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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 

órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. 

 

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület 

tagjait, jegyzı asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 8 megjelent fıvel 

határozatképes.  

 

A Képviselı-testület 8 igen egyhangú szavazattal a kiküldött napirendi pontokat elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Bognár László és Szásziné Gyıri Éva képviselıket választja. 

 

 

 1. A hatvani kórházhoz való csatlakozás megbeszélése 

    Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A napirendhez kapcsolódó elıterjesztést minden képviselı megkapta. 

Ma kaptunk egy faxot Aszód polgármesterétıl, melyben csütörtök 9 órára tanácskozást hívott 

össze a szakrendelıvel kapcsolatosan kialakult helyzet megtárgyalása miatt. 

 

A Bagról átküldött levélben az van leírva, hogy a bagi önkormányzat 7 igen szavazattal 

elfogadta, hogy csatlakoznak Hatvanhoz. Határozati javaslat van arra, hogy beintegrálják az 

aszódi intézetet. A harmadik határozati javaslatban nem az aszódi rendelıintézetrıl van szó, 

hanem arról, hogy a kórházi ellátás a hatvani kórházban történjen, errıl nem is kell szavazni  

a Képviselı-testületeknek.  

 

Kalcsó Tibor: Úgy tudom, hogy szerdán Tóth Gábor viszi a papírt magával, így akkor nem tud 

vinni semmit. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kiderült, hogy a Szendrei Feri, Hévízgyörk alpolgármestere és Bag 

indította el ezt úgy, hogy a hatvani kórház igazgatójával sem beszélték meg. Utólag kérték fel 

a hatvani kórház igazgatónıjét, hogy írjon egy ilyen típusú levelet. A levél csak Hévízgyörk 

polgármesterének lett elküldve és ı továbbküldte az önkormányzatokhoz.  
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Felolvasok a levélbıl, ami tele van csúsztatásokkal. (A levél a jegyzıkönyv 1. számú 

melléklete). 

 

Javaslom, hogy a döntést halasszuk el az aszódi tanácskozás utáni idıpontra, aki ezzel 

egyetért kérem szavazzon. 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

20/2012.(VII.24.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

az aszódi járóbeteg szakellátás hatvani kórházhoz történı integrálásáról egy késıbbi 

idıpontban dönt, amikor a döntéshez szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll 

majd. 

 

 

Gergely László: A csütörtöki tárgyaláson meg kellene említeni, hogy Aszód vállalta a 

rendelıintézet kezelését, a normatívában mindig kapott egy kis pluszt arra, hogy az épületet 

fenntartsa. Az épületre nem fordítanak semmit, a tetı beázik, a kúpcserepek le vannak csúszva 

stb. A parkolókat két kartali vállalkozóval tettük rendbe.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Nekem más aggályaim is vannak, Kartalon és a környezı településeken 

megtartottuk a jótékonysági bált az aszódi SZTK megsegítésére. A befolyt összeget az Aszód 

város tulajdonában álló rendelıintézetre fordították, ez mellett a környékbeli vállalkozók több 

millió Ft értékő munkát végeztek el az intézeten, ami pénzügyi és gazdasági vonatkozásban 

értéknövelı beruházás az aszódi önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy a mi betegeink is 

oda járnak a tulajdon az Aszódé, és a környezı település vállalkozói újítják fel. Aszód is 

tegyen ebbe a beruházásba annyi pénzt amennyit a környékbeliek, ezt csütörtökön el is 

szeretném mondani a polgármesternek.  

Lekértem a Medcenter 2011. évi mérlegét Aszódra vonatkoztatva. A Medcenter támogatás 

címén 36 millió Ft-ot szeretne kapni a településektıl, ez a 80 Ft/fı. A mérlegében 19 millió 

Ft-os hiány mutatkozik. A 36 millió Ft úgy keletkezett, hogy mikor átvette a mőködtetést 

Aszódtól, akkor volt 17 millió Ft tartozás és azt a Medcenter kifizette, ehhez hozzáadódik a 
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19 millió Ft. Az aszódi képviselı testület ne várja, hogy a környezı település fogja kifizetni a 

17 millió Ft-ot. 

A mérlegbıl kiderül, hogy sok a bedolgozó orvos, ez 63 millió Ft-ot tesz ki valószínő, hogy e 

miatt vannak mínuszban.  

Itt volt tegnap Domony polgármestere és abban maradtunk, hogy meg fogjuk hívni a 

Medcenter igazgatóját, ı majd nyíltan tájékoztat a kialakult helyzetrıl. 

 

Kalcsó Tibor: Azt kellene látni, hogy a normatív támogatásból mit fordított a rendelıintézetre. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ha kapott támogatást, ezt nem tudjuk pontosan. Az is lehet, hogy a 

Medcenter kapja a normatívát. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Csütörtökön akkor te fogod képviselni a kartali testületet? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen. 

 

 

Több napirendi pontunk nem volt, de szeretném ha még egy pár dologról beszélnénk, 

határoznánk. 

 

 Bölcsıde ellenırzés 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Bölcsıde helyszíni ellenırzése 2012. július 31-én lesz. A projekt 

szabályszerő és hatékony megvalósulását vizsgálják. Az ellenırzéshez, a tájékoztató levélben 

leírták, hogy mely eredeti dokumentumokat készítsük elı. 

 

  Önkormányzati számlavezetés 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Sajóvölgye Takarékszövetkezettıl kértem segítséget, mert a Raiffeisen 

Bank nem adja ki azt az igazolást, hogy a számlavezetést át tudjuk vinni a Sajóvölgyéhez. Ma 

megkaptam a levelet a takarékszövetkezettıl és abban leírják, hogy az önkormányzatoknak 

szabad bank választása van. Ezt a levelet elküldtük a Réti ügyvéd úrnak ı írja a levelet 

Raiffeisen Banknak. 
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  Asszonykórus Egyesület 

 

Tóth Ilkó Mihály: Encs Ügyvédi Irodától érkezett a kérelem, melyben az Asszonykórus 

Egyesület nevében szereplı „Kartal” név használatának engedélyezését kérik. Azt kéri az 

Asszonykórus, hogy a Képviselı-testület járuljon hozzá, hogy Kartali Asszonykórus 

Egyesület-ként kerülhessenek nyilvántartásba. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A kartali szó használatához kell hogy hozzájáruljunk. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen. 

 

Aki ezzel egyetért kérem kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

21/2012.(VII.24.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

hozzájárul ahhoz, hogy az Asszonykórus Egyesület a nevében „Kartal” szót használja. 

 

 

  Óvoda elı-tetı 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az óvodában akadálymentesítés kialakításakor tervezıi hiba miatt kis elı-

tetıt készült, így a burkolt felületekre folyik a víz. Télen a lefagyott csapadék 

balesetveszélyes, ezért segítséget és árajánlatot kértem a Szarvas Bt.-tıl.  

(Árajánlat a jegyzıkönyv melléklete) 

Ha a vízelvezetést megoldjuk akkor megszőnik a balesetveszély. 

 

Aki ezzel egyetért kérem kézfenntartással szavazzon. 
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SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

22/2012.(VII.24.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

hozzájárul az Ady E. utcai óvoda lefolyó csatornáinak átalakításához. 

 

 

Kalcsó Tibor: A viakolor alatt nem lehetett volna elvinni? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nem, mert beton van a viakolor alatt, és dupla költség lett volna. 

 

 

  Hivatal udvarán garázs építés 

 

Tóth Ilkó Mihály: A hivatal udvarán lebontottuk az épületet, kb. 500.000 Ft értékő anyag lett 

eddig beépítve. Ma 300 db téglát hoztak, hogy a szomszéd felıli oldalt elkerítsük. 

Ezután a munkát leállítom és majd akkor folytatjuk ha szeptemberben adóbevételhez jutunk. 

 

Varga Zoltánné: Én viszont szorgalmaznám, hogy folytassuk a munkát, mert az irattárban 

ırizzük a szerszámokat, az iratokat pedig 1 éve a régi óvodában.  

Ha az építkezéshez szükséges anyagot most elhozatjuk azt augusztus végén számlázzák, 

addigra viszont lesz pénzünk, hogy kifizessük. Mehetne folyamatosan a munka, itt vannak a 

közmunkások is, attól félek, hogy kicsúszunk az idıbıl.  

 

Gergely László: Augusztus végéig 22-23 ember van folyamatosan. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Szeptember 1-jétıl december 31-ig viszont 51 embernek munkát 

biztosítani, úgy hogy minden embernek meglegyen az 1 hónap munkaviszonya, mert akkor 

kiesik a rendszerbıl és 3 évig nem kap semmilyen támogatást. 
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Amit most háttérbe szorítottunk és kevesebbet költöttünk rá az a főkaszálás. Klárika édesapját 

kértem meg, hogy adja kölcsön a traktort és a főkaszát, hogy a salakos pályán a füvet 

levágjuk. Eddig csak ott volt vágva a fő, ahol nagyon szükséges, ugyanis így több százezer Ft-

ot tudunk megtakarítani, ezzel is próbáltunk a költségekbıl lefaragni. A mi kisgépünk 22 litert 

fogyaszt 7 óra hossza alatt, a főkaszák pedig 5 litert naponta.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Miért a gépek vannak az irattárban és nem a régi óvodában? 

 

Tóth Ilkó Mihály: A lopások miatt biztonságosabb ha ebben az épületben vannak. 

 

Szarvas Csaba: Az év elején azt beszéltük, hogy nagyon rossz anyagi helyzetben van az 

önkormányzat, hogy 40-50 ezer forintot nem tudtunk adni a gyerekeknek a táborra, most meg 

nyomjuk az építkezést, nem vitatom, hogy erre is szükség van, csak akkor most van pénz 

vagy nincs? 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Képviselı-testület a költségvetésében meghatározott összegeket 

különített el, ezt az összeget osztották, osztják a bizottságok. A 40-50 ezer Ft amirıl szó van 

azt a KOS Bizottság részére elkülönített összegbıl lehetett volna adni.  

Az építkezés pedig a hivatal költségvetésébıl folyik. 

 

Beszélgetés 

 

Szásziné Gyıri Éva: Az iskolai bérek a költségeknek hány %-át teszik ki? Azt tudom, hogy 

nagyon nagy összeg, ha az állam ezt átvállalja, akkor ez is normatívából jön le. 

 

Balogh Zoltánné: 40%-kal lesz alacsonyabb a finanszírozás, lényegesen több normatívát von 

el, mint feladatot. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az intézményt az önkormányzat tulajdonában hagyják, és nekünk kell 

fenntartani. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Ami nagyon érdekes, hogy a technikai létszám a pedagógus létszámnak a 

20%-a lehet. Nálunk ez sokkal több.  
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Tóth Ilkó Mihály: A takarítás kiszervezésével egyetértek, de a konyháéval nem, mert nekünk 

az a legfontosabb, hogy a gyerekek minıségi ételt kapjanak és jól lakjanak.  

 

Gergely László: A kényszer majd rávisz minket erre, ha 40%-os normatív támogatás 

csökkenés lesz. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A bölcsıdében mennyi lesz a gyereklétszám? 

 

Tóth Ilkó Mihály: 3 csoport biztosan elindul, augusztus 1-jétıl lesz nyitva a bölcsıde.  

 

Rehorovszky Gáborné: Csak kartali gyerekek vannak, vagy a környezı településekrıl is 

írattak be hozzánk? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Jön kisgyerek Versegrıl, Herédrıl, Aszódról. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Összeírtam egy pár kérdést, erre szeretnék választ kapni. 

• A szabadtéri színpad nagyon rossz állapotban van, csinálunk azzal valamit? 

• A könyvtárban rossz a padló, azt kijavíttatjuk? 

 

Tóth Ilkó Mihály: A szabadtéri színpadot a garanciális bejárás után meg fogják csinálni. 

A könyvtár padlójához már meg van rendelve az anyag, a talajpára elvezetését is meg fogják 

oldani.  

 

Szásziné Gyıri Éva: Hogyan áll a 24 hektár ügye? 

Tóth Ilkó Mihály: Réti István ügyvéd úr szabadságon volt, ezután fogunk errıl értekezni. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A polgármesteri hivatal felújításánál a statikus hibázott, ezért a felújítási 

költség növekedett, annak idején abban maradtunk, hogy bepereljük a tervezıt és a statikust. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A múlt héten kaptuk a levelet, hogy a polgármesteri hivatal felújításának a 

projektje le van zárva. Az ügyvéd úrral ebben az ügyben is konzultálni fogok, hogy van-e 

esélyünk pert nyerni. 

 

Rehorovszky Gáborné: A Petıfi tér felújításával kapcsolatosan történt-e elıre lépés? 
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Tóth Ilkó Mihály: Várjuk az engedélyt. A jövı héten megcsináltatom az árazatlan 

költségvetést és szeretném, ha három kartali vállalkozó lenne meghívva. 

25 millió Ft lesz a felújításra. 

A téren lévı boltok tulajdonosainak többségével beszéltem, hogy egy szökıkút elkészítéséhez 

anyagilag járuljanak hozzá. 

A Petıfi tér nem viakolorral, hanem díszkıvel lesz burkolva. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Szép a szökıkút, de olyan sok helyen kis idı múlva már nem tudták 

mőködtetni. 

 

Kalcsó Tibor: Jó lenne látni a terveket, a szökıkút egy jellegtelen területre egy nulla. A 

szökıkútról beszélünk, de a vízelvezetés például ott nincs is megoldva. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A terveken már nem tudunk változtatni, mert már a pályázatot a beadott 

tervekre nyertük meg. Ez egy 3 éves terv, ezt elfogadták, ebben a tervben a vízelvezetés meg 

van oldva.  

 

Balogh Zoltánné: Még az árok rendezése is benne van. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ami a pályázatban le van írva azt kell megvalósítani, amennyiben nem így 

lesz az MVH nem fizeti ki.  

 

Kalcsó Tibor: A színpad szerves része lesz a térnek. Ezt le kell bontani, nem hiányzik onnan, 

az egy csúfság. 

 

Tóth Ilkó Mihály: 5 évig nem lehet lebontani. Mikor a hivatal felújítására pályáztunk 

maximum 50 millió Ft-ra pályáztattunk volna, ebbıl az összegbıl pedig nem lehetett 

felújítani. Ha új elemet viszünk bele akkor 90 millió Ft-ra lehetett pályázni. A színpad ebbıl a 

90 millióból 1,5 millió Ft-ba került, tehát így jobban jártunk.  

 

Szásziné Gyıri Éva: A Leader pénz az 100%-os finanszírozású, nekünk nem kell önrésszel 

hozzájárulni? 
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Tóth Ilkó Mihály: Igen 100%-os. 

 

Szarvas Csaba: A három lakással kapcsolatosan történt elırelépés? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Egy lakásban laknak, a másik kettıbıl kiköltöztek.  

 

Szarvas Csaba: Nem lehetne ezeket a lakásokat újra meghirdetni? Mennyiért áruljuk? 

 

Tóth Ilkó Mihály: 10 millió Ft + ÁFA. Nem az összeggel van baj, hanem hogy a bankok nem 

hiteleznek. 

 

Oláh Klára: Kartal nagyon le van minısítve. 

Visszatérve a Petıfi tér projekthez, ki az a három vállalkozó akit meghívunk? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nincs még kiválasztva. A pályázati anyagot fix összegért lehet majd 

kivinni, és ha a meghívásos közbeszerzési eljárás feltételeinek megfelel, akkor tud pályázni. 

Feltétele, hogy pozitív mérlege legyen, ne legyen köztartozása stb.  

Gondolkozzunk rajta, hogy kik azok akiket meg tudnánk hívni.  

 

Oláh Klára: Egy vállalkozónak kell elvégezni a munkát? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen egy vállalkozó számlázhat. 

 

Oláh Klára: Ilyen volt a bölcsıdénél? 

 

Balogh Zoltánné: Nem, az nyílt közbeszerzés volt, és a hivatal is, mert ott magasabb volt az 

értékhatár.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Az értékhatár nem olyan régen lett emelve, most 160 millió Ft-ig lehet 

meghívásos közbeszerzés.  

 

Oláh Klára: A Raiffeisen kötvényekkel kapcsolatosan történt-e elırelépés? 

Ha jól tudom, el vagyunk maradva a 2011. ıszi, és az idei tavaszi törlesztéssel, és lassan itt 

van az ıszi kötelezettség.  
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Varga Zoltánné: A Raiffeisen Banknak egy tudomásulvételi nyilatkozatot kell adnia, hogy a 

MÁK-nak el tudjuk küldeni, ez azért kell, mert átmentünk egy másik pénzintézethez. Ezt a 

nyilatkozatot nyilván azért nem adja meg, mert velük szemben kötelezettségeink vannak.  

A MÁK addig nem veszi nyilvántartásba a Sajóvölgye Takarékszövetkezetet, mint 

Pénzintézetet, míg nincs meg a tudomásulvételi nyilatkozat. Két helyen nem lehet 

számlavezetés. 

 

Oláh Klára: Mivel nem tudunk átmenni a Sajóvölgyéhez, nem teljesítjük azt a feltételt, amit a 

szerzıdésben vállaltunk, hogy kedvezı kamatkezelési költséget kapunk, ha a számlavezetést a 

Sajóvölgye Takarékszövetkezet végzi.  

 

Tóth Ilkó Mihály: A Sajóvölgye Takarékszövetkezet vezetıi nagyon pozitívan állnak hozzá, 

egyelıre nincs probléma. A Raiffeisen Bankkal kötött szerzıdésünket a megvizsgáltattuk, a 

banknak ki kell adnia a nyilatkozatot, a Raiffeisen Bank nem akadályozhatja meg, hogy a 

folyószámlánkat másik bankhoz átvigyük. 

 

Varga Zoltánné: A bankszámla szerzıdésben annyi van írva, hogyha a szerzıdést fel akarjuk 

bontani, akkor 60 nappal elıbb kell jelezni. Mi ezt megtettük április 30-án ment a levél, hogy 

július 1-jén számlavezetı bankot szeretnénk váltani.  

 

Beszélgetés 

 

Gergely László: Visszatérnék a gazdasági épület építésére. Javaslom, hogy legalább a falakat 

húzzuk fel, most 3 jó kımőves van felvéve. Ha most a versegi tüzéprıl elhozzuk az anyagot 

kb. 60-70 nap múlva számláznak.  

Szükségünk van a garázsra, mert mind a két önkormányzati autó magánháznál áll. 

A tetıt használt cserépbıl kívánjuk megoldani, a nyílászárókat legyártjuk. A téglát és a 

kötıanyagot kellene megvennünk, ami kb. 560.000 Ft lenne.  

 

Varga Zoltánné: Kb. 2 millió Ft-ból teljesen készre lehetne csinálni.  

 

Beszélgetés 
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Tóth Ilkó Mihály: Ahhoz kérem a testület hozzájárulását, hogy a gazdasági épület 

folyamatosan épüljön, úgy hogy semmi ne szenvedjen hátrányt, aki ezzel egyetért, kérem 

szavazzon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozza: 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

23/2012.(VII.24.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

hozzájárul a polgármesteri hivatal udvarán épülı garázs és mőhely folyamatos építéséhez, 

azzal a feltétellel, hogy az építkezés miatt ne legyen fizetési elmaradása az önkormányzatnak. 

 

 

 

Szásziné Gyıri Éva: Folytatjuk-e az aszfaltozást? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kb. még 3-4 tonna aszfaltot hozatunk a mellékutak aszfaltozásához. A fıút 

és a mellékút keresztezıdéseihez nem tehetünk svéd aszfaltot, mert a nagy autók azt 

kiforgatják.  

 

Szásziné Gyıri Éva: A Petıfi utca végén a hármas keresztezıdésnél az út fel van vágva, azzal 

tudunk tenni valamit? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Folyamatosan töltötték azt a részt, most már úgy néz ki, hogy nem süllyed 

tovább, a vízmő fogja aszfaltoztatni.  
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Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık és a vendégek részvételét a 

rendkívüli ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

 

  Bognár László Szásziné Gyıri Éva 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


