JEGYZŐKÖNYV
készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 21-én megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12.
Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester,
Kérges László és Jenei Péter alpolgármesterek,
Falusi-Tóthné Koller Ilona, Horváthné Kertész Erzsébet, Lévai Attila, Pavlovics
Lászlóné, Stefán-Povázson Szilvia, Szabó Sándor, Turcsányi Zsolt képviselők.
Bejelentéssel távol vannak: Hosszú Tibor és Remport Csaba képviselők.
Tanácskozási joggal jelen vannak:










Margruber János jegyző
dr. Takács Béla aljegyző
Bálint Klára ÖTT elnöke (szakértőként)
Andráskóné Gerhát Melinda pénzügyi irodavezető
Hambalkó Krisztina iskolavédőnő
dr. Varga Zoltán könyvtárvezető
Paku Tamás KAGYEMO Alapítvány elnöke
Gönczyné Szabó Judit óvodavezető
Somogyváry Mihály díszpolgár

minden napirendnél
minden napirendnél
minden napirendnél
1-10. napirendnél
3. napirendnél
5. napirendnél
7. napirendnél
10. napirendnél
1-10. napirendnél

Meghívottként jelen vannak:
 Fajta Szilvia sajtóreferens,
 Gellérthegyi Tiborné bölcsődevezető,
 Varga Krisztina Maglód Projekt Kft. ügyvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Kákonyiné Zima Márta önkormányzati referens.
Tabányi Pál polgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12
testületi tag közül 10 jelen van, az ülés határozatképes, azt 14.02 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – alakszerű határozat mellőzésével
– az alábbiak szerint elfogadta:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Jenei Péter és Kérges László alpolgármesterek.
Tabányi Pál polgármester: A kiküldött napirendekhez egy sürgősségi témát szeretne még
felvetetni, melynek anyaga korábban kiküldésre került, a Lövéte utcai Óvoda kérelme
csoportlétszámmal kapcsolatosan. Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra a napirendet, amelyet
a képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint
elfogadott:
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Előadó:

Napirend:
1. Rendeletek
2. Beszámoló a vállalkozó orvosok 2018. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről
4. Egészségügyi központ megnyitása
5. Beszámoló a közművelődés helyzetéről
6. Maglód Város 2020. évi rendezvény-naptára (tájékoztató)
7. Szerződésmódosítás a KAGYEMO Alapítvánnyal
8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata
9. Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) véleményezése
10. Sürgősségi előterjesztés: Maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezése a Lövéte utcai Óvodában

Tabányi Pál polgármester
Felnőtt és gyermek háziorvosok, fogorvosok
Védőnők
Tabányi Pál polgármester
MagHáz Kft. ügyvezető;
Könyvtárvezető
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
dr. Takács Béla aljegyző
Tabányi Pál polgármester
Margruber János jegyző

11. Bursa Hungarica ösztöndíjkérelmek elbírálása - Zárt ülésen Tabányi Pál polgármester

Bálint Klára ÖTT elnöke: Szeretné, hogy a közművelődési beszámolóval kapcsolatos témára
térjen vissza a testület majd a zárt ülés keretében.
Tabányi Pál polgármester: Nincs jelen minden érdekelt fél. A zárt ülés végeztével, informális
keretek között lehet róla beszélni.
1. napirendi pont tárgya: Rendeletek (előterjesztések írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
a) A telekadóról szóló rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: A telekadó díjaknál inflációkövető emelésre tettünk javaslatot,
kerekítéssel. Négy övezetről beszélünk Maglódon, mindnél arányos az emelés, melytől
többletbevételt várunk, durván 4-4,5 millió Ft összeget. Kéri a hozzászólásokat.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletmódosítást
és a napirendhez tartozó a-h) pontok mindegyikét, és valamennyit elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a telekadóról szóló rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló
25/2010.(XII.27.)Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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b) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: Az idei 29.000 Ft/év adómértéket javasoljuk ezer forinttal megemelni
jövőre. A bevétel nagysága még az adminisztrációs költségeket sem fedezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
3/2002.(II.15.)Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
c) A lakásrendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: Egy inflációkövető emelésre teszünk javaslatot. Egy helyesbítést is
kérünk figyelembe venni, mert elírás történt: a szociális bérlakásoknál az összkomfortos lakás
2020-ra vonatkozó díja nem 363, hanem 353 Ft/m2 helyesen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Az elhangzott helyesbítéssel kér szavazást az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
szóló rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló
28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
d) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: Ennél a rendeletnél is szintén inflációkövető emelésre kerülne sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
e) A közterület használat rendjének helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: 2017-ben volt utoljára emelés. Most 10 %-os korrekciót javaslunk
elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a közterület használat rendjéről szóló rendelet
módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a közterület használat rendjének helyi szabályozásáról szóló
10/2017.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
f) A behajtási rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: 2016-ban alkottuk meg ezt a rendeletet, azóta emelés nem történt. 10
%-os emelésről szól a mostani javaslat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a behajtási rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről
és a fizetendő díjakról szóló 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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g) A gyermekvédelmi rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: Tavasszal, a bölcsőde indulásakor állapítottuk meg a térítési díjakat
és a kedvezményeket. Az elmúlt időszak gyakorlata alapján ez némi korrekcióra szorul. A 750
Ft-os napi ellátási díj marad változatlanul. A rendelet-tervezet a gondozási díj jövedelemhatártól
függő sávos megállapítására vonatkozó rendelkezéseket módosítja úgy, hogy az eddigi 5 ezer
forint helyett 10 ezer forintos sávugrásokat alkalmaz. Ez egyszerűsíti a jövedelemhatártól függő
gondozási díj megállapítását, elszámolását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a gyermekvédelmi rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
h) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Tabányi Pál polgármester: A felülvizsgálat nem állapít meg emelést 2020-ra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról, mely
szerint a testület elvégezte a rendelet felülvizsgálatát.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a temető rendelet felülvizsgálata tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.)
önkormányzati rendeletében foglalt köztemetőkre vonatkozó
díjak mértékét felülvizsgálta, melynek eredményeként úgy dönt,
hogy a 2020. évben azokat változatlan mértékben hatályukban
fenntartja.
Határidő: folyamatos.
Felelősök: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
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2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a vállalkozó orvosok 2018. évi tevékenységéről
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Felnőtt és gyermek háziorvosok, fogorvosok
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság ülésén igen alacsony létszámú volt a részvétel az orvosok részéről. Ezáltal kérdés is
kevés hangzott el. Babos doktortól kérdeztük, hogy miként tudja megfelelően ellátni a betegeket,
mivel nagyon magas a körzetébe bejelentkezettek száma. Válasza az volt, ez csak szervezés
kérdése, ő maximálisan el tudja látni ezt a magas beteglétszámot. A másik kérdésünk felé azzal
volt kapcsolatos, hogy nagyon magas a halálozási arány a körzetében és ez miből adódhat. Erre
az volt a válasz, hogy a gyömrői idősek otthonából 500 fő tartozik hozzá, s ezek az idős és beteg
emberek emelik meg ezt a statisztikát. A bizottság valamennyi beszámolót elfogadásra javasolta
a testületnek. Igazából most az új rendelőbe költözés a fő kérdés és probléma. Ebben még több
kört kell futnunk.
Lévai Attila képviselő: A gyermekorvosok említették a szülői igazolások számának
megnövelését. Ezzel kapcsolatosan mi volt a bizottság álláspontja?
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Azt kérték a gyermekorvosok, hogy ne
kelljen minden hiányzást orvosi igazolással igazolni az iskolában, mert ez fölöslegesen vesz el a
rendelési idejükből. Főleg most, ha jön a beteges időszak. Lehessen a szülőnek az eddiginél több
napot igazolnia. Mi ezt nem tudjuk befolyásolni. Az iskola vezetősége felé fogjuk ezt továbbítani.
Úgy tudjuk, magasabb szintre is ment már kérés ez ügyben. Az óvodában is hasonló a helyzet.
Gönczyné Szabó Judit óvodavezető: Ezt törvény szabályozza, nem az önkormányzat.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Egyre kevesebb a gyermekorvos, országos
szinten. Ez a kevés sem a gyógyítással kell foglalkozzon a rendelési időben, hanem ezzel az
adminisztrációs feladattal. Erre kellene megoldást találni.
Jenei Péter képviselő, alpolgármester: Úgy tudja, kormányzati szinten már történt egyfajta
elmozdulás ebben a kérdésben. Pár hónapja olvasta, hogy akarnak egy kicsit szabadabb kezet
adni a szülőknek. Bízzunk benne, hogy sikerül, mert ez nem Maglód szintű probléma.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Javasolja, hogy a testület valamennyi orvosi beszámolóról együttesen
szavazzon. A beszámolók elfogadásáról kéri a szavazatokat.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a beszámoló a vállalkozó orvosok 2018. évi tevékenységéről tárgyban az
alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok 2018. évi
munkájáról szóló beszámolókat és azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok.
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3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadói: Védőnők
Tabányi Pál polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy a szakma állandó létszámhiánnyal küzd.
Nálunk a 4 védőnői körzetre jelenleg 2 védőnő van, s egyikük nyugdíjból jött vissza. Ők
helyettesítéssel oldják meg a másik 2 körzetet. Némi remény, hogy holnap jön bemutatkozni egy
pályázó, talán sikerül őt idecsábítani. Emellett próbálkozunk a nemrég korkedvezményes
nyugdíjba vonult Bácskainé Erikát is visszahívni.
Üdvözli Hambalkó Krisztina iskolavédőnőt. Milyen tapasztalatai vannak itt Maglódon?
Hambalkó Krisztina iskolavédőnő: 1 éve dolgozik itt. Szereti a munkát és úgy érzi, az iskola is
elfogadta őt és meg vannak elégedve.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen a védőnőknek, hogy
helyt állnak ilyen szűkös létszámmal és ellátják a feladatukat. Bízunk benne, hogy sikerül egy kis
pénzmagot biztosítani jövőre és a védőnői szolgálat épületszárnya is megszépülhet. Hátha
vonzóbb lesz a munkavállaló védőnőknek is.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Elfogadásra javasolja a Védőnői Szolgálat tevékenységéről készült
beszámolót és szavazást kér róla.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a védőnők beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői
Szolgálat – és ezen belül az iskolavédőnő – tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelősök: Védőnők.
4. napirendi pont tárgya:

Egészségügyi központ megnyitása
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A Maglódon jelenleg működő 4 felnőtt háziorvost és 2 fogorvost
kívánjuk az új rendelőbe átköltöztetni. Egy előző napirendnél elhangzott, hogy aránytalanságok
mutatkoznak egyes körzetek betegszáma között. Felmerül a lehetőség, hogy új orvosi körzetet
lehetne indítani. Ha a testület ebben az irányban mozdul el, erre most, az új szerződések
megkötésének időszakában lenne jó lehetőség. Tudni kell, hogy jogszabály szerint, új körzet
kialakításánál a jelenlegi háziorvosok kártalanításra tarthatnak igényt. Ha a praxisuk kártyaszáma
csökken, a finanszírozás éves mértékének megfelelő kártalanításra jogosultak. A helyzet felvet
egy olyan anomáliát, hogy ha ez így van, az önkormányzat soha nem tud elindítani egy új
körzetet, bármennyire is növekszik a lakosságszám.
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Mert egy körzet elindításához most 1200 kártya szükséges. Ilyen helyzet sosem fog előállni
Maglódon, mert ha valaki ideköltözik, akkor a meglévő orvosok valamelyikéhez fog
bejelentkezni. Van olyan háziorvos, aki más körzetből nem fogad betegeket, illetve van olyan,
aki mindenkit befogad, aki hozzá megy. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ha valahol 2000
beteg van, a másikban meg a duplája és ugyanannyi a rendelési idő, akkor mindkét körzet betegei
azonos szintű szolgáltatáshoz tudnak-e jutni. Természetesen, nem feltétlenül az időintervallum
határozza meg a szolgáltatás színvonalát, hanem az orvos tevékenysége is, de ettől függetlenül
ez még kérdésként merül fel. Jelenleg az új épületben 4 háziorvosi rendelőnk van. Ha elindítanánk
egy ötödik körzetet, akkor Márton doktornőt nem tudjuk ideköltöztetni. Ha viszont marad a 4
körzet, akkor neki is jönnie kell, mert a pályázatban vállalt kötelezettségeket teljesítenünk kell.
Mi azt vállaltuk, hogy a szétszórtan működő egészségügyi egységeinket egy központi helyre
telepítve kívánjuk ezt a szolgáltatást a településen megvalósítani. Hozzátartozik a költözéshez az
is, hogy mindenkivel külön egyeztetni kell, hogy az új rendelőben milyen eszközöket, bútorokat
kell beszereznünk. Az orvosok egyértelműen elzárkóztak attól, hogy a meglévő rendelőben
használt bútoraikat átvigyék az újba. Kértünk ajánlatot egy kereskedelmi cégtől. Az általuk
megadott, ÁNTSZ minimál feltételeknek megfelelő eszközök vonatkozásában egy durván
900.000 Ft/rendelő szám jött ki, melyet a következő költségvetési évben terveznünk kellene.
Annál is inkább, mivel április folyamán el kell számolnunk a pályázattal, s ennek a feltétele a
használatbavételi engedély és a rendelőkre kiadott működési engedély megléte. Ez a szám nem
tartalmazza a második fogorvosi szék beszerzését. Szintén tág a határ, a használt szék 2 millió Ft
körül van és ez megy felfelé márkától, minőségtől függően és akkor még mindig használtról
beszélünk, nem az újról. Még kisebb kiadásaink is lesznek, pl. táblák elhelyezése. Babos
doktorral történt egyeztetésen szóba került egy betegirányító rendszer kiépítése, mely egy
számítógép vezérelte sorszámkiadó rendszer. Várhatóan ettől sem lesz minden háziorvos
elájulva, ódzkodnak az ilyen dolgoktól. Kardinális kérdés lesz a nem OEP finanszírozott
szolgáltatáshoz kapcsolódó orvosi tevékenységek és annak engedélyezése, ill. a rendelkezésre
bocsájtott rendelő bérleti díjának megállapítása. Elég összetett tehát a probléma. Még akkor is
nehéz lenne menedzselni, ha orvosaink békében működnének egymás mellett. De tudvalevő,
hogy elég sok anomália feszíti az egymás mellett működő orvosok kapcsolatát. Ezért külön-külön
egyeztetünk, s amikor mindenkivel megtörtént, akkor hoznánk a testület elé egy kívánságlistát és
akkor tudna a testület döntést hozni arról, meddig engedjük nyújtani a takarót. A mostani
információk alapján és a hatósági eljárások időigényessége, valamint a pályázat
elszámolhatósága okán márciusi átadást-megnyitást céloznánk meg, ami egy február közepi
testületi döntést feltételez.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Ez a kártalanítás dolog felháborítja.
Kénytelenek leszünk egy 5. körzetet elindítani, mert a lakosságszám folyamatosan növekszik és
ugyanakkor kártalanítjuk az orvost. Van erre iránymutatás, hogy mi alapján? Per fő, vagy
egyösszeg, egyszeri, vagy folyamatos?
Tabányi Pál polgármester: Még nem találtunk olyan helyet, ahol van erre gyakorlat. A
törvényben le van írva, hogy az egy főre jutó finanszírozás éves díja. De nem egyértelmű, hogy
egy éves, vagy több. Abból indulnak ki, hogy a háziorvosi praxisok nagy részét vásárolták az
orvosok. Akkor volt egy betegszám, s ha az csökken, akkor őt kár érte és jogosult a kártalanításra.
Gyanítható, hogy nagyjából a két félre bízzák, az orvosra és az önkormányzatra, hogy miként
tudnak megállapodni. Alpolgármester úr ma járt Üllőn, ahol korábban ugyanezt az utat taposták
ki. De ott mindenki meg tudott állapodni külön-külön az önkormányzattal és nem volt
kártalanítási igényük. Tehát, nincs erre kőbe vésett szám. Annál is inkább, mert az 1 főre jutó
OEP finanszírozás is nagyon sok szemponttól függ. Például nem mindegy, hogy egy idős betegről
van szó, vagy egy fiatal, egészséges emberről. Hogy ki mennyit ér a magyar egészségügyben,
igazából az OEP-en kívül senki nem tudja igazán.
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Turcsányi Zsolt képviselő: Törvény biztosítja a szabad orvosválasztást. Ha tehát Babos
doktornak 4000 páciense van és mi indítanánk egy új körzetet, mi a garancia arra, hogy ettől az
orvostól 1500 ember átmenne az új körzetbe? Az emberek saját maguk döntik el, nem tudjuk őket
kötelezni. Maximum úgy lehetne, hogy megbeszélnénk az orvosokkal, hogy maximálnánk 2500
főben a betegszámot. De ebbe valószínűleg az, akinek 4000 betege van és az alapján kapja a
finanszírozást, nem nagyon fog belemenni. Ez elég problémás dolog.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Ezek szerint határ a csillagos ég. Mert van orvos, akinél
2000 ember van, a másiknál 4000. Azt mondják, hogy a jól ellátható betegszám 1800-2000. A
kormánynak van tehát egy újabb feladata, hogy kimondja, ennyi lehet és nem több. Az
alapellátásért felelősnek, jelen esetben az önkormányzatnak, kötelessége egy új körzetet csinálni.
Fából vaskarika az egész.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a határozati javaslatban foglaltakról, azaz, hogy az
összesen 5.400.000 Ft összeget a következő költségvetésben szerepeltetni kell. Illetve, az
orvosokkal történő tárgyalásokra felhatalmazza a testület a polgármestert.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az egészségügyi központ megnyitása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi
költségvetésében a vállalkozó házi- és fogorvosok rendelőinek
felszerelésére 5.400.000.- Ft összeget biztosít.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
egészségügyi szolgáltatókkal történő megállapodások előkészítésével.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
5. napirendi pont tárgya:

Beszámoló a közművelődés helyzetéről
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető;
dr. Varga Zoltán könyvtárvezető
Tabányi Pál polgármester: A MagHáz igazgatója előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a
mai ülésen. A könyvtár vezetője, dr. Varga Zoltán viszont jelen van. A Kulturális Bizottság
tárgyalta a beszámolókat. Mivel az elnökük hiányzik az ülésről, megkéri Lévai Attila képviselőt,
bizottsági tagot, hogy foglalja össze a bizottság véleményét.
Lévai Attila képviselő, KOIB tag: A Kulturális Bizottság részletesen tárgyalta a beszámolókat.
A MagHáz beszámolóját elfogadásra javasoltuk. A könyvtárénál viszont nagyon megosztó volt
a döntés. Megfogalmazódott egy kérés Varga Zoltán felé, amivel a bizottsági tagok egy része
értett egyet, a másik nem. Olyan helyzet teremtődött a MagHáz-on belül, amit szerintünk meg
lehet oldani. Pozitívan állunk hozzá és bármilyen segítséget megadunk, hogy ez a probléma
rendeződjön. Reméljük, találunk rá megoldást. A képviselő-testület megkapta az anyagot,
mindenki ítélje meg az elolvasottak alapján, hogyan dönt a beszámoló elfogadásával
kapcsolatban.
9

Tabányi Pál polgármester dr. Varga Zoltánt kérdezi, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat.
dr. Varga Zoltán könyvtárvezető: A Kulturális Bizottság ülésén két személyes tanulság
fogalmazódott meg számára. Az egyik – és ezt hálásan köszöni –, hogy a könyvtárban elvégzett
elmúlt egy éves kollektív és egyéni munkát egyöntetű támogatásban részesítette a bizottság. A
másik tanulság – és ezt is köszöni –, hogy az esetleges belső konfliktusok megbeszélésének nem
ez a megfelelő fóruma. Ezért megfogalmazódott egy kérés, hogy dolgozza át a beszámolót. Ezt a
javaslatot a bizottság nem szavazta meg. Másnap személyes megbeszélést folytatott Hosszú
Tiborral, a KOIB elnökével, aki még egyszer megkérte arra, hogy tegye ezt meg. Ezt 24 órán
belül meg is tette, a módosított beszámoló eljutott a testülethez. Teljes mértékben elfogadja a
bizottság hozzáállását és segítségnyújtási szándékát, hogy az esetleges konfliktusokat ne ezen a
fórumon vitassák és oldják meg. A maga részéről eddig is megpróbálta és ennél jobban meg fogja
próbálni a jövőben is. Reméli, mindenki számára ezt tükrözi az újonnan elkészített beszámoló.
Tabányi Pál polgármester kéri a hozzászólásokat a beszámolókhoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester Külön teszi fel szavazásra a beszámolókat. Először a MagHáz Kft.
beszámolójának elfogadásáról kéri a szavazatokat.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a MagHáz közművelődési beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
MagHáz Kft-nek a közművelődés helyzetéről szóló beszámolóját,
és azt elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető.
Tabányi Pál polgármester: A könyvtár beszámolójának elfogadását teszi felszavazásra.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3
tartózkodás mellett, a könyvtárvezető közművelődés helyzetéről szóló beszámolóját nem fogadta
el.
6. napirendi pont tárgya: Maglód Város 2020. évi rendezvény-naptára (tájékoztató)
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A mellékelt anyag egy tájékoztató. A civil szervezetek részvételével
a MagHáz-ban tartott megbeszélésen alakult ki ez a program-tervezet, amely még folyamatosan
változik, de a váza elkészült. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a decemberi újságban
megjelenik majd nemcsak ez a program-tervezet, hanem az egyházak vallási jellegű programnaptára is, külön. Van-e észrevétel vagy javaslat, kiegészítés?
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Csak megjegyzi, hogy sokszor probléma,
hogy miután elkészül a rendezvénynaptár, jönnek az információk, hogy miért nem került be
ennek, vagy annak a programja. Mindenkinek ott volt a lehetősége, mindenki megkapta a
meghívót, vagy akár telefonon, e-mailen is jelezhette az igényeit. Ha ezek után jön valakitől
észrevétel, ezen át kell lépnünk.
További hozzászólás nem hangzott el.
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Tabányi Pál polgármester: Elfogadásra javasolja a 2020. évi városi rendezvény-naptár tartalmát
és szavazást kér róla.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a város 2020. évi rendezvény-naptára tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi városi
rendezvénynaptár tartalmát tudomásul veszi.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pavlovics-Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető.
7. napirendi pont tárgya: Szerződésmódosítás a KAGYEMO Alapítvánnyal
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Az alapítvány elnöke bemutatta azokat a dokumentumokat, melyek
bizonyítják, hogy az állami finanszírozási rendszerbe az alapítványt befogadták. A hatóság
kérése, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében naptári év végével állapítsuk meg a Dózsa Gy.
u. 39. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés lejártát. A mostani szerződésünk úgy szól,
hogy 1 éves határozott idő, és amennyiben a finanszírozási rendszerbe megtörténik a befogadás,
akkor további 2 évvel meghosszabbodik. Az aláírása viszont valahol a félév környékén történt.
Ezért most azt javasoljuk, hogy a szerződést ne további 2 évvel, hanem a 3. év végével állapítsuk
meg, tehát 2022. december 31-éig lenne hatályos.
Kérdezi az alapítvány jelen lévő elnökét, hogy jól mondta-e-az előzőeket.
Paku Tamás KAGYEMO elnöke: Igen.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: A Szociális Bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatban foglaltakat. Nagy örömmel fogadtuk, hogy az állami
finanszírozással végre sínen lesz a KAGYEMO pénzügyi háttere. Sok küzdés volt ez
Tamáséknak.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a szerződésmódosításról, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a szerződésmódosítás a KAGYEMO Alapítvánnyal tárgyban az alábbi
határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Maglód Projekt Kft-t, hogy a Kacifántos Gyermekeink Mosolyáért
Alapítvánnyal kötött, Maglód, Dózsa Gy. u. 39. szám alatti
ingatlanra vonatkozó, határozott idejű bérleti szerződést 2022.
december 31. lejárati határidővel módosítsa.
Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Varga Krisztina Maglód Projekt Kft. ügyvezető.
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8. napirendi pont tárgya: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: dr. Takács Béla aljegyző
dr. Takács Béla aljegyző: Nem kívánja kiegészíteni a leírtakat.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a megállapodásokat
és mindkettőt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az együttműködési megállapodás az RNÖ-vel tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelősök: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodásról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az együttműködési megállapodás az SZNÖ-vel tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód
Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő
együttműködési megállapodás tervezetet az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelősök: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
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9. napirendi pont tárgya:

Maglód város közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
Gördülő Fejlesztési Tervének (2020-2034 időszak)
véleményezése (előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A gördülő fejlesztési terv a 2020-2034. időszakra vonatkozó
felújításokat-karbantartásokat tartalmazza a víziközművek vonatkozásában és ezekhez
forrásmegjelölést is hozzárendel. A fejlesztési terv beadása a szolgáltató részéről történik meg,
önkormányzati jóváhagyást követően. Külön terv szól az ivóvíz ellátásról és külön a szennyvíz
szolgáltatásról. A beavatkozások forrása az esetek túlnyomó többségében a szolgáltatási
szerződésben megállapított bérleti díj. Vannak azonban olyan fejlesztések, amikre a bérleti díj
nem ad fedezetet és ehhez önkormányzati forrás hozzárendelése szükséges. Ezt az önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani. Amit fel kellene újítsunk és ez kardinális kérdés a
szennyvízátemelő vonatkozásában, az elsősorban az Ecserről érkező szennyvíz fogadása, illetve
a vasút mögötti hálózat feltámasztása. Ezeknél fontos az önkormányzati forrás igénybevétele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint,
az ivóvízellátásra vonatkozó GFT elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a GFT elfogadása (ivóvízellátás) tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét tartalmazó Maglód-IV 11-10922-1001-00-14 kódszámú víziközmű rendszerre (ágazat:
ivóvízellátás) vonatkozó, 2020-2034. időszakra szóló gördülő
fejlesztési tervet megtárgyalta és azt változatlan formában
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező Felhívás alapján a Szolgáltató
részére a Képviselő-testület döntéséről írásba foglalt véleményt
adjon.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint,
a szennyvízelvezetésre vonatkozó GFT elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a GFT elfogadása (szennyvízelvezetés) tárgyban az alábbi határozatot hozta:

13

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét tartalmazó Maglód-SZ 22-10922-1001-00-07 kódszámú víziközmű rendszerre (ágazat:
szennyvízelvezetés) vonatkozó, 2020-2034. időszakra szóló
gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta és azt változatlan
formában jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező Felhívás alapján a Szolgáltató
részére a Képviselő-testület döntéséről írásba foglalt
véleményt adjon.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
10. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: Maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezése a Lövéte utcai Óvodában
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző
Gönczyné Szabó Judit óvodavezető: 1 évre kéri ezt a létszámbővítést. Az óvoda csoportszoba
területe nem is engedi meg, hogy hosszú távon a maximális létszám fölé menjünk. Ezt a
köznevelési törvény is szabályozza. Ha tovább folytatódik a benépesedés, akkor az óvoda
területét növelni kell. Ezt a létszámtúllépést viszont a fenntartónak engedélyeznie kell, ezért
került a testület elé a téma.
dr. Takács Béla aljegyző: Egyetért az elmondottakkal. Az önkormányzatok nehéz helyzetben
vannak: ellátási kötelezettségük van, ami abból indul ki, hogy minden 3 évet betöltött
gyermeknek kötelező óvodába járni. A jelen téma pedig az illetékességtől függ. Ha mi nem
biztosítjuk a felvételt, jogsértésre kényszerítenénk a szülőt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a csoportlétszám túllépés engedélyezéséről.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Lövéte utcai
Óvodában tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2019.(XI.21.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 25. § (7)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, fenntartói hatáskörben
eljárva – a Lövéte utcai Óvoda (székhelye: 2234 Maglód, Lövéte
utca 10-12.) kérelmére a 2019/2020. nevelési évben 2019. október
1. napjától kezdődő hatállyal az intézménybe felvehető gyermekek
létszámát 1 fővel megemeli, így az intézménybe felvehető
maximális gyermeklétszám 126 fő.
Határidő: azonnal.
Felelős: Gönczyné Szabó Judit óvodavezető.
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Tabányi Pál polgármester 14.53 órakor 10 perc s=iinetet rendel el.

Szii11et 11tá11:
11. napirendi pont tárgya: B11rsa H11ngarica ösztöndijkérelmek elbírálása
(előterjesztés

írásban csatolva)

A napirendi pont elöadója: Tabányi Pál polgármester

Zárt ülés
Zárt iilése11 hozott határozatok száma: 13612019.(Xl.21.) ö11kor111á11yzati határozat.

Tabányi Pál polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 15.20 órakor bezárja.

K. m. f.
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