Vácrátót Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jegyzőkönyv

Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, hétfőn 17.00
órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

100/2011.(XI.17.)számú határozat:
101/2011.(XI.17.)számú határozat:
102/2011.(XI.17.)számú határozat:
103/2011.(XI.17.)számú határozat:
104/2011.(XI.17.)számú határozat:

Gerencsér Károly pályázatának elutasítása.
Bágyoni-Szabó György pályázatának elutasítása.
Nagy-Király Vivien pályázatának elutasítása.
Munkácsi József pályázatának elutasítása.
Wildmann Erika pályázatának támogatása és
illetményének megállapítása.
105/2011.(XI.17.)számú határozat: Dózer Ép Kft. határidő hosszabbításának engedélyezése.
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Képviselő-testülte

Jegyzőkönyv

Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, hétfőn 17.00
órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.
Jelen vannak:

Garamszegi Géza
Papp István
Csonka Ferencné
Monori Szilárd

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Matyó Anikó

jegyző

Igazoltan távol van:

Bolvári Attila
Horváth Mátyás
Wildmann Erika

képviselő
képviselő
képviselő

Meghívott vendég:

Smál Ferenc

PEB külső tag

Jegyzőkönyv-vezető:

Mikes Nóra

igazgatási előadó

Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület
4 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
Wildmann Erika képviselő érintettség miatt nincs jelen a mai testületi ülésen.
Felkérte Papp István alpolgármestert a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontot.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére és a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú
4 igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő-testületi ülésről, lakossági részről, videofelvétel készül.
Napirendi pontok:
1./ Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása.
2./ KMOP-3.3.1/B-10-2010-0005 azonosító számú „Vácrátót belterületi csapadékvíz-rendszer
fejlesztése” című beruházás kapcsán határidő hosszabbítási kérelem ismertetése.
1./ Napirend:
Tárgya: Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálása.
Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ellenőrizte és
átnézte művelődési ház vezetői állására benyújtott pályázatokat. A 10 beérkezett pályázatból a
bizottság 5 pályázatot javasolt elfogadni, mivel a többi pályázat hiányos volt és azok már eleve
értékelhetetlenek. A mai ülésre ezért kizárólag 5 pályázó került meghívásra.
Matyó Anikó jegyző elmondta, hogy a művelődési ház vezető pályázatokat eredetileg a Szociális
Bizottságnak kellett volna értékelnie, de mivel az elnök Wildmann Erika is pályázott, így érintettséget
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jelentett be és a Képviselő-testület átadta a döntési jogot a Pénzügyi Bizottságnak. A döntést azonban
a testületnek kell meghoznia.
Csonka Ferencné képviselő, aki egyben a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
részletesen átnézte a pályázatokat. Kizárták azokat a pályázatokat, melyek hiányosak voltak, így a 10
pályázatból 5 pályázat felelt meg a feltételeknek, ezért őket javasolták meghívni a testületi ülésre egy
személyes meghallgatásra. A Pénzügyi Bizottság javasolta a következő személyeket behívni: NagyKirály Vivien, Gerencsér Károly, Bágyoni-Szabó György, Munkácsi József és Wildmann Erika.
Matyó Anikó jegyző közölte, hogy 15 percenként hívták meg az előzőekben felolvasott pályázókat,
akiket a testület személyesen is meghallgathat.
17.10 órakor Nagy-Király Vivien pályázó megérkezett
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a nyílt testületi ülésen
történő meghallgatáshoz, valamint a kamera felvételhez?
Nagy-Király Vivien hozzájárult a nyilvános testületi ülésen történő meghallgatáshoz és a kamera
felvételhez.
Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy igen részletes a pályázati anyag, kérte a pályázót, hogy
amennyiben szeretné egészítse ki szóban is a pályázatát.
Nagy-Király Vivien pályázó elmondta, hogy szeretne a szakmájában elhelyezkedni, nagy lehetőséget
lát a kis községekben ezen a téren. Megnézte a Művelődési Házat ami gyönyörű, gratulál hozzá. Az
igazgatói iroda azonban nem olyan, mint amit használnak. A honlappal kapcsolatban hiányolta, hogy a
rendezvények, tanfolyamok nincsenek rajta, ugyanis ezzel vonzani lehet a lakosokat is az
intézménybe. Szívből és önfeledten végezné a munkáját, ezért kérte a testületet, hogy éljenek vele.
Várta a képviselők kérdéseit.
Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a jelenlegi munkája lehetővé teszi majd a 4 órás
munkavégzést, ha a testület megválasztja?
Nagy-Király Vivien pályázó kijelentette, hogy 2010. évig dolgozott a Citi Bankban. Lehetne táborokat
is szervezni a művelődési házban, mivel van elegendő hely, hogy akár hálózsákban is elaludjanak a
táborozók. Ez a környék gyönyörű, így túrázást is be lehetne tervezni, mely alkalmával szállás
lehetőséget lehetne biztosítani a művelődési házban.
Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy hogyan oldaná meg az utazást vagy a művelődési ház
nyitást, ha nap közben vagy este lenne program?
Nagy-Király Vivien pályázó elmondta, hogy albérletet keresnek a környékben, mivel a férje
Veresegyházon dolgozik. Esetleg a szolgálati lakást is igénybe vennék, ha van rá lehetőség. Ebben az
esetben mindig a közelben lehetne, ugyanis ezt a munkát nem lehet 4 órában ellátni.
Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy milyen tanfolyamok beindítását támogatná, ha a testület
megválasztaná a munkakörre?
Nagy Király Vivien pályázó szerint esetleg KRESZ-tanfolyamot, vagy nyelv tanfolyamokat is lehetne
szervezni, vagy esetleg nyelvtanárnak kiadni bérbe a helyiségeket. Biztosan sikeres lenne a kézműves
foglalkozás is és a tánc tanfolyam is. Meg kellene ismernie ahhoz a lakosokat, hogy tudja, mire lenne
igény. Az ismertség az nagyon fontos, de ehhez bizonyos időnek el kell telnie. Jelenleg egy
tanfolyamra jár, melyet decemberben fog elvégezni, amit szintén hasznosítani tudna a munkában.
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Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a heti 20 órás munkaidőt hogyan töltené ki, hogyan
osztaná be az idejét?
Nagy Király Vivien pályázó szerint mivel a programok általában hétvégén vannak, így nem tudja előre
meghatározni, hogy mikor és hogyan tudná kitölteni a heti 20 órás munkaidőt. Ezt a kérdést oldaná
meg a szolgálati lakás igénybevétele, mivel így mindig itt lenne és bármikor nyitni tudna.
Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat. A
művelődési ház vezetője eddig saját bevételből próbálta megszervezni a programokat.
Nagy Király Vivien pályázó szerint erre megoldás lehet a rendezvények szervezése, mint pl. az
esküvők megtartása, színházi előadások szervezése, persze nem neves színészekkel, akik sok pénzt
kérnek a szereplésért. Véleménye szerint nincs eléggé reklámozva a Művelődési Ház, ami fontos
lenne, mivel így lehet bevonzani a lakosokat és más érdeklődőket.
Monori Szilárd képviselő megkérdezte a pályázótól, hogy tudna-e kezdeni 2011. december 1. napjától,
ha a testület esetleg őt választja?
Nagy Király Vivien pályázó válaszolva a kérdésre elmondta, hogy természetesen tudna kezdeni.
Garamszegi Géza polgármester megköszönte a pályázónak a részletes tájékoztatást és a megjelenést.
17.25 órakor Nagy-Király Vivien pályázó elhagyta a termet.
Matyó Anikó jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy 17.30 órára Gerencsér Károly került
meghívásra, aki telefonon jelezte, hogy késik, ezért javasolta, hogy a következő pályázó
megérkezéséig, azaz 17.45 óráig tartsanak szünetet.
SZÜNET
17.45 órakor Bágyoni-Szabó György pályázó megérkezett
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a nyílt testületi ülésen
történő meghallgatáshoz, valamint a kamera felvételhez?
Bágyoni-Szabó György pályázó hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, valamint a kamera
felvételhez. Megkérdezte, hogy a művelődési háznak jelenleg van-e vezetője és benyújtotta-e a
pályázatát a volt művelődési ház vezető?
Garamszegi Géza polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy jelenleg nincs a művelődési
háznak vezetője, ugyanis lejárt a kinevezése.
Bágyoni-Szabó György pályázó megköszönte a választ, mert ha a volt művelődési ház vezető
jelentkezett és a testület meg volt elégedve a munkájával akkor ő visszalép a pályázattól, mivel ez nála
elvi dolog.
Garamszegi Géza polgármester kérte a pályázót, hogy ne lépjen vissza a pályázatától. Megköszönte a
pályázó őszinteségét és hozzáállását. Tájékoztatásként elmondta, hogy összesen 10 pályázat érkezett
be, ebből 5 pályázatot ítélt a bizottság érdemesnek arra, hogy személyes meghallgatásra kerüljön sor.
A pályázó is benne van az 5-ben, ezért hívták meg őt a meghallgatásra. Megkérdezte, hogy
rendelkezik-e jogosítvánnyal.
Bágyoni-Szabó György pályázó elmondta, hogy 33 éve rendelkezik jogosítvánnyal, ezt elfelejtette
feltüntetni a pályázatában. Tájékoztatásként elmondta, hogy Budapesten kezdte el pályafutását, ahol
fiatalokkal kellett foglalkoznia, sikeresnek ítélték a munkáját. Időközben megtetszett neki ez a
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szakma, ezért munka mellett végezte el az iskoláit. Majd a család alapítás előtt egzisztenciát kellett
teremtenie, így egy Kft. vezetője lett, ahol külkereskedelemmel foglalkozott. Ezután Vácra került a
művelődési központba, ahol az igazgatóváltás után szűnt meg a munkahelye. Ezután megszületett a
gyermeke, akivel otthon maradt Gyes-en, de emellett segített a szokolyai kulturális életben is. A
lakosok megismerték és felkérték, hogy legyen Szokolya polgármestere. A polgármesterség után
Verőce Művelődési Házában dolgozott. Sikerorientált és a kudarcot nehezen viselő embernek tartja
magát. Ha megválasztanák őt vezetőnek akkor fontosnak tartaná a képzések szervezését, akár a
felnőttek körében is. A hagyományőrző rendezvények is igen fontosak, amivel a pezsgő társadalmi
életet lehet kialakítani. Jelenleg Budakeszin dolgozik, ahol kulturális pályázatok készítésével
foglalkozik.
Csonka Ferencné képviselő megjegyezte, hogy polgármesterként bizonyosan megtapasztalta a szűkös
anyagi lehetőségeket. Megkérdezte, hogy milyen bevételi forrásokra tudna szert tenni megválasztása
esetén?
Bágyoni-Szabó György pályázó szerint leginkább a pályázatok alkalmasak a kiadások csökkentésére,
ezekből ugyanis programokat lehet szervezni, ezen kívül esetleg vállalkozókat is fel lehet kérni a
szponzorálásra. A legfontosabb azonban, hogy a lakosokat össze tudják hozni és minél több programot
szervezni, hogy jó közösség alakuljon ki.
Garamszegi Géza polgármester megköszönte a pályázónak a részletes tájékoztatást és a megjelenést.
18.10 órakor Bágyoni-Szabó György pályázó elhagyta a termet.
18.15 órakor Munkácsi József pályázó megérkezett
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a nyílt testületi ülésen
történő meghallgatáshoz, valamint a kamera felvételhez?
Munkácsi József pályázó hozzájárult a nyilvános testületi ülés megtartásához és a kamera felvételhez.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy szóban ki szeretné-e egészíteni az
írásos anyagát?
Munkácsi József pályázó elmondta, hogy azért nyújtotta be a pályázatot, mert megfelelőnek tartja
magát a feladat ellátására. Ezen kívül szeretne új területeket is kipróbálni, ami a végzettségétől eltérő
feladatot jelent. Őrbottyánban él a családjával. Jelenleg vállalkozóként dolgozik, a felesége által írt
könyvekkel foglalkoznak.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy jelentkezett-e az Őrbottyánban
meghirdetett művelődési ház vezetői állásra?
Munkácsi József pályázó közölte, hogy azért nem jelentkezett, mert kifutott az időből, de tudomása
szerint nem is volt sikeres a pályáztatás.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy mire kapott emlékérmet, amit a pályázatában
említ?
Munkácsi József pályázó elmondta, hogy egyetemista korában egy külpolitikai témában készített
tanulmány kapcsán kapta az emlékérmet
Monori Szilárd képviselő megkérdezte, hogy hogyan osztaná be a heti 20 órás munkaidőt, milyen
programokat szervezne?
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Munkácsi József pályázó véleménye szerint napi 4 órában ezt a feladatot nem lehet ellátni, mivel a
programok általában estére, vagy hétvégére esnek. A programokat pedig az igények felmérése után
alakítaná ki. Elmondta, hogy közművelődési és művelődési ház vezetői feladatot még nem végzett, de
alkalmasnak találja magát a feladat ellátására.
Garamszegi Géza polgármester megköszönte a pályázónak a részletes tájékoztatást és a megjelenést.
18.20 órakor Munkácsi József pályázó elhagyta a termet.
18.22 órakor Gerencsér Károly pályázó megérkezett
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a nyílt testületi ülésen
történő meghallgatáshoz, valamint a kamera felvételhez?
Gerencsér Károly pályázó hozzájárult a nyilvános testületi ülés megtartásához és a kamera felvételhez.
Elmondta, hogy művelődésszervezőként több munkahelyen is dolgozott már. Dolgozott már
többfunkciós intézményben is, ahol pl. nyugdíjas klub működött, falunapot rendeztek stb. Az utolsó
munkahelye Győrben volt, ott ifjúsági generációval foglalkozott. 1 éve költözött Budapestre, jelenleg
is ott él.
Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy a 20 éves munka Győrhöz kapcsolódik?
Gerencsér Károly pályázó elmondta, hogy jelenleg nincs munkahelye, állást keres, alkalmi munkákból
tartja el magát, ezen kívül gitár oktatást vállal. Amennyiben alkalmasnak tartják őt a munkára, úgy
akár ide is költözne a faluba, mivel fontosnak tartja, hogy a művelődési ház vezető mindig elérhető
legyen.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy esetleg december 1. napjától meg is tudná kezdeni
a munkát, ha a testület őt választja meg vezetőnek?
Gerencsér Károly pályázó megoldaná, hogy kezdeni tudjon, ha szükséges.
Garamszegi Géza polgármester megköszönte a pályázónak a részletes tájékoztatást és a megjelenést.
18.32 órakor Gerencsér Károly pályázó elhagyta a termet.
18.33 órakor Wildmann Erika pályázó megérkezett
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a nyílt testületi ülésen
történő meghallgatáshoz, valamint a kamera felvételhez?
Wildmann Erika pályázó hozzájárult a nyilvános testületi ülés megtartásához és a kamera felvételhez.
Garamszegi Géza polgármester kérte a pályázót, hogy amennyiben szeretné egészítse ki szóban is a
pályázatát.
Wildmann Erika pályázó elmondta, hogy rendelkezik helyismerettel és rálátással az intézmény
működésével kapcsolatban. 11 éves tapasztalata van a művelődési ház vezetésében. A pályázata
elkészítésekor a lakossági igényeket figyelembe vette. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel
kérdéseiket.
Smál Ferenc PEB külső tag megkérdezte, hogy tervez-e új programokat bevezetni a már meglévőkön
felül? Gondolkodott-e már a művelődési ház bérbeadásán, ugyanis ezzel bevételre lehetne szert tenni.
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Wildmann Erika pályázó válaszolva a kérdésre elmondta, hogy tervezi új programok bevezetését.
Véleménye szerint akkor lehet jól kiadni az épületet, ha jó reklámja van, így erre is nagyobb hangsúlyt
fektetne, ha a testület őt választja vezetőnek. Tervei között szerepel az általános iskolások és a
középiskolások felkeresése és a részükre programok szervezése. A lakosságot is folyamatosan kéri,
hogy mondják el véleményüket és igényüket a programokat illetően. Megpróbálta már az idei évben is
a régi programokat pl: Szent Márton nap, egy kicsit megújítani.
Monori Szilárd képviselő megjegyezte, hogy a színházi előadás nagyon jól sikerült, azonban kevés
volt a néző. Milyen lehetőséget lát arra, hogy jobban bevonzza a lakosokat a programokra?
Wildmann Erika képviselő elmondta, hogy a színházi előadást plakáton és szórólap formájában
publikálta a lakosság körében. Ennek ellenére kevesen jöttek el, ezért úgy gondolja, hogy a személyes
megkeresés lehet a következő lépés. A gyerekek részvétele korlátozott volt a színházba, mivel az
idősebb korosztálynak szólt az előadás. A programokat egy hónappal előre tervezi, amit szórólap
formájában küld ki a lakosoknak.
Smál Ferenc PEB külső tag javasolta, hogy a művelődési házról minél több képet töltsenek fel a
honlapra, mivel így lehet kedvet csinálni a lakosoknak és az idegeneknek, akik esetleg bérbe veszik
majd az épületet.
Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy tervez-e olyan jellegű hirdetőtáblát kihelyezni a
művelődési házra, amennyiben megválasztják, amin az érdeklődők tájékoztatást kapnak a már
meglévő és újonnan induló programokról?
Wildmann Erika pályázó közölte, hogy ilyen jellegű hirdetőtábla régebben már volt, de a felújítás
miatt ez nem került vissza, de természetesen újra lenne ilyen hirdetőtábla.
Garamszegi Géza polgármester szerint nehéz olyan programot találni, ami minden generációt
megmozgat. Ilyen jellegű program lehet pl. a 3 Rátót találkozó.
Wildmann Erika pályázó a pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy ezek a lehetőségek egyre
rosszabbak, mivel legtöbb esetben Egyesületek pályázhatnak.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy a szomszédos művelődési ház vezetőkkel milyen a
kapcsolata?
Wildmann Erika pályázó elmondta, hogy e-mail-en és telefonon folyamatosan tartják a kapcsolatot a
vezetőkkel, tudnak egymás programjairól és ajánlják is egymásnak a programokat.
Garamszegi Géza polgármester megköszönte a pályázónak a részletes tájékoztatást és a megjelenést.
18.50 órakor Wildmann Erika pályázó elhagyta a termet.
18.51 órakor Horváth Mátyás képviselő megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma 5 főre változott.
Garamszegi Géza polgármester ismertette Horváth Mátyás képviselővel, hogy 10 pályázat érkezett be,
ebből a Pénzügyi Bizottság 5 pályázatot javasolt a személyes meghallgatásra. Röviden elmondta, hogy
mik a tapasztalatok és észrevételek a meghallgatott pályázókkal kapcsolatban.
Csonka Ferencné képviselő szerint abból is látszik, hogy munkanélküliség van, hogy 10 fő nyújtott be
pályázatot egy 20 órás álláshelyre. A legtöbb pályázó jelenleg nem dolgozik. A behívott 5 fő pályázata
felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, a többiek pályázata hiányos volt, ezért azokat eleve
kizárt. Véleménye szerint az a pályázó már eleve nem jöhet szóba, aki a napi bejárást nem tudja
biztosítani, ilyen pl. Gerencsér Károly, aki kizárólag tömegközlekedéssel tud közlekedni. Munkácsi
József pályázónak egyáltalán nincs szakmai tapasztalata, ő jelenleg vállalkozóként dolgozik. Bágyoni-

8

Szabó György tapasztalattal rendelkezik, Nagy-Király Vivien talpraesett, jónak tartja a programját, de
nem tudni, hogy mikor tud a környékre költözni.
Garamszegi Géza polgármester elmondja, hogy Nagy-Király Vivienn a szolgálati lakás iránt
érdeklődést mutatott. Szimpatikus volt neki még Bágyon-Szabó György pályázó is.
Csonka Ferencné képviselő megkérdezte, hogy szolgálati lakásban gondolkodhat-e a testület, mivel a
művelődési házban lévő egykori szolgálati lakás jelenleg a Hagyományőrző Egyesületnek van kiadva
klubhelyiségnek.
Matyó Anikó jegyző közölte, hogy a testület döntésén múlik, hogy a klubhelyiségből mikor lesz ismét
szolgálati lakás.
Csonka Ferencné képviselő szerint mivel a szolgálati lakás bevételt jelentene, így véleménye szerint
ezen a dolgon a testületnek el kellene gondolkodnia.
Horváth Mátyás képviselő kérte a testületet, hogy mondjanak neki részleteket Nagy-Király Vivienről
és Bágyon-Szabó Györgyről, mivel az ő pályázatuk véleménye szerint is jó.
Smál Ferenc PEB elnök elmondta, hogy Nagy-Király Vivien talpraesett, tettre kész, és nagyon jó
ötletei voltak. Bágyon-Szabó György szakmailag tapasztalt személy.
Horváth Mátyás képviselő véleménye szerint fontos, hogy olyan személy legyen a művelődési ház
vezetője, aki meg tudja mozgatni a lakosokat.
Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy ha nem lenne Nagy-Király Vivien a pályázók között
akkor ő egyértelműen Wildmann Erika pályázót javasolná. Jónak tartotta Nagy-Király Vivien ötleteit,
de nem tudja, hogy a tervek közül mit tudna megvalósítani.
Garamszegi Géza polgármester szerint szűkíteni kellene a rangsort, hogy ki az akit a testület kevésbé
szeretne megválasztani.
Smál Ferenc PEB külső tag szerint Gerencsér Károly és Munkácsi József nem alkalmas a pozícióra.
Garamszegi Géza polgármester összegzésül elmondta, hogy így már csak 3 fő marad, aki közül
választani kell.
Csonka Ferencné képviselő szerint Bágyon-Szabó György belefáradt már az ilyen jellegű munkába,
neki ez jött le a tájékoztatásból. Nagy-Király Viviennel kapcsolatban az az aggálya, hogy ha adódna
egy másik, jobb álláslehetőség, akkor azonnal továbbállna.
Garamszegi Géza polgármester megkérdezte, hogy a testület nyíltan vagy titkosan kíván-e szavazni a
vezetői állásról?
Papp István alpolgármester javasolta, hogy ne titkos szavazással szavazzanak.
Monori Szilárd képviselő javasolta a nyílt szavazást.
Csonka Ferencné képviselő egy kis gondolkodási időt kért.
Garamszegi Géza polgármester javasolta a testületnek, hogy egyenként szavazzanak az 5 pályázóról.

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gerencsér Károly 1074 Budapest, Wesselényi u.
56. szám alatti pályázó művelődési ház vezetői állására benyújtott pályázatát megismerte, azonban a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézményvezetőjévé történő kinevezését nem támogatta.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bágyoni-Szabó György 2600 Vác, Vám u. 18.
szám alatti pályázó művelődési ház vezetői állására benyújtott pályázatát megismerte, azonban a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézményvezetőjévé történő kinevezését nem támogatta.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy-Király Vivien 2645 Nagyoroszi, Kertész u.
22/3. szám alatti pályázó művelődési ház vezetői állására benyújtott pályázatát megismerte, azonban a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézményvezetőjévé történő kinevezését nem támogatta.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Munkácsi József 2162 Őrbottyán, Táncsics M. u.
82. szám alatti pályázó művelődési ház vezetői állására benyújtott pályázatát megismerte, azonban a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház intézményvezetőjévé történő kinevezését nem támogatta.
Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatójának
Wildmann Erika 2163 Vácrátót, Hunyadi u. 8. szám alatti lakost nevezi ki, 2011. december 1. napjától
2016. november 30. napjáig 5 éves időtartamra.
Bérezése a közalkalmazotti törvény szerint történik, heti 20 órás munkaidő figyelembe vételével, amit
kötetlen munkaidőben lát el. Illetménye 101.000,-Ft/hó, vezetői pótléka 20.000,-Ft/hó, mindösszesen
bruttó 121.000,-Ft/hó. Besorolása H/10, végzettsége: kulturális menedzser, megszerzésének ideje:
2006. június 26.
Gépkocsi használat elszámolás útnyilvántartás mellett kiküldetési rendelvény alapján történik. Telefon
költség elszámolása a havi alapdíjon felül részletező számla ellenében a hivatali célú beszélgetések
fizethetők ki.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
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2./ Napirend:
Tárgya: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0005 azonosító számú „Vácrátót belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése” című beruházás kapcsán határidő hosszabbítási kérelem ismertetése.
Garamszegi Géza polgármester ismertette a Dózer Ép Kft. kérelmét, melyben határidő hosszabbítást
kérnek, mivel nem tudták befejezni a munkát 2011. november 30-ig. Kérik a határidő hosszabbítást
2011. december 15. napjáig engedélyezni. Az építési naplóban benne van, hogy az építkezést 1 hét
csúszással tudta elkezdeni a vállalkozó, ami az Önkormányzatnak róható fel. Ez az egy hét csúszás a
lakosokkal történő egyeztetés és a 03 hrsz-ú út kimérése miatt volt. Kérte a képviselőket, hogy
mondják el véleményüket a kérelemmel kapcsolatban.
Csonka Ferencné képviselő javasolta, hogy max. 10 napos hosszabbítást engedélyezzenek a
vállalkozónak. A beruházásnak nem szabad átcsúsznia 2012. évre, ugyanis akkor az ÁFA emelkedni
fog 2 %-kal.
Papp István alpolgármester szerinte is max. 10 nap hosszabbítás adható, amennyiben ezt a műszaki
ellenőr is indokoltnak látja. Ha nem végzi el a határidő hosszabbítás után a munkát a vállalkozó, akkor
fizessen kötbért az Önkormányzatnak.
Matyó Anikó jegyző tájékoztatásként elmondta, hogy a kötbér összege 298.000,-Ft/nap, ez a 10 napos
hosszabbítás után 2011. december 10. napja után ketyegne. A támogatási összeg 60 %-a még a Pro
Régiónál van, csak a 40 % került eddig lehívásra. A legrosszabb esetben új közbeszerzési eljárást kell
kiírni, új vállalkozó kiválasztásával, de ekkor új támogatási szerződést kell kötni a támogatóval. Eddig
az időjárás kedvezett a beruházásnak, a vállalkozónak ezt ki kellett volna használnia és több emberrel
felvonulnia a területre, hogy határidőre befejezzék a munkát.
Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a vállalkozó cég közvetlenül végzi a munkát, nem
bízott meg alvállalkozókat.
Papp István alpolgármester szerint az a lényeg, hogy az Önkormányzatot ne érje kár.
Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy a kapubejárókat is helyre kell állítania a
vállalkozónak, de azokat nem betonozzák majd le csak murvával fogják lefedni.
Mivel a testület részéről további javaslat nem hangzott el a határidő hosszabbítás kapcsán, így
javasolta a hosszabbítást 2011. december 10. napjáig engedélyezni.
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2011. (XI. 28.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0005 azonosító számú
„Vácrátót belterületi csapadékvíz-rendszer fejlesztése” című beruházás kapcsán a Dózer-Ép Kft.
határidő hosszabbítás iránti kérelmét megismerte. A Képviselő-testület hozzájárult a határidő
meghosszabbításához 2011. december 10 napjáig.
Határidő:

2011. december 10.

Felelős:

polgármester

Kürti Zsigmond lakos megkérdezte, hogy a Béke utca és a Katona József utca között meglévő árok
kitisztításra kerül-e és az levezetésre kerül-e a patakba? Úgy hallotta, hogy a Béke utcában lévő
áteresz megszüntetetésre kerül.
Matyó Anikó jegyző közölte, hogy ő nem tud arról, hogy az áteresz megszüntetésre kerülne. A
tulajdonosokat nem tudja kötelezni, legfeljebb kérni arra, hogy takarítsák ki a kertjük végében
található vízfolyást, mivel az a magántulajdonukban van. Folyamatosan egyeztetnek az
építésvezetővel, de ő még egyszer sem mondta, hogy meg fog szűnni a Béke utcában lévő áteresz.
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Kürti Zsigmond lakos kijelentette, hogy már meg is szüntették a Béke utcai átereszt.
Matyó Anikó jegyző megígérte, hogy utánajár ennek a dolognak.
Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki
megjelenését megköszönte és a nyílt ülést bezárta.
Kme

Garamszegi Géza
polgármester

Matyó Anikó
jegyző

Papp István
jegyzőkönyv-hitelesítő

