Jegyzőkönyv
Készült: Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 26-án megtartott üléséről.
Jelen vannak: Fekete László polgármester
Kiss László alpolgármester
Boronkay Andrea képviselő
Fügedi Szilárd képviselő
Kiss J. Szabolcs képviselő
Lakó Attila képviselő
Rabecz Katalin képviselő
Meghívottak: Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Kiss Jánosné helyi választási bizottság elnöke
Megjelentek: Fügedi Anett jegyzőkönyvvezető
Szabó Józsefné jegyzőkönyvvezető
Fekete László polgármester
Köszöntöm a képviselő- testületet és a jelenlévőket. A testület 6 tagja van jelen,
mint azt tudjátok, Jáger József képviselő úr tragikus hirtelenséggel eltávozott
közülünk, ezért kérem, hogy egyperces néma csenddel emlékezzünk rá, kérem,
álljatok fel!
1. Napirendi pont
Képviselői eskü letétele
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
Az első napirendi pont eskütétel, így átadnám a szót Kiss Jánosnénak a Helyi
Választási Bizottság elnökének.
Kiss Jánosné helyi választási bizottság elnöke
Köszöntöm a jelenlévőket. A sajnálatos történtek következtében a mai napon új
képviselő jelelöltnek kell esküt tenni. A 2014. évi októberi választáson a
következő legtöbb szavazatot kapott képviselő jelölt Boronkay Andrea, ezért
kérem, hogy álljon fel és tegye le az esküt.
Boronkay Andrea letette az esküt. Megkapta a megbízólevelét, aláírta az
esküokmányt.
Gratulálok és visszaadnám a szót Fekete László polgármesternek.
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Fekete László polgármester
Köszöntöm Boronkay Andrea képviselőt. A jegyzőkönyv számára megállapítom,
hogy 7 képviselőből 7 jelen van, a testület határozatképes. Ismertetem a testülettel
a napirendi pontokat és kiegészíteném egy indítvánnyal a 2015. évi közbeszerzési
terv elfogadásának tárgyalásával.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2015. (III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
napirendi pontokat, és azt egyhangúan elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont
Zagyvaszántó Község Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (V.25.) rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

és

Fekte László polgármester
Második napirendi pont az SZMSZ módosítása, a pénzügyi bizottság elnökét meg
kell választanunk. Javaslom Boronkay Andrea képviselőt. Az előző ciklusban is
aktívan részt vett a bizottság munkájában és úgy gondolom, megfelelő lenne a
pozícióra, ha a testület is elfogadja.
Lakó Attila képviselő
Támogatom a javaslatot.
Fekete László polgármester
Ha senkinek nincs ellenvetése, kérem, a testület szavazzon!
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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31/2015. (III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Pénzügyi,- Községfejlesztési,- Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozati Bizottság
elnökének Boronkay Andrea képviselőt választja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az elhangzottak után a képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a
Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2013. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Lakó Attila képviselő
A testületi anyag fájlformátumával gond van, mivel sokan nem tudják megnyitni.
A windows 7 professional eredetileg 16 eFt-ba kerül, jó lenne megvenni a
hivatalnál lévő számítógépekre.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A mostani anyagnál az email címekkel is voltak problémák, a freemail nem tudta
fogadni a kiküldött anyagot, mivel 5 Mb felett volt. A mentésnél a fájlformátumra
igyekszem figyelni, hogy windows office formátumba legyen elmentve.
3. Napirendi pont
Döntés belső ellenőri tevékenység végzéséről
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
A harmadik napirendi pontunk a belső ellenőrzést végző cég megbízása, itt
átadnám Pethőné Nagy Ilona aljegyző asszonynak a szót.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A helyi önkormányzatokat törvény kötelezi arra, hogy belső ellenőrt bízzanak
meg. A kiküldött előterjesztésben az 5 legfontosabb szempont szerepel, amiket
idén meg kellene vizsgálni. A pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének,
gyakorlásának ellenőrzése az Önkormányzat vonatkozásában, az önkormányzat
költségvetéséből céljelleggel (civil szervezeteknek) nyújtott támogatások
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ellenőrzése, az ÁFA bevallások, nyilvántartások ellenőrzése, a 2015. évi
pénzügyi-számviteli
szabályzatok
megfelelőségének
ellenőrzése
az
Önkormányzat és intézménye vonatkozásában és az adóhátralékok behajtására
tett intézkedések vizsgálata.
A környékbeli településeken a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft. végzi a belső ellenőri teendőket. Egy adott terület átvizsgálása
75 eFt + ÁFA.
Lakó Attila képviselő
A költségvetésbe nincs betervezve.
Fügedi Szilárd képviselő
Már előbb meg kellett volna ezt lépnünk.
Fekete László polgármester
Mivel nem volt betervezve, meg kell néznünk minek a terhére fér majd bele a
költségvetésbe.
Lakó Attila képviselő
Kötelező mind az 5 pontot megvizsgáltatni?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Nem kötelező minden pontot, lehet választani.
Lakó Attila képviselő
Szerintem az 1, 3-as, illetve az 5-ös pont a leglényegesebb.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A testület erre az évre tervezte a helyi iparűzési adó ellenőrzését.
Fügedi Szilárd képviselő
Az első és a harmadik pont elég erre az évre.
Kiss László alpolgármester
Garancia ez arra, hogy nem büntetik meg az önkormányzatot?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Nem jelent garanciát.
Kiss László alpolgármester
Ha elvégeztetjük a vizsgálatokat és megbüntetnek, a cég vállalja a felelősséget?
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Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A cég ki fog jönni és segít felkészülni az ellenőrzésre, amit Ők készítenek el,
azért vállalják a felelősséget.
Lakó Attila képviselő
Az első és harmadik pontot kellene, de az iparűzési adót is jó lenne ellenőriztetni.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A harmadik ponthoz csatolhatjuk még az iparűzési adót. Amivel megbízzuk a
céget, azt nézik át.
Kiss J. Szabolcs képviselő
Aljegyzőasszony által tett kitétellel támogatja a testület.
Fekete László polgármester
Ha nincs több hozzászólás, kérem, a testületet szavazzon!
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
32/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső
ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatokat, és úgy döntött, hogy a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t (2373 Dabas, Tavasz
u. 3.) bízza meg.
2015. évre az alábbi ellenőrzéseket tervezi a Képviselő-testület:
1.) Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának
ellenőrzése az Önkormányzat vonatkozásában
2.) Áfa, iparűzési adóbevallások, nyilvántartások ellenőrzése
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester
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4. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan bérbeadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
Negyedik napirendi pont az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan
bérbeadása, átadnám a szót Pethőné Nagy Ilona aljegyző asszonynak.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Az előző testületi ülésen a Tisztelt Képviselők úgy döntöttek, hogy az
önkormányzati tulajdonú, 425/1 hrsz.-ú, természetben a Zagyvaszántó, Rákóczi út
mellett található 3745 m2 területű, ipartelep elnevezésű területet bérbe adják
Szabó Gábor egyéni vállalkozónak. A vállalkozó a területből csak egy részt
használ. Két kérelem érkezett, a Kotrocz Trans Kft. (székhely: 3031
Zagyvaszántó, Ifjúság út 11/a. adószáma: 23082964-2-10, képviseli: Kotrocz
Gábor) és Kotrocz Gyula egyéni vállalkozó (székhely: 3031 Zagyvaszántó,
Ifjúság út 11/a., adószáma: 72665736-2-10) részéről, akik szintén szeretnének
ebből a területből részt bérelni. A területen az önkormányzat is tárol fákat.
Amennyiben hozzájárulnak a területbérléshez, abban az esetben a 3754 m2 terület
négyfelé osztódik és 938 m2 jut fejenként.
Kiss J. Szabolcs képviselő
Mennyiért veszik bérbe a területet?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
5 eFt fizetnek egy hónapra.
Rabecz Katalin képviselő
Ki tartja rendben a területet?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Szabó Gábor vállalkozó.
Boronkay Andrea képviselő
Ez a terület elbír három céget?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Igen, mivel a kamionok folyamatos mozgásban vannak, csak Szabó Gábor
vállalkozónak van ott állandóan faanyag lerakat.
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A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
33/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kotrocz
Trans Kft. (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság út 11/a., adószáma: 230829642-10, képviseli: Kotrocz Gábor) kérelmét és úgy döntött, hogy az önkormányzati
tulajdonú, 425/1 hrsz-ú, természetben a Zagyvaszántó, Rákóczi út mellett
található 3745 m2 területű, ipartelep elnevezésű területből 938 m2 -t bérbe adnak a
mellékelt vázrajz szerint.
Felhatalmazzák a polgármestert a Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
34/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kotrocz
Gyula (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság út 11/a., adószáma: 72665736-210) kérelmét és úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonú, 425/1 hrsz -ú,
természetben a Zagyvaszántó, Rákóczi út mellett található 3745 m2 területű,
ipartelep elnevezésű területből 938 m2 -t bérbe adnak a mellékelt vázrajz szerint.
Felhatalmazzák a polgármestert a Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester

5. napirendi pont
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
megállapodásának tárgyalása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Társulás

Társulási

Fekete László polgármester
Az ötödik napirendi pont a Heves Megyei Regionális hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási megállapodásának tárgyalása.
Rabecz Katalin képviselő
Hova szállítja a szemetet a cég?
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Fekete László polgármester
Tudomásunk szerint Hejőpapiba, küldtünk a cégnek levelet arról, hogy a
megállapodásban leírtak alapján járnak el. A hatvani önkormányzat is azon
dolgozik, hogy ki tudjunk lépni a társulásból.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem a testület, hogy szavazzon.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
35/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.,
továbbiakban: Társulás) tagönkormányzata, a Társulás a korábban hatályos
társulási megállapodását az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra (a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény), illetve egyes tagönkormányzatok indítványára
figyelemmel a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.
A képviselő testület utasítja a polgármestert, hogy e határozat kivonatának
megküldésével a képviselő testület döntéséről értesítse a Társulási Tanács
Elnökét.
Határidő:
Felelős:

2015. március 19.
Fekete László polgármester

6. napirendi pont
Döntés a települési közvilágítás korszerűsítésére érkezett árajánlatról
(Előterjesztés a Jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
Hatodik napirendi pont a település közvilágításának korszerűsítésére érkezett
árajánlat tárgyalása, átadnám a szót Lakó Atilla képviselő úrnak.
Lakó Attila képviselő
Havellant László vállalkozó ajánlatának utána számoltam és az árajánlat többékevésbé egyezik az általam számolttal néhány apró eltéréssel. Korszerűsíteni
kellene a világítótesteket a mérhetővé tétel előtt, az ÉMÁSZ Kft- vel kötött
szerződést is át lehetne nézni ott is lehetne faragni a költségekből. A legnagyobb
baj az, hogy nem tudjuk pontosan, mekkora megtakarítással járna és így azt sem,
hogy mennyi idő alatt térülne meg a befektetés.
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Fügedi Szilárd képviselő
Petőfibányán is ki lett építve a közvilágítás mérhetővé tétele. Megkérdezhetnénk,
hogy nekik mennyit sikerült megtakarítani.
Fekete László polgármester
A munkálatokat előreláthatólag ősszel fejezik be. Például áramkimaradás esetén
is sokat tudnánk spórolni, mert nem kellene fizetnünk, ha nem működnek a
lámpák.
Lakó Attila képviselő
Lehetne ezt még ragozni, de a számításaim szerint a 1500 eFt soká térül meg.
Boronkay Andrea képviselő
Mástól is lehetne még árajánlatot kérni.
Lakó Attila képviselő
Az árajánlat megfelelő, kértem mástól is.
Kiss J. Szabolcs képviselő
A korszerűsítést akkor lenne célszerű elkezdeni, ha a lámpatesteket is
korszerűsítenénk. Figyelni kell a kiírt pályázatokat.
Lakó Attila képviselő
A következő testületi ülésre legyen meghívva Havellant László.
Fekete László polgármester
A lámpák korszerűsítésére nincs pályázat. A következő testületi ülésre
meghívjuk, ha nincs több hozzászólás a döntést a következő ülésre elnapoljuk.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
36/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
közvilágítás mérhetővé tételéről szóló döntést a következő testületi ülésre
elnapolja
Határidő: értelem szerint
Felelős: Fekete László polgármester
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7. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú közterület korszerűsítése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
A következő napirend a közterület sármentesítésére beadott kérelem tárgyalása,
felkérem aljegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A Rubin-2005 Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kéréssel fordult a testülethez,
hogy járuljon hozzá A Jókai M. út 14. szám előtt lévő közterület
sármentesítéséhez.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
37/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rubin2005. Kft, képviseli Majerszki Gyula, kérelmét és mint a helyi közutak
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Jókai Mór út 14. szám előtti közterületet
sármentesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester

A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:

38/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rubin2005. Kft, képviseli Majerszki Gyula kérelmét, és mint a helyi közutak kezelője
hozzájárul, hogy a Jókai Mór 14. szám előtti közterületet sármentesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László
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8. Napirendi pont
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Petőfibányai Mentőállomás támogatás
iránti kérelmének tárgyalása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
Az Országos Mentőszolgálat petőfibányai kirendeltsége kér támogatást, átadnám
a szót Pethőné Nagy Ilona aljegyző asszonynak.
Pethőné Nagy Ilona
A petőfibányai mentőállomás mentőautóinak felszereltsége korszerűsítéshez
kérnek támogatást önkormányzatunktól.
Lakó Attila képviselő
A zagyvaszántói újságban jó lenne, ha benne lenne a Zagyvaszántó Gyermekeiért
Alapítvány, az Egyház, és az OMSZ számlaszáma is.
Kiss J. Szabolcs képviselő
Egy jelképes összeggel tudjuk most támogatni őket, mondjuk 50 eFt-al.
Fügedi Szilárd képviselő
Támogatom, ha az önkormányzatnak van rá lehetősége.
Lakó Attila lépviselő
Hogy áll az adók behajtása?
Fekete László polgármester
Az adók behajtása terv szerint halad.
Boronkay Andrea képviselő
Ha több támogatási kérelem érkezik, akkor mindenkinek tudunk majd támogatást
adni?
Rabecz Katalin képviselő
Sajnos ez benne van, jó lenne itt meghúzni a határt.
Fekete László polgármester
A hatvani rendőrkapitányság meg szeretné jutalmazni a kiemelkedő munkát
végző rendőröket és ehhez 40 eFt támogatást kér. Javaslom a támogatást TESCO
utalvány formájában adjuk, mert annak nincsenek járulékos költségei, a mentő
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szolgálatot pedig 20 eFt-al javaslom támogatni. Ha így megfelel a testületnek,
kérem, szavazzanak.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
39/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Országos Mentőszolgálat alapítványától érkezett kérelmet és úgy döntött, hogy
támogatja a Petőfibánya Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége iránti
kérelmet 20.000Ft összeggel a pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
40/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani
Rendőrkapitányságtól érkezett kérelmet és úgy döntött, hogy a ,,Rendőrség
Napja” alkalmából a tavalyi kiemelkedő munkát végzett körzeti megbízottat
40.000Ft-tal támogatja Tesco utalvány formájában, a pénzmaradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás átadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete László polgármester
9. Napirend pont
2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Fekete László polgármester
A kilencedik pont a közbeszerzési terv elfogadása 2015 évre. felkérem aljegyző
asszonyt, hogy ismertesse a részleteket.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
2015 évre nem terveztünk olyan beruházást, ami elérné a közbeszerzési határokat,
de a tervet így is el kell készíteni.
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Fekete László polgármester
Amennyiben a testületnek nincs észrevétele, akkor kérem, szavazzon.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
41/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyvaszántó Községi
Önkormányzat 2015. évre vonatkozó ,,Közbeszerzési Tervét” a község tervezett
beruházásainak vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:
Sorszám

Beszerzés Becsült
tárgya
nettó érték Bruttó
(Ft)

Jelleg

Választott
eljárás
Eljárás
típusa
indítása

Megjegyzés

1.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Fügedi Szilárd képviselő
A Vasút úton az utolsó két háznál nincs közvilágítás jó lenne lámpatesteket
felszerelni.
Fekete László polgármester
Fel tudunk szerelni izzót az oszlopra, viszont az havi kb. 20 eFt-al megnöveli a
költségeket.
Lakó Attila képviselő
A Bem úton sincs mindenhol világítás.
Boronkay Andrea képviselő
A Mikszáth és a Damjanich úti kereszteződés környékén is lehetne javítani ebből
a szempontból, célszerű lenne felmérni.
Lakó Attila képviselő
Lakott területen kötelező lenne az ÉMÁSZ-nak a közvilágítás, mindenképp kell
fizetni?
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Fekete László polgármester
Ezt a plusz költséget mindenképp ki kell fizetni, de javaslom, mindenki nézzen
szét a saját területén. Ha a trafók mérhetőek lennének, például tovább tudnánk
úgy spórolni, ha éjszaka 1órától – 4 óráig minden második lámpa világítana.
Fügedi Szilárd képviselő
Visszatérve a könyvtárhoz jó lenne helyrehozni a növényzetet, nagyon meg lett
metszve, az udvart sem ártana feltölteni és újrafüvesíteni.
Kiss László alpolgármester
A növények telepítésével még várhatunk addig, amíg kiderül, hogy a régiek közül
melyik hajt ki és ennek függvényében telepítenénk újakat.
Lakó Attila képviselő
Önkormányzati helyiségek bérbeadásával, kapcsolatban lenne egy kérdésem a
helyi pártok részére a művelődési házat vagy a régi könyvtár épületét ki lehet-e
bérelni vagy esetleg ingyen lehetne-e biztosítani a részükre?
Fekete László polgármester
A párt szervezet tagdíjat szed, nem kizárólag csak faluért van, mint a helyi
civilszervezet, ezért van a civil szervezeteknek lehetősége ingyen igénybe venni
az épületeket. Hány alkalomról lenne szó?
Lakó Attila képviselő
Évente négy alkalom lenne, az sem probléma, ha fizetni kell érte.
Fekete László polgármester
Ha a testület el tudja fogadni, hogy évente 4 alkalommal biztosítjuk a helyi pártok
részére az általuk kért épületet, valamint nincs több hozzászólás, kérem, a
testületet szavazzon.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
42/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a következő testületi
ülésre javasolja a közművelődési rendelet módosítását a következő módon, a
helyi pártszervezetek részére évente 4 alkalommal ingyen biztosítja az általuk
kért önkormányzati tulajdonú helyiséget.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
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Lakó Attila képviselő
Április 15-ig menjenek ki az adó felszólítások.
Fekete László polgármester
Amint lejár a fizetési határidő kimennek.
Kiss László alpolgármester
Az adós listát hozzuk nyilvánosságra.
Fekete László polgármester
Ezt az ötletet nem támogatnám, a környékben is láthattunk rá példát, hogy mi lett
az eredménye és nem jó értelemben.
Lakó Attila képviselő
Nem csak a vállalkozók tartoznak.
Fekete László polgármester
Az adóban elég jól teljesítettünk, folyamatosak a behajtások is, de sajnos vannak
olyan helyzetek, amikkel nem lehet mit tenni.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Az adós kolléganő megtesz mindent, hitelezői igényt is benyújt, amint lehet, de
sokszor nem mi vagyunk az első hitelezők.
Lakó Attila képviselő
Javasolja a helyi szakemberek összegyűjtését, esetleg a helyi újságba betenni.
Fekete László polgármester
Ha nem vállalkozók nem hirdethetjük az újságban, esetleg a hirdetőtáblákra
kitűzhetik.
Rabecz Katalin képviselő
Javasolom, hogy a Művelődései Ház ajtajára ne legyen kitéve semmilyen
hirdetmény.
Lakó Attila képviselő
A helyi szakemberek az önkormányzatnál is leadhatnák az elérhetőségeiket.
Fekete László polgármester
Igen, lehet róla szó.
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Kiss J. Szabolcs képviselő
Az újságban semmiképp sem, mivel az reklámnak számít és azért fizetni kell.
Lakó Attila képviselő
Az újságba a tűzgyújtás mikéntjéről kellene írni, mert az emberek nem tudják,
hogy lehet-e vagy nem.
Fekete László polgármester
Az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében benne van, hogy hétfőn és
pénteken reggel 08:00-tól este 20:00-ig lehet elégetni a növényi hulladékot.
Lakó Attila képviselő
Javaslom, hogy a honlapon legyen fent az összes eddig kiadott helyi újság.
Kiss J. Szabolcs képviselő
Mindegyik fent van, van pár darab, amit a formátum miatt nem engedett, de a
legtöbb megtalálható.
Lakó Attila képviselő
A honlapra tegyünk fel új fényképet az új képviselő- testületről.
Fekete László polgármester
A falugyűlés egy jó alkalom lehet a kép elkészítésére.
Lakó Attila képviselő
Mi a helyzet a konyhai üsttel?
Fekete László polgármester
Ezt az évet megpróbáljuk még kihúzni, akkor lesz új, ha már nem lehet
megjavítani a régit.
Lakó Attila képviselő
Április 1-jén, hogy lesz az étkeztetés az iskolában?
Fekete László polgármester
Az Édenkert étterem főz, ha minden jól megy, badellákban átszállítják az iskolába
az ételt.
Lakó Attila képviselő
Az újságot el kell készíteni április 10-ig az Egészségnap miatt.
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Fekete László polgármester
Mindenképp lesz szórólap is, tehát a lakosság értesítve lesz az újságtól
függetlenül.
Kiss László alpolgármester
Az előző ülésen említett iskolai kerítés rész fel lett mérve, a leégett ház ügyében
léptünk-e valamit? A 076-hrsz számú területet megvette az önkormányzat, jó
lenne tudni, hogy hol vannak a határai, kezdeni kellene valamit vele.
A kertek sok helyen elhanyagoltak.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Igen, tavaly is kiment sok felszólítás ez ügyben.
Kiss László alpolgármester
A Zagyva-zsilipnél egy 2-3 m mély akna fedetlen, balesetveszélyes. Tudnánk-e
valamit kezdeni vele?
Fekete László polgármester
A zsilipek magántulajdonban vannak, meg kell keresni a tulajdonost, ami nem
könnyű feladat, eddig csak egyszer sikerült elérni.
Kiss László alpolgármester
Keressük meg, vagy valamit találjunk ki rá.
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
A leégett ház esetében Rákóczi út 56. számról van szó, fel lett szólítva a
tulajdonos a rendbetételre. A Szabadság téren lévő bontásra ítélt ingatlan ügyében
is fel lett szólítva a tulajdonos és a katasztrófavédők is értesítve lettek.
Kiss J. Szabolcs képviselő
A könyvtárnál az új kolléganőnek át lett adva a leltár és minden, ami kell ahhoz,
hogy dolgozni tudjon, illetve munkaköri leírása van?
Pethőné Nagy Ilona aljegyző
Igen át lett adva minden.
Lakó Attila képviselő
A vasúti átjárótól, ami az öregotthon mellett van, ellopták a korlátot.
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Fekete László polgármester
Jelezzük majd a vasútnak.
Rabecz Katalin képviselő
2015-re ígérte a vasút a félkarú sorompót az iskola előtti átjáróhoz, hol áll az ügy?
Fekete László polgármester
2015 decemberéig van a határidő, utána tudunk kérdezni.
Boronkay Andrea képviselő
A falugyűlésre jó lenne Szabó Zsolt államtitkár urat meghívni az Eternit miatt,
illetve az újtelepen, a Damjanich J. út állapota sokat romlott a megnövekedett
forgalom miatt az illetékeseket meg kellene kérni, hogy járják be a területet és
segítsenek a helyreállításban.
Fekete László polgármester
Előző testületi ülésen volt róla szó, mindenképp lépünk az ügyben.
Tájékoztatom a testületet, hogy az ősszel elvégzett kurzusról megjöttek a
tanúsítványok, így átadom a testületnek és gratulálok mindenkinek.
Visszatérve az iskola kerítésére, már jó ideje úgy van és nem volt belőle
probléma, 200 eFt a költsége, véleményem szerint jobb lenne nyáron helyre
állítani.
Kiss László alpolgármester
Mindennapos balesetveszélyt jelent, a 10 napos tavaszi szünetben meg lehetne
oldani.
Fekete László polgármester
Rendben, megpróbáljuk megoldani a tavaszi szünet alatt.
Boronkay Andrea képviselő
Az iskola tudja értesíteni a szülőket is, hogy társadalmi munka keretében lehet
jönni, segíteni.
Fekete László polgármester
A Vízkár elhárítási tervet elküldtük a Közép- Duna- völgyi Vízügyi
Igazgatóságnak, de visszaküldték mivel nem szakember írta alá. Beszéltünk
Madár Henriettával, hogy mennyiért vállalná el, azt mondta, hogy baráti áron
olyan 400 eFt lenne, ha megjön, a pontos árajánlat tájékoztatjuk a testületet.
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Az újság elkészítésére Gulyka Esztert kértem fel, létrehoz egy
szerkesztőbizottságot, amihez 3 tag kell. Molnár Erika vállalja vele már
egyeztettem, esetleg még Gercsényi Andrásné Kati nénit lehetne megkérdezni,
hogy szeretne- e részt venni benne.
A következő egy kérelem lenne több civilszervezetünktől közösen, az
Egészségnapra szeretnének némi támogatást kérni olyan 50-70 eFt körül. Többek
között a meghívott orvosoknak is ki kell fizetni a felmerülő költségeiket, valamint
az óradíjukat.
Boronkay Andrea képviselő
Javaslom, a középutat legyen 60 eFt.
Fekete László polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, a testületet szavazzon.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
43/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
zagyvaszántói civilszervezetektől érkezett kérelmet és úgy döntött, hogy
támogatja az ,,Egészségnap” c. rendezvényt 60.000,- Ft összeggel a 2015. évi
költségvetésben a civilszervezetek támogatására tervezett összeg terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás átutalására, a
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. április 16.
Felelős: Fekete László polgármester

Fekete László polgármester
Hamarosan lesz kiírva szociális szolgáltatások ellátásához gépjármű pályázat,
amihez olyan 1.400 eFt kell hozzátennünk, a testület elvi hozzájárulását kérem,
hogy járuljon hozzá amennyiben megjelenik a pályázat kiírás, azon Zagyvaszántó
Községi Önkormányzata részt vegyen.
A képviselő testület jelenlévő 7 tagja egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
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44/2015.(III.26.) Önk. Határozat
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a
szociális szolgáltatások ellátásához igényelhető gépjármű pályázat benyújtásához.
Határidő: értelem szint
Felelős: polgármester
Fekete László polgármester
Az előző ülésen említett temetői kerítés helyreállításának költsége 193 eFt,
próbálunk kedvezményt kérni.
Farkas Dániel édesapja szeretne emléket állítani az iskolai buszmegálló mellé,
ami a közút és a vasút területe.
Kiss J. Szabolcs képviselő
Akkor az engedélyt is tőlük kell kérni.
Fügedi Szilárd képviselő
Elterelheti a figyelmet.
Boronkay Andrea képviselő
Nem biztonságos, nem javaslom.
Fekete László polgármester
Nálunk járt püspökatya jó véleménnyel volt mindenről. Az óvoda egyházi
fenntartásáról beszéltünk, ez csak egy lehetőség a testület véleményére vagyok
kíváncsi.
Rabecz Katalin képviselő
Mi a véleménye az óvónőknek?
Fekete László polgármester
Az óvoda vezetősége támogatja, amíg nem kerül szóba az óvodák átvétele az
állam részéről, addig minden marad így.
Lakó Attila képviselő
Az állami kézben lévő iskolákról próbáljunk tájékozódni, hogy ott milyen a
helyzet, hogy mindkét lehetősséget tudjuk mérlegelni.
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Fekete László polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, bejelentés zárnám az ülést.
Több hozzászólás, bejelentés nem volt a polgármester 20,30-kor bezárta az ülést.

Zagyvaszántó, 2015. március 26.

K.m.f.

Fekete László
polgármester

dr. Kórós Tímea
jegyző
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Pethőné Nagy Ilona
aljegyző

