével egyetért,  kéri kéz feltartással 
jelezze.

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza:
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Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
93/2013. (IX. 17.) számú határozata

a köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet módosításáról III.

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  köztisztaságról  és 
környezetvédelemrıl  szóló  rendelet  módosításáról  szóló  rendelettervezet  5.  §-át  törli,  s  a 
tervezet 6. §-a 5. § sorszámozásra változik.

Juhász  Csaba  polgármester: aki  a  módosításokkal  együtt  elfogadja  a  rendeletet,  kéri 
kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és környezetvédelemrıl szóló 
5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[a rendeletet a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza]

5. Egyebek

Köztéri szobor megvalósítás

Juhász Csaba polgármester: jelen van Kelemen Zénó szobrász úr, aki megkeresett minket 
egy pályázati lehetıséggel. Köztéri szobrok megvalósítására lehetett pályázni, ez a beadási 
határidı  elıtt  pár  nappal  történt.  Ha  nyertesnek  hozzák  ki  a  pályázatot,  akkor  az 
önkormányzatnak  megvan a lehetısége,  hogy igénybe  kívánja e  venni a támogatást,  vagy 
nem. Kiküldésre  került  a  szobor tervezett  megvalósítása,  helye.  Az alsó iskolaudvar alatti 
részen lenne elhelyezve, innen egy út vezetne hátra a patakkal párhuzamosan az óvodához, 
majd  a  tervek  szerint  ennek  az  iskola  felıli  oldalán  épülhetne  egy  nagyobb  tornaterem, 
tornacsarnok.  Az út  másik oldalán parkolók és  zöld terület  lenne kialakítva.  A patak felé 
terveztünk más pályázatok keretén belül  kültéri  fitnesz eszközöket. Az EON tervei  között 
szerepel  a  magasfeszültség  kiváltása  is,  ami  annyit  jelent,  hogy  a  vezetékeket  a  föld  alá 
fektetnék le egyszer a jövıben. 

Cifka János képviselı: ezt már 25 éve tervezik.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Juhász Csaba polgármester: így van. Talán most lesz valami, mert a tervezés elkezdıdött 
ezzel kapcsolatban.

A pályázattal  kapcsolatban csak annyit  szeretne még hozzáfőzni, hogy van egy önrész, de 
elızetes ígéretek alapján van erre támogató, tehát az Önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 
A szobrász úr esetleg szeretne tájékoztatást adni? 

Kelemen Zénó: 2003. óta dolgozik a faluban, a mőterme a volt elemi iskola épülete. Ezt a 
pályázatot  a Nemzeti  Kulturális Alap írta ki,  kis községek,  kisvárosok, kerületek számára, 
köztéri szobrok, illetve szoborcsoportok létrehozására. Úgy gondolta, ha már itt dolgozik a 
faluban, jó alkalom lenne a modern mővészetet közelebb hozni. Reméli, ezáltal a gyerekekhez 
is közelebb tudná hozni a kortárs kultúrát.  Reményei  szerint közösségi  hely alakulna ki  a 
szobor környékén.

Juhász Csaba polgármester: kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? 

Hajbin Tímea képviselı: a polgármester urat kérdezné, hogy mint építész, formavilágában 
hogyan illeszkedik a szobor a település egészéhez, illetve a Makovecz-stílusban épült iskola 
szomszédságában el lehet-e képzelni ezt a modern szobrot? 

Juhász Csaba polgármester: keresték a szobor helyét a településen, ezt találták alkalmasnak. 
Épülni fog egy tornacsarnok, ami feltehetıen nem Makovecz-stílusban fog épülni. Nyilván 
egy egyszerőbb formavilága lesz. Megépült az óvoda is, ami szintén egy modernebb épület. 

A szobor formáját tekintve úgy érzi, illeszkedik egy népi organikus formához. Lát fantáziát a 
szoborban, mert nemcsak szobor, hanem használni is lehet, mint pad esetlegesen. Mint építész 
nem törekszik arra, hogy Tordason csak népi építészeti tárgyú építmények valósuljanak meg. 
Stílusában is sokkal összetettebb a település.

Kelemen Zénó: szeretné hozzáfőzni, hogy volt egy zsőri, mely jónak, tájba illeszkedınek 
találta.

Hajbin Tímea képviselı: milyen anyagból készül? 

Kelemen Zénó: kompozit anyagból. Akár évrıl-évre újra le lehet festeni a gyerekekkel.

Cifka János képviselı: mennyire érzékeny ez az anyag? 

Kelemen Zénó: semennyire. Ha a szerzıdés létrejön, felelısséget vállal a szoborért.

Farkas Örs képviselı: milyen magas a szobor? 

Kelemen Zénó: 2,20 cm magas.

Farkas Örs képviselı:  elfogadhatónak tartja, mert a modern mővészeten belül még egész 
konszolidált.

Cifka János képviselı: az, hogy kinek tetszik, kinek nem, nagyon egyéni, a költsége ismét 
egy másik oldal.  Ha már egy mőalkotást  szeretnénk a falunak, akkor ne a legeldugottabb 
helyre tegyük.

Juhász Csaba polgármester: nem ért egyet, mert úgy gondolja, hogy sokan járnak arra.

Hajbin Tímea képviselı: az elhelyezés már kötött? 

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Kelemen Zénó: nem.

Hajbin Tímea képviselı: javasolja a döntés elhalasztását.

Kelemen  Zénó: azért  javasolta  ezt  a  helyszínt,  mert  így  lehetne  könnyen  bevonni  az 
iskolásokat. Pedagógiai célzata is lenne.

Juhász Csaba polgármester: a szobor áthelyezése megoldható bármikor.

Farkas Örs képviselı: nagyobb fórum elıtt kellene eldönteni.

Juhász Csaba polgármester: javasolja, ebben a kérdésben halasszák el a döntést. Aki ezzel 
egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
94/2013. (IX. 17.) számú határozata

köztéri mőalkotás megvalósítására szolgáló pályázat jóváhagyásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kelemen Zénó köztéri 
szobrának megvalósításáról szóló döntését elnapolja, s felkéri a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági 
és  Sport  Bizottság  elnökét,  hogy  szélesebb  fórum  keretében  vizsgálja  meg  a  szobor 
elhelyezését.

Felelıs: Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Határidı: októberi testületi ülés

Tordas Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnökének megválasztása

Juhász  Csaba  polgármester:  a  Közalapítvány  elnök  asszonya  lemondott,  Sármay  úr 
elvállalta  a  Közalapítvány elnöki posztját.  Sármay úr  a  Felügyelı  Bizottság egyik  tagja  a 
Közalapítványnál.  Mindenképpen  olyan  embert  szerettünk  volna,  aki  már  részt  vett  az 
Alapítvány életében, mőködésében.

Sármay Bence: nem kér zárt ülést.

Juhász Csaba polgármester felkéri Sármay Bencét, mutatkozzon be.

Sármay  Bence:  8  éve  lakik  családjával  Tordason,  négy  leánygyermek  édesapja.  Két 
gyermeke a helyi intézménybe jár, kettı pedig még otthon van. Pénzügyi területen dolgozik.

Juhász Csaba polgármester: kérdés Sármay úrhoz? 

Hajbin Tímea képviselı: köszöni szépen, hogy elfogadta a felérést.

Juhász Csaba polgármester: szeretné megjegyezni, hogy a Mővelıdési Házban tegnap volt 
az  ellenırzés  az  MVH  részérıl,  mely  csütörtökön  folytatódik.  Mindent,  amit  látnak, 

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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megszámolnak, megmérnek. Ez alapján fogják eldönteni, hogy a kérelmüknél van-e olyan 
rész, amit nem hagynak jóvá. Reméli, sikerrel lezárul a pályázat ellenırzése. 

Cifka János képviselı: szeretné felhívni a figyelmet, hogy abban az esetben, ha Sármay urat 
megválasztják elnöknek, két személy kell a Felügyelı Bizottságba.

Juhász  Csaba  polgármester: így  van,  akkor  le  kell  mondani  a  Felügyelı  Bizottsági 
tagságáról. 

Aki egyetért azzal, hogy Sármay Bence legyen az Alapítvány új elnöke, és ezzel a változással 
módosítsuk az Alapítvány alapító okiratát, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
95/2013. (IX. 17.) számú határozata

a Tordas Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnökérıl

1.  Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy a  Tordas  Községért 
Közalapítvány Kuratóriumának elnökeként Sármay Bencét választja meg.
2.  Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban elfogadott 
személyi változással módosítja a Tordas Községért Közalapítvány alapító okiratát.

Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: azonnal

Sármay Bence: lemond a Felügyelı Bizottsági tagságáról.

Juhász Csaba polgármester: szeretné kihasználni az alkalmat, hogy két tagot javasoljon a 
Felügyelı  Bizottságba.  Takács  Edinát  és  Tódor  Dénest,  akik  nyilatkoztak  arról,  hogy 
elvállalják, és megadták adataikat.

Ezzel kapcsolatban kérdés? 

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester: javasolja Felügyelı Bizottsági tagnak Takács Edinát, aki ezzel 
egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
96/2013. (IX. 17.) számú határozata

a Tordas Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottságának tagjáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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1.  Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy a  Tordas  Községért 
Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjának Takács Edinát választja meg.
2.  Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban elfogadott 
személyi változással módosítja a Tordas Községért Közalapítvány alapító okiratát.

Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: azonnal

Juhász  Csaba  polgármester: javasolja  Felügyelı  Bizottsági  tagnak  Tódor  Dénest,  aki 
egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
97/2013. (IX. 17.) számú határozata

a Tordas Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottságának tagjáról

1.  Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy a  Tordas  Községért 
Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjának Tódor Dénest választja meg.
2. Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban elfogadott 
személyi változással módosítja a Tordas Községért Közalapítvány alapító okiratát.

Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: azonnal

Bíró Richárd lakástámogatási kérelme

Juhász Csaba polgármester: két üres lakás van. Bíró Richárd a kisebbik lakást szeretné.

Farkas Örs: egy évre kéri, mi történik utána? 

Juhász Csaba polgármester: vagy más megoldást keres, vagy tovább bérli.

Hajbin Tímea képviselı: azt szeretné kérni, hogy amennyiben a közmőveket kikötik, akkor 
az a bérlınek a terhére történjen, ezt foglalják bele a standard bérleti szerzıdésbe.

Juhász  Csaba  polgármester: aki  támogatja  Bíró  Richárd  lakástámogatási  kérelmét,  kéri 
kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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98/2013. (IX. 17.) számú határozata
Bíró Richárd lakástámogatási kérelmérıl

Tordas Község Önkormányzat  Képviselı-testülete úgy dönt,  hogy támogatja  Bíró Richárd 
lakástámogatási kérelmét és kiutalja 2013. október 1-tıl a Tordas, Sajnovics tér 3. szám I. 
emelet  2.  ajtó  alatti  lakást  1  évre.  A Bérlı a bérleti  díjat  havonta elıre  esedékesen  – az 
önkormányzat  által  kibocsátott  számla  ellenében  –  a  tárgyidıszak  10.  napjáig  köteles 
megfizetni készpénzben vagy az önkormányzat bankszámlájára való átutalással.
A  szerzıdés  egyéb  kérdései  tekintetében  a  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezései  az 
irányadóak.
A szerzıdés megkötésérıl, a közmővek átírásáról a jegyzı és a polgármester gondoskodik.

Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: folyamatos

Bursa Hungarica pályázat

Juhász  Csaba  polgármester: a  csatlakozási  szándékról  kellene  most  csak  dönteni.  Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
99/2013. (IX. 17.) számú határozata

a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  csatlakozni  kíván  a 
hátrányos  szociális  helyzető  felsıoktatási  hallgatók,  illetıleg  felsıoktatási  tanulmányokat 
kezdı  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsıoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013/2014. évi fordulójához.
A  képviselı-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és 
folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerzıdési  Feltételekben  foglaltaknak 
megfelelıen jár el.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. október 11.

Hajbin  Tímea  képviselı: szeretné,  ha  az  októberi  Kisbíróban  benne  lennének  a  Bursa 
Hungarica pályázattal kapcsolatos információk.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Németh József telephely kialakítási kérelme

Juhász  Csaba polgármester:  az  önkormányzatnak  van  egy telke  a  Köztársaság  utcában. 
Németh  József  szeretne  kialakítani  ott  egy  telephelyet.  A  lakások  telkén  keresztül  nem 
lehetséges a bejárás, valószínőleg a meglévı Gyúrói Kft. telephelyén keresztül tudna bejárni. 
Arról  dönthet  az  Önkormányzat,  hogy  valamilyen  összegért  bérbe  kívánja-e  adni  vagy 
egyáltalán hozzájárul-e a telephely kialakításához. 

Cifka  János  képviselı: ha  bérbe  adjuk  úgy,  hogy  nincsen  megközelítése  és  a  mostani 
tulajdonos mégsem engedélyezi az átjárást? 

Rácz József alpolgármester: kellene kérni egy nyilatkozatot ezzel kapcsolatban.

Juhász Csaba polgármester:  azt kell eldönteni, hogy szeretnék-e bérbe adni ezt a területet 
telephely felhasználására? Konténerezéssel foglalkozik.

Javaslatokat kér ezzel kapcsolatban. A képviselık véleménye szerint túl frekventált helyen 
van a kérelmezett telek, és a bejárás sem megoldott, más helyet kellene keresni.

Javasolják, hogy ebben a formában ne támogassák a telek bérbeadását. 

Juhász  Csaba  polgármester:  aki  elfogadja  a  határozati  javaslatot,  kéri  kézfeltartással 
jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
100/2013. (IX. 17.) számú határozata

Németh József telephely kialakítási kérelmérıl

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a telephely létesítését, azonban a 
Köztársaság u. 12. sz alatti ingatlanán ezt nem tudja biztosítani.

Vízvezeték kiépítése

Juhász Csaba polgármester:  új összekötı vízvezeték kiépítésérıl van szó, amirıl már az 
elızıekben  döntöttek.  Három javaslat  van:  a  fıúton  keresztül,  a  Szabadság  úton  vagy  a 
Hangya  soron.  Kapott  elızetes  terveket,  és  árajánlatokat.  Az  aláírt  megállapodás  szerint 
körülbelül  nettó  6  millió  forintot  szán  rá  a  Fejérvíz.  Javasolta,  hogy az  Önkormányzat  a 
földmunkákat vállalja át, ezzel csökkenthetnénk a munkálatok összegét. 

Bucsi István képviselı: jó ötlet ebbe a munkálatokba beleavatkozni? 
Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Juhász Csaba polgármester: muszáj lesz, mert nagy könnyítés lenne a kiadásokon.

Hajbin Tímea képviselı: miért csak egy ajánlat van? 

Juhász Csaba polgármester: ez úgy zajlott, hogy volt egy tervezı, aki adott egy tervezési 
ajánlatot. Azt kell eldönteni, hogy melyik ajánlatot választják, erre megcsinálják a terveket, 
engedélyeztetik  és  megcsináltatják  a költségvetési  kiírást  is.  Utána  lehet  megpályáztatni  a 
kivitelezést.  Korábban  is  a  Hangya  sori  kerülı  volt  a  felvetés.  A  fıút  lehetıségét  eleve 
elvetették,  mert  a  közútkezelı  nem  fog  hozzájárulni  semmilyen  formában.  A  település 
nagyobbik része a Hangya sorhoz van közelebb így ez a lenne a legoptimálisabb. Javasolja a 
hármas verziót.

Kérdés ezzel kapcsolatban? 

Nincsen.

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

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
101/2013. (IX. 17.) számú határozata
új összekötı vízvezeték kiépítésérıl

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az elıterjesztett változatok 
közül a III. változatot hagyja jóvá. 

Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

Fejér Megyei Kormányhivataltól történı tájékoztatáskérés

Juhász Csaba polgármester: szó volt pár hónappal ezelıtt arról, hogy zárszámadás esetében 
a képviselı-testület elé csak az az anyag kerülhet, amit a MÁK felé már benyújtottunk és az 
Államkincstár jóvá is hagyta. Kérdést intézhettünk volna a Kormányhivatal felé, amire vagy 
válaszolnak  vagy  nem,  de  ha  a  képviselı-testület  megkereséssel  él  feléjük,  akkor 
mindenképpen kell válaszolniuk. 

dr. Matota Kornél jegyzı: vagy amennyiben nem ık az illetékesek, akkor átteszik hivatalból 
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szervhez.

Juhász Csaba polgármester: ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat kérdés? 

Hajbin Tímea képviselı: ha jól emlékszik, az áprilisi testületi ülésen vetıdött fel ez a kérdés.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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Juhász Csaba polgármester: aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, kéri kéz feltartással 
jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
102/2013. (IX. 17.) számú határozata

a Fejér Megyei Kormányhivataltól történı tájékoztatáskérésrıl

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés  j)  pontja  alapján  tájékoztatást  kér  a  Fejér  Megyei  Kormányhivataltól  az  alábbi 
kérdésben: 

„Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  91.  §  (1) 
bekezdése értelmében a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester 
a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. A 
képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 
Ezt  azonban megelızi  a Magyar  Államkincstár felé  kötelezıen benyújtandó beszámoló az 
elızı  évrıl,  amelyet  az  jóváhagy,  majd  a  képviselı-testület  elé  kerülı  zárszámadási 
rendelettervezet alapját képezi.
Kérdés,  hogy  az  Államkincstár  által  elfogadott  számadatokon  a  képviselı-testület  a 
zárszámadási rendelet megalkotásakor módosíthat-e, azaz korlátlanul élhet-e az Áht. 91. § (1) 
bekezdésében foglalt rendeletalkotási lehetıségével?”

A képviselı-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  e  határozat  alapján  a  Fejér  Megyei 
Kormányhivataltól tájékoztatást kérjen.

Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: folyamatos

Sportpálya használatáról

Juhász Csaba polgármester: a TAO-s pályázat benyújtásakor felmerült a kérdés, hogy az 
önkormányzat  tulajdonában  álló  tordasi  sportpályát  az  egyesület  milyen  jogon  és  milyen 
szerzıdés  alapján  használja.  Ezt  kell  a  Labdarúgó  Szövetség  felé  igazolni.  Arról  kellene 
dönteni, hogy a labdarúgó pályát térítésmentesen biztosítják a Tordas SE részére. Javasolja a 
határozatlan idıre szóló szerzıdést.

Ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat?

19 óra 31 perc, Rácz József alpolgármester elhagyja a termet.
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Nincsen kérdés.

Juhász Csaba polgármester: aki ezzel egyetért, kéri kéz feltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
103/2013. (IX. 17.) számú határozata

a sportpálya használatáról

Tordas  Község  Önkormányzat  Képviselı-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Tordas  Község 
Önkormányzata tulajdonában lévı 148/1 helyrajzi  számú ingatlanon lévı labdarúgó pályát 
határozatlan idıre, térítésmentesen biztosítja a Tordas SE részére.

Mőködıképesség megırzı pályázat

19 óra 36 perc, Rácz József alpolgármester visszajött a terembe

Juhász  Csaba  polgármester:  lehetıség  van  pályázat  beadására  a  megyei  önkormányzati 
tartalék  és  a  helyi  önkormányzatok  mőködıképességét  szolgáló  kiegészítı  2013.  évi 
támogatásra. Mivel adóbevételeink nem teljesülnek megfelelıen, minket terhel az, hogy az 
iskolabıvítést  jövı  szeptemberig  megoldjuk,  tehát  mindenképpen  bele  kell  fognunk  egy 
építkezésbe.  Ez  viszont  az  önkormányzat  mőködıképességét  fogja  veszélyeztetni.  Ezért 
javasolja, hogy adjanak be pályázatra támogatási kérelmet.

Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

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

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
104/2013. (IX. 17.) számú határozata

a mőködıképesség megırzı pályázat benyújtásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ad be a megyei 
önkormányzati  tartalék,  és a helyi  önkormányzatok mőködıképessége megırzését  szolgáló 
kiegészítı 2013. évi támogatására.

Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. 09. 27.

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének
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LEADER pályázat.

Juhász  Csaba  polgármester:  döntöttek  az  elızıekben  arról  a  LEADER  pályázatról, 
amelyben  a  sportpályán  kialakítandó  játszótérrıl  van  szó.  Kötelezı  eleme  lenne  ennek  a 
pályázatnak,  hogy legyen  két pad, egy szemetes és egy LEADER tábla,  melynek költsége 
nettó 700 ezer forint. A pályázaton társpályázóként veszünk részt.

Módosítani  kell  a  korábbi  pályázatnak  az  összegét.  190  ezer  forinttal  növekedett  az 
önkormányzatra esı rész.

Cifka János képviselı: a játszóteret már az önrészbıl meg lehetne építeni. 

Juhász Csaba polgármester:  több tucat játszóteres céget megnéztek, két ajánlatot kaptak. 
LEADER térségek közötti együttmőködés keretén belül mőködik ez a pályázat  és vannak 
kötelezı  elemei,  mint  a  padok,  a  szemetes  és  egy  információs  tábla.  Ennek  a 
többletköltségérıl kellene dönteni.

Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze.

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

                              Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
105/2013. (IX. 17.) számú határozata

a 89/2013. (VII. 26.) számú határozat módosítása

Tordas Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 89/2013. (VII. 26.) számú 
határozatot a beruházás összege tekintetében a következıképpen módosítja:
A  beruházás  100%-os  intenzitású,  nettó  finanszírozású,  amelynek  Tordas  Községre  esı 
összege:  7 127 240,-  Ft.  A támogatás  összege:  5  612 000,-  Ft.  Az önkormányzati  önrész 
összege: 1 515 240,- Ft.

Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

Juhász Csaba polgármester: tájékoztatást ad arról, hogy TAO-s pályázaton a szeptemberben 
indult szezonra 8,5 millió forintot nyert a Sport Egyesület a hátsó pályának a végleges nagy 
pályává alakítására, karbantartó eszközökre, a locsolás kiépítésére, az utánpótlás edzı bérére 
és felszerelésekre.

Hajbin Tímea képviselı: nem kell bele önkormányzati önrész? 

Juhász Csaba polgármester: az a jövı évi költségvetésben fog szerepelni.

Hajbin Tímea képviselı:  véleménye szerint az önrészekrıl (a szobros pályázatnál is) elıre 
kellene döntenie a testületnek, nem pedig utólag tájékoztatást kapnia.
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dr. Matota Kornél jegyzı:  tájékoztatást ad az adóbevételekrıl,  a szeptember 13-i állapot 
szerint.  A  májusi  összesítés  óta  10  millió  495  ezer  forinttal  sikerült  csökkenteni  a 
kintlévıségeket. Várják a szeptember 15-ei határidıs befizetéseket.

Megjelent az önkormányzati hirdetı táblán a 100 ezer forint feletti adósoknak a listája. Azért 
nem  lett  kitéve  a  honlapra,  illetve  az  újságba,  mert  szőkültek  ezzel  kapcsolatban  a 
lehetıségeink. Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint csak a helyben szokásos módon lehet 
közzé  tenni  ezeket  a  listákat,  ha  felkerül  a  honlapra,  azáltal  már  bárki  láthatja,  így  már 
túlmutat a helyben szokásostól.

86 adózó ellen folytatnak végrehajtási eljárást.

Hajbin Tímea képviselı: ezen a listán szinte ugyanazok szerepelnek, akik az elızı években 
is.  Nincsen  lehetıség  a  Bt-ék  felszámolására?  Felháborító,  fıleg  azokkal  szemben,  akik 
fizetik tisztességesen az adójukat, aki pedig megtehetné nem.

dr. Matota Kornél jegyzı: az egyik Bt. ügyével jelenleg az ügyvédünk foglalkozik.

Juhász Csaba polgármester: egyebekhez hozzászólás? 

Nincsen.

Juhász Csaba polgármester:  szeptember 21-én HANGYA nap. Reggel 9-kor koszorúzás a 
Fajtakísérleti Állomáson. 9 óra 45 perckor futópálya átadás, utána pedig egyéb programok. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Október 5-én IDİSEK NAPJA.

Október 23-ai ünnepség pedig aznap lesz.

Juhász Csaba polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás?

Nincs hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 19 óra 45 perckor bezárja a nyílt ülést.

Kmf.

Juhász Csaba dr. Matota Kornél
polgármester jegyzı
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