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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 2-án
megtartott soros, nyilvános üléséről
Az ülés kezdési időpontja: 18.05 óra
Az ülés helye: a Beethoven Általános Iskola I/2. tanterme
Jelen vannak: a polgármester
a képviselők

Dr. Szabó Tibor
Gucsek István
Farkas Erzsébet
Dr. Gyulay Gyula
Horváth Bálint
Kuna Ferenc
Nemes József
Varga Ferenc

Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Koltai Gábor jegyző
Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a testületi ülésen megjelent érdeklődőket, képviselőket,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 fő testületi tag az ülésen megjelent.
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket, a megjelent érdeklődőket,
hogy milyen munkamódszerrel készítik elő a bizottsági, ill. testületi előterjesztéseket, kik
azok, akik az előterjesztés elkészítésében részt vesznek, ellenőrzik azokat, mielőtt az
érintettek részére kiküldésre kerülne. Elmondta, hogy a mindenkor érvényben lévő, hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint kell a testületi üléseken dolgozni, az
abban foglaltakat szigorúan be kell tartatni, be kell tartatni. Kérte a testületi, bizottsági
tagokat, elnököket, hogy személyesen is vegyenek részt az előterjesztések előkészítésében,
vállaljanak személyes felelősséget egy-egy speciális terület témájában úgy is, mint az adott
terület előterjesztője. Megállapította, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.
Gucsek István: kérte, hogy az egyebek napirendi pontok között tárgyalja a testület az ülés
előtt kiosztott írásos anyagot, melynek tárgya: A Martonvásári Polgármesteri Hivatal és a
Beethoven Általános Iskola energiaellátása.
Dr. Szabó Tibor: javasolta Gucsek István alpolgármester úr előterjesztését az egyebek d.)
napirendi pontjaként tárgyalni. Javaslatot tett a napirendi pontokra, zárt ülés tartására,
jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Dr. Gyulay Gyula képviselő urat. Megállapította, hogy a
képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
187/2010. (XI. 2.) határozata
napirendi pontok-, zárt ülés elfogadása

Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 2-án megtartott soros, nyilvános üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi
pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
1.)
Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 1/2007. (I. 30.) önk. rendelet módosítására
2.)
Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjainak megállapításáról
3.)
Javaslat önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet
megalkotására
4.)
Tanácsnok választása
5.)
Művészeti Társulási Tanácstagok megválasztása
6.)
Integrációs lehetőségek a közművelődés terén
7.)
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói
álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
8.)
Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1236/3 helyrajzi számú ingatlanok
területcseréjének ügye
9.)
Javaslat egyes önkormányzati utak felújítása tárgyában
10.) Aktuális vagyoni és likviditási helyzet 2010. 10. 01-jén
11.) E g y e b e k
a. Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról
b. Martonbrikett Kft tevékenységi körének bővítése
c. Martonbrikett Kft Felügyelő Bizottsága összetételének módosítása
d. A Martonvásári Polgármesteri Hivatal és a Beethoven Általános
Iskola energiaellátása
2.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülést tart,
melynek napirendi pontjai:
1.) Riczu István fellebbezése
2.) Egyebek:
a. Forrás felhasználás megállapodás módosítása
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
1.) Napirendi pont
Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
1/2007. (I. 30.) önk. rendelet módosítására
Dr. Szabó Tibor: a bizottságok az SzMSz módosítását megtárgyalták, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolták.
Dr. Koltai Gábor: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az SzMSz módosítás az alakuló
ülésen elhangzott módosításokat tartalmazza.
Varga Ferenc kérdése: mikor lesz egységes szerkezetbe foglalva az SzMSz?
Dr. Koltai Gábor válasz: amennyiben az alakuló ülés jegyzőkönyve aláírásra kerül, nincs
akadálya az SzMSz egységes szerkezetbe foglalásának.
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Dr. Szabó Tibor: kérte, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve két napon belül
készüljön el. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2010. (XI. 2.) rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I.
30.) önk. rendelet módosításáról
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjére vonatkozóan a
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 30.)
önk. rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I.
30.) önk. rendelet (továbbiakban: SzMSz) 7. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi-,
Településfejlesztési- és Vállalkozási Bizottság” kifejezés helyébe a „Pénzügyi
és Gazdaságfejlesztési Bizottság” kifejezés lép.
2. § Az SzMSz 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A képviselő-testület tagjainak
névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.”
3. § Az SzMSz 15. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A polgármester, alpolgármester tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a
tisztségviselők együttes akadályoztatása esetén elsődlegesen a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze a képviselőtestület ülését.”
4. § Ahol az SzMSz „Ügyrendi Bizottság”, „Ügyrendi és Jogi Bizottság”
kifejezést említ ott a kifejezés hatályát veszti és helyébe a „Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság” kifejezés lép.
5. § Az SzMSz 34. § (4) bekezdés bevezető mondatában a „8 fő képviselőtestületi tag” kifejezés „5 fő képviselő-testületi tag” kifejezésre módosul.
6. § Az SzMSz 44. § (2) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
7. § Az SzMSz 46. §-a hatályát veszti.
8. § Az SzMSz 47. §-a az alábbiak szerint módosul:
„47. § (1) A képviselő-testület tagja a testület alakuló ülésén, illetve a
megválasztását követő ülésen az Ötv. 32. §-a szerint esküt tesz. Az eskü
szövege a következő:
„Én, ………………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
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megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői
tisztségemből eredő feladataimat a Martonvásár Város fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”.
(2) A képviselő-testület tagja az (1) bekezdésben említett eskü letételéig jogait
nem gyakorolhatja.”
9. § Az SzMSz 58. § (3) bekezdésében a bizottsági határozat megjelölése a
bizottság betűjelét követően kiegészül a „határozat tárgya” kifejezéssel.
10. § Az SzMSz 76. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) A második fordulóban, közmeghallgatást követően a képviselő-testület
megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely több változatban is
készülhet. A tervezetet a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a testület
elé. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság előzetesen
kötelezően megtárgyalja.”
11. § Az SzMSz 77. § (7) bekezdésében a „TÁH” kifejezés helyére a „Magyar
Államkincstár területileg illetékes szerve” kifejezés lép.
12. § Az SzMSz 78. § (2) bekezdésben a „Pénzügyi-, Településfejlesztési- és
Vállalkozási Bizottság” kifejezés helyére a „Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési
Bizottság” kifejezés lép.
13. § Az SzMSz 78. § (3) bekezdés bevezető mondatában és a (4) bekezdésben
a „Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Vállalkozási Bizottság” kifejezés helyére
a „Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság” kifejezés lép.
14. § Az SzMSz 4. számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletének
megfelelően módosul.
15. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelt kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr Szabó Tibor
polgármester

Dr Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………….
Dr Koltai Gábor

2.) Napirendi pont
Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjainak megállapításáról
Dr. Szabó Tibor: minden érintett bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az ott
elhangzott javaslatok, módosítások beépítésre kerültek.
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Dr. Koltai Gábor: a bizottsági ülések során elhangzott javaslatok a rendelet-tervezetben
átvezetésre kerültek, javasolta a rendelet elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2010. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak
megállapításáról
Martonvásár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról a következőket rendeli el:
1. §
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások után fizetendő térítési díjakat - az
intézményi térítési díjak és a helyi önkormányzat által külön rendeletben
biztosított kedvezmények mértéke alapján - jelen rendelet 1. mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
2. § Ez a rendelet 2010. november 4-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak
megállapításáról szóló 7/2009.(V.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………………………
Dr. Koltai Gábor
jegyző
1. melléklet 20/2010. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
Térítési díjak
(az szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény
(továbbiakban: Kgtv.) 3. sz. mellékletének 11. c) pontja figyelembevételével
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megállapított intézményi térítési díjak és a helyi önkormányzat által külön
rendeletben biztosított kedvezmények mértéke alapján)
1. Szociális étkeztetés:
A

B

C

1

Szociális étkeztetés
Öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
%-a

2

Helyi
önkormány-zati
kedvezmény alapján, a
térítési díj fizetendő
része

(Ft + ÁFA/adag)

Intézményi térítési díj
580.-Ft/adag

4

100 % és alatta

10 %

58.-

5

125 % és alatta

20 %

116.-

6

150 % és alatta

30 %

174.-

7

175 % és alatta

50 %

290.-

8

200 % és alatta

70 %

406.-

9

250 % és alatta

90 %

522.-

11

250 % felett

100 %

580.-

2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (Idősek Klubja):
A

B

C

D

E

Étkezés

Idősek Klubja
Reggeli

Idősek Klubja
ebéd

(Ft+
ÁFA/adag)
Intézményi
térítési díj
(Ft/adag)

(Ft+
ÁFA/adag)
Intézményi
térítési díj
(Ft/adag)

1
Öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének
%-a

2

Helyi önkormányzati
kedvezmény
alapján, a
térítési díj
fizetendő része

(Ft+ ÁFA/óra)

nélkül

3

100 % és alatta

10 %

31,-

11,-

31,-

4

125 % és alatta

20 %

62,-

22,-

62,-

5

150 % és alatta

30 %

93,-

33,-

93,-

6

175 % és alatta

50 %

155,-

55,-

155,-

7

200 % és alatta

70 %

217,-

77,-

217,-

8

250 % és alatta

90 %

279,-

99,-

279,-

9

250 % felett

100 %

310,-

110,-

310,-

3. Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás térítési díja egységesen: 0.- Ft
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4.Támogató szolgálat:

1

A

B

C

D

Öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének

Km/Ft

Szem.seg./óra

7

60,-

2

100 % és alatta

Helyi önkormányzati
kedvezmény
alapján, a térítési
díj fizetendő része
10%

3

125 % és alatta

20%

14

120,-

4

150 % és alatta

30%

21

180,-

5

175 % és alatta

50%

35

300,-

6

200 % és alatta

70%

49

420,-

7

250 % és alatta

90%

63

540,-

8

250 % felett

100%

70

600,-

9

Nem rászorultság esetén

----

110.-

1.000,-

%-a

3.) Napirendi pont
Javaslat önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet
megalkotására
Varga Ferenc: a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.
Dr. Szabó Tibor: tájékoztatta a jelenlévőket, képviselőket, hogy előzetes egyeztetés
alapján megállapodás született a képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatban, a képviselők a
tiszteletdíjakról - megfelelő formában - a továbbiakban lemondanak, kérte az erre
vonatkozó nyilatkozatok aláírását. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott
el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2010.(XI. 2.) rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól a következőket rendeli el:
1. §

(1)

A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre és a
bizottságok nem képviselő tagjaira.
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2. §

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az
alpolgármesterre, akiknek illetményéről, tiszteletdíjáról és
juttatásairól a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.

(1)

A képviselő-testület képviselői tiszteletdíjat (alapdíj) állapít meg
havi 69.500.-Ft összegben.
Nem jár tiszteletdíj
a) a bizottságok nem képviselő tagjainak,
b) a képviselőnek a bizottsági tagságért,
c) a bizottság elnökének.

(2)

3. §

4. §

A tanácsnok havi tiszteletdíjának mértéke jelen rendelet 2. § (1)
bekezdésében szabályozott képviselői alapdíj és 62.500.-Ft
összege, azaz bruttó 132.000.-Ft/hó.
(1)
(2)

5. §

(1)
(2)

6. §

(1)
(2)

A kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíja
25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra
megállapítható.
A tiszteletdíjjal kapcsolatos elszámolásokat és kifizetéseket a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya végzi.
A tiszteletdíjakat tárgyhót követő hó 10. napjáig ki kell fizetni.
E rendelet 2010. november 4. napján lép hatályba, kifizetésre
vonatkozó rendelkezéseit megalkotása napjától kell alkalmazni.
Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben megjelölt módon a
jegyző gondoskodik.

……………………………
Dr Szabó Tibor
polgármester

……………………………
Dr Koltai Gábor
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: …………………………………
……………………………
Dr Koltai Gábor
jegyző
4.) Napirendi pont
Tanácsnok választása
Dr. Szabó Tibor: ismertette az előterjesztés tartalmát, javasolta, hogy a 2006-2010-es
önkormányzati ciklus idejére Horváth Bálint személyét tanácsnoknak megválasztani.
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Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 8 igen, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
188/2010. (XI. 2.) határozata
tanácsnok választásáról

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth
Bálint helyi önkormányzati képviselőt – a 2010-2014-es önkormányzati
ciklus idejére azonnali hatállyal - tanácsnoknak választja meg.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban megválasztott tanácsnok feladatát
és jogkörét az alábbi önkormányzati feladatokkal kapcsolatosan
határozza meg:
a.) városfejlesztési feladatok
b.) önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos feladatok
c.) polgármesteri kabinet működtetése
d.) bizottsági, testületi anyagok előzetes áttekintése
e.) munkacsoportok koordinációja
f.) önkormányzati kommunikációs feladatok koordinációja
3.) A
Képviselő-testület
felkéri
a
tanácsnokot,
hogy
végzett
tevékenységéről a polgármesternek heti rendszerességgel számoljon
be.
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 1.) pontjának,
illetve a 181/2010. (X.12.) és 182/2010. (X.12.) határozatok költségvetési
vonzatával számolva a 2010. évi költségvetés módosítását készítse elő.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, tanácsnok
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

5.) Napirendi pont
Művészeti Társulási Tanácstagok megválasztása
Nemes József: az önkormányzat a művészeti iskolát Vál és Ráckeresztúr településekkel
közösen társulási formában működteti. A társulási megállapodás szerint egyes, az iskola
működésével kapcsolatos kérdésekben a társulás tanácsa jár el. A társulási tanács a társult
önkormányzatok képviselő-testülete által delegált képviselő tagokból tevődik össze. E
joggal élve Martonvásár részéről Dr. szabó Tibor polgármestert, Farkas Erzsébet és Kuna
Ferenc képviselőket jelölték a tanácsba.
Dr. Szabó Tibor kérdése: a tanács elnökét a tagok soraiból választják? Az
előterjesztésben tanács elnökének személyére vonatkozóan külön javaslat van.
Nemes József válasz: valóban a tanács választja meg a társulás elnökét, Martonvásár
kinyilvánította azon szándékát, hogy továbbra is azt szeretné, hogy a tanács elnöke
Martonvásár polgármestere legyen.
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Dr. Szabó Tibor: a delegált tagokra külön-külön szavaz a testület, azt követően szavaz az
előterjesztés határozati javaslatáról. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
189/2010. (XI. 2.) határozata
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár
és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Tanácsába – a társulási
megállapodás 7.1. pontja alapján - Farkas Erzsébet képviselőt delegálja.
A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 8 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
190/2010. (XI. 2.) határozata
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár
és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Tanácsába – a társulási
megállapodás 7.1. pontja alapján – Kuna Ferenc képviselőt delegálja.
A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 8 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
191/2010. (XI. 2.) határozata
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár
és térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás Tanácsába – a társulási
megállapodás 7.1. pontja alapján – Dr. Szabó Tibor polgármestert delegálja
javasolva megválasztását a Tanács Elnökének.
A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
192/2010. (XI. 2.) határozata
a művészetoktatási társulási tanácsba delegáltakról
1.) Martonvásár
Város
Önkormányzaténak
Képviselő-testülete
a
Martonvásár és Térsége Művészetoktatási Intézményi Társulás
Tanácsába – a társulási megállapodás 7.1. pontja alapján – a következő
Képviselő-testületi tagokat delegálja:
- a Tanács elnökének javasolva:
Dr Szabó Tibor, polgármestert
- a Tanács tagjainak:
Kuna Ferenc, képviselőt
Farkas Erzsébet, képviselőt
2.) A Képviselő-testület megköszöni a Művészeti Tanácsban végzett
munkáját Turcsányi Klárának, Kiss Gábornak és Dr Janky Ferencnek.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatokat
tájékoztassa a művészetoktatási társulási tanács tagjai delegálásának
időszerűségéről.
Határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, jegyző
Határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

6.) Napirendi pont
Integrációs lehetőségek a közművelődés terén
Nemes József: az előterjesztést az OKISB, valamint a PGB tárgyalta, a határozati
javaslatot mindkét bizottság elfogadásra javasolta.
Dr. Szabó Tibor: a cél a helyi hagyományokra épülő kultúra fejlesztése, ennek érdekében
– bár pillanatnyilag nem jár jelentős anyagi előnyökkel – vizsgálni kell a szakma és az
intézményvezetők bevonásával egy ilyen szolgáltató jellegű intézmény létrehozásának
lehetőségét, elemezve az ebből fakadó előnyöket és hátrányokat. A képviselő-testület a
döntését legkésőbb 2011. februári testületi ülésén meghozza.
Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
193/2010. (XI. 2.) határozata
a közművelődés terén végrehajtható integrációs lehetőségekről
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy egységes szervezeti keretek között működtesse az
önkormányzati feladatellátás közművelődési rendszerét.
2.) A testület az 1.) pont szerinti szándékának megfelelően felkéri az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a Városi és
Iskolai Könyvtár, valamint a Klubház, önkormányzati fenntartásban működő
intézmények összevonását készítse elő, a szükséges szakvéleményeket
szerezze be.
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A határozat végrehajtásáért felelős: OKISB elnöke, jegyző
A határozat végrehajtásának ideje:
 előzetes szakértői vélemények bekérése,
alapító okirat tervezete: soros KT ülés (kb.
2010.11.)
 előkészített anyag benyújtása miniszteri
véleményezésre: KT döntést követően
haladéktalanul (kb. 2010.12.01.)
 döntés meghozatala integráció tárgyában:
miniszteri vélemény megérkezését követő
soros KT ülés (kb. 2011.02.)

7.) napirendi pont
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása
Kuna Ferenc: a beérkezett pályázatok előzetes áttekintését követően olyan döntés
született, hogy - formai és tartalmi okok miatt - a létrehozni kívánt önkormányzati cég
ügyvezetői igazgatói álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani és
ismételten ki kell írni a pályázatot. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

(Dr. Gyulay Gyula képviselő nem tartózkodott az ülésteremben)

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
194/2010. (XI. 2.) határozata
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata
tárgyában
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2010.
(VI.29.) számú határozatával a „Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft.
ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal
ismételten pályázatot ír ki a „Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft.
ügyvezetői igazgatói állásának betöltésére.
3.) A testület felkéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy a
beérkező pályázatokat előzetesen véleményezze.
4.) A testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a Forum Martiniben, a
Fejér Megyei Hírlapban, az önkormányzat honlapján és ingyenes
álláskereső portálokon jelentesse meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kuna Ferenc, a VÜB elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.01.01.
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…../2010. (XI. 2.) KT határozat melléklete: pályázati kiírás ügyvezető igazgatói
álláshelyre
Pályázat
a „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói állásának
betöltésére
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kft. egyszemélyes
tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére
határozatlan idejű társasági jogviszony ( Gt. 22.§ (2) a.) pont) keretében.
1.) A társaság megnevezése: „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Kft.
(2462 Martonvásár, Budai út 13.)
2.) Betöltendő munkakör: ügyvezető igazgató
3.) A Kft. Martonvásár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. Fő
tevékenysége a településüzemeltetés.
4.) Az ügyvezető igazgató főbb feladatai: vezeti és képviseli a társaságot. A
település színvonalas és gazdaságos üzemeltetése, a piaci szereplőkkel és
beszállítókkal történő folyamatos kapcsolattartás, további piacok felkutatása,
beruházási feladatok, a jogszabályok, az önkormányzat rendeleteinek betartása és
betartatása. A feladatok és hatáskörök konkrétan a megbízási szerződésben
kerülnek rögzítésre.
5.) Az ügyvezetői igazgatói állás 2011. január 1. napjától tölthető be, és határozatlan
időre szól.
6.)




Pályázati feltételek:
felsőfokú végzettség
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

7.) Előnyt jelent:
 műszaki vagy gazdasági felsőfokú végzettség
 hasonló feladat- és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 helyismeret
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 cégvezetési tapasztalat
 beruházási tapasztalat
8.) A pályázathoz mellékelni kell:
 a pályázó részletes szakmai tevékenységével kibővített önéletrajzát
 a társaság piaci, városüzemeltetési szerepére vonatkozó elképzeléseket
 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát
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3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben, amely
a szerződéskötés feltétele
Bérigény megjelölése

9.) Javadalmazás: az ügyvezető igazgató megbízási díját a Képviselő-testület
állapítja meg megállapodás alapján.
10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.
11.) A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Martonvásár Város
alpolgármesterének címezve kell benyújtani postai úton vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal ( 2462 Martonvásár, Budai út 13.) Titkárságán. A borítékra rá
kell írni: „Ügyvezető igazgatói pályázat”
12.) A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő első soros
Képviselő- testületi ülés.
13.) A pályázat elbírálásának módja: a kiírásnak és elvárásoknak megfelelőnek
ítélt pályázatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság előzetes
véleményezése alapján a Képviselő-testület dönt.
14.) A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

8.) Napirendi pont
Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1224. és 1236/3 helyrajzi számú ingatlanok
területcseréjének ügye
(Dr. Gyulay Gyula képviselő ismét részt vett a testület munkájában, a testületi tagok száma: 9 fő)

Kuna Ferenc: röviden tájékoztatta a jelenlévőket az ingatlanok területcseréjének
szükségességéről. Javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Varga Ferenc: a beruházás érdekében a területcserét meg kell valósítani, ami a beruházó
érdeke is. Abban az esetben, ha még sem járna eredménnyel a Megyei önkormányzattal
folytatott tárgyalás, úgy javasolta a beruházót is bevonni.
Dr. Szabó Tibor: megköszönte Varga Ferenc képviselő úr javaslatát. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a napokban a Diákotthon igazgatójával folytatott tárgyalást, mely
további tárgyalási alap lehet a Megyei Önkormányzattal, aminek eredményéről beszámol
a testületnek.
Megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
195/2010. (XI. 2.) határozata
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1224. hrsz – ú
ingatlan területcsere ügyében
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Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár,
Bajcsy – Zsilinszky u. 1224. és Martonvásár, Bajcsy – Zsilinszky u. 1236/3
helyrajzi számú ingatlanok területcseréjének ügyében a Fejér Megyei
Önkormányzat 256/2010. (VII. 01.) számú határozatában foglaltakat
megtárgyalta és felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan csere ügyében a
Megyei Önkormányzattal további egyeztetési tárgyalást kezdeményezzen.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
9.) Napirendi pont
Javaslat egyes önkormányzati utak felújítása tárgyában
Kuna Ferenc: a testület úgy határozott, hogy kezdeményezi a város közúthálózatának
felmérését, a prioritások meghatározását, melynek érdekében munkacsoportot állít fel az
önkormányzat kezelésében lévő út-, és járdahálózat állapotfelmérése, a vízelvezetés
módjának meghatározására. A vizsgálat eredményei alapján szükséges munkák időbeli és
pénzügyi ütemezése, a sorrend meghatározása. Javasolta, hogy az utak állapotáról szóló
határozat felülvizsgálatáról és annak eredményéről az önkormányzat a Forum Martiniban
tájékoztassa a lakosságot. Javaslatot tett a munkacsoport tagjaira, kérte a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
196/2010. (XI. 2.) határozata
egyes önkormányzati utak felújítása tárgyában
1.) Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kezdeményezi
Martonvásár
közúthálózatának
felmérését,
prioritások meghatározását.
2.) A Képviselő – testület a határozat 1. pontjának végrehajtása
érdekében „Közterületek Infrastruktúra Munkacsoportot” állít fel,
melynek tagjai:
a. Elnöke: Kuna Ferenc bizottsági elnök
b. Tagjai:
i. Gucsek István alpolgármester
ii. Szigeti Zoltán képviselő
iii. Tóth Zoltán műszaki osztályvezető
3.) A munkacsoport feladata Martonvásár város Önkormányzati
kezelésben lévő
a. út -, és járdahálózatának állapotfelmérése,
b. a vízelvezetés módjának meghatározása,
c. a vizsgálat eredményei alapján a szükséges munkák időbeli –
és pénzügyi ütemezése, projektsorrend meghatározása
d. a következő 2 naptári évre tervezett tervezési-, építési-,
felújítási tevékenységek elvégzésére vonatkozó árajánlatok
beszerzése
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4.) A Képviselő – testület felkéri a munkacsoport vezetőjét, hogy a
vizsgálatról és annak eredményéről tájékoztassa a helyi lakosságot
a helyben szokásos módon.
5.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltakkal összhangban a
152/2010. (VI. 29.) sz. KT határozat 3. pontját, illetve a 182/2010. (IX.
28.) sz. KT határozatot hatályon kívül helyezi.
A határozat 1. és 5. pontjának végrehajtásáért felelős:
polgármester
A határozat 2. - 4. pontjának végrehajtásáért felelős:
a munkacsoport elnöke
Végrehajtás:

10.)

1., 2. 3. és 5. pontja azonnal
4. pontja 2010. 12. 15.

Napirendi pont
Aktuális vagyoni és likviditási helyzet 2010. 10. 01-jén

Varga Ferenc kérdése: az előterjesztés 2010. október 1-i állapotot tükrözi, azóta eltelt
egy hónap, ez alatt az idő alatt történt-e lényeges változás az önkormányzat pénzügyi
helyzetében?
Bíró László pénzügyi osztályvezető válasz: lényeges, érdemi változás az önkormányzat
pénzügyi helyzetében az elmúlt egy hónapban nem történt.
Varga Ferenc: javasolta a testületnek a tájékoztató elfogadását.
Dr. Szabó Tibor: a jelenlévők megismerték és tudomásul vették az önkormányzat
aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről készült tájékoztatót, mely a polgármesteri
tisztség átadás-átvétele idején meglévő állapotokat tükrözi, melyet a Forum Martini
következő számában megismerhet a lakosság is. Megköszönte Bíró László pénzügyi
osztályvezető úrnak a korrekt tájékoztatót, valamint azt a segítséget, ami a polgármesteri
tisztség átadás-átvételekor nyújtott.
Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egyhangúan, 9 igen szavazattal az önkormányzat aktuális vagyoni és likviditási
helyzetéről készül tájékoztatót elfogadta.
11.)

Egyebek
a.
Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatról

Nemes József: rövid tájékoztatást adott a pályázatra vonatkozó tudnivalókról.
Dr. Szabó Tibor: kérte az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy a
következő évben pályázattal kapcsolatos előterjesztés időben készüljön el. Elmondta, hogy a
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következő pályázati ciklus vonatkozásában a képviselő-testület érdemben kíván foglalkozni a
Bursa Hungarica pályázattal.
Megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a
tájékoztatót egyhangúan, 9 igen szavazattal elfogadta.
b.

Martonbrikett Kft tevékenységi körének bővítése

Kuna Ferenc: rövid tájékoztatást adott a „Martonbrikett” Kft. tevékenységi körének bővítése
szükségességéről, ill. a Kft. alapító okiratának módosításáról.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
197/2010.(XI. 2.) határozata
„Martonbrikett” Kft. tevékenységi körének bővítése
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Martonbrikett”
Kft. alapító okiratát módosítja és tevékenységi körét kibővíti a létrehozni
kívánt „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okirattervezetében foglalt közhasznú tevékenységek körével, nevezetesen:
3600’08
3700’08
3811’08
3821’08
3900’08
4110’08
4120’08
4222’08
4299’08
4311’08
4312’08
4321’08
4322’08
4329’08
5621’08
5629’08
6810’08
6820’08
7112’08
7490’08
8110’08
8129’08
8130’08
8559’08
8560’08
9004’08

Víztermelés, -kezelés, ellátás (főtevékenység)
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakóépület építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Egyéb m. n. s építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Rendezvényi érkeztetés
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Építményüzemeltetés
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
M. n. s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
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9101’08
9102’08
9311’08
9329’08

Könyvtári, levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés
c.) Felügyelő Bizottsága összetételének módosítása
Varga Ferenc: bejelentette, lemond a „Martonbrikett” Kft. Felügyelő Bizottsága elnöki
posztjáról, egyben javasolta a képviselő-testületnek, hogy helyére Horváth Bálint
képviselőt válassza meg.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2010.(XI. 2.) határozata
„Martonbrikett” Kft. Felügyelő Bizottsága összetételének módosítása
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varga
Ferenc képviselő lemondását a „Martonbrikett” Kft. Felügyelő Bizottsági elnöki
posztjáról, helyére Horváth Bálint képviselőt választja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
d.) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal és a Beethoven Általános Iskola
energiaellátása
Gucsek István: tájékoztatta a jelenlévőket a döntés meghozatalának sürgősségi okáról és
kérte a testületi tagokat a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
199/2010. (XI. 2.) határozata
1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal elektromos energia bekötésére, illetve a Beethoven Általános
Iskola méretlen bekötő vezeték kiépítésére (rákötés nélkül) irányuló
bruttó 1.250.000 Ft értékű energetikai fejlesztésre fedezetet biztosít a
kötvényforrás terhére.
2.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az
alpolgármestert, hogy a beérkező árajánlatot tevő cégek közül az 1.9
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pontban biztosított
szerződést kössön.

összeghatárig,

a

legkedvezőbb

ajánlattevővel

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
nyilvános ülést 19.05 órakor berekesztette, a testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját.
Z á r t ülés
Dr. Szabó Tibor: kihirdette a zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntéseket. Megköszönte
a testületi tagok munkáját és az ülést 19.30 órakor bezárta.
Kmf.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző
Dr. Gyulay Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető
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