JEGYZŐKÖNYV
készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 19-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, Hosszú Tibor, Lévai
Attila, Pavlovics Lászlóné, Remport Csaba, Stefán-Povázson Szilvia, Turcsányi
Zsolt képviselők.
Bejelentéssel, később érkezik: Szabó Sándor képviselő.
Tanácskozási joggal jelen vannak:






Margruber János jegyző
dr. Takács Béla aljegyző
Bálint Klára ÖTT elnöke
Gerencsér József közterület-felügyelő
Gönczyné Szabó Judit, Szabó Istvánné - óvodavezetők

 dr. Varga Zoltán
 Somogyváry Mihály díszpolgár

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

Meghívottként jelen vannak:
Lakosság részéről: 3 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Kákonyiné Zima Márta önkormányzati referens.
Tabányi Pál polgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12
testületi tag közül 11 jelen van – egy képviselő jelezte, hogy később érkezik –, az ülés
határozatképes, azt 14.01 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – alakszerű határozat
mellőzésével – az alábbiak szerint elfogadta:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Hosszú Tibor és Pavlovics Lászlóné képviselők.
Tabányi Pál polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz egy
sürgősségi témát szeretne még felvetetni zárt ülésre, egy fellebbezés elbírálását. Ezen kívül,
sorrendcserét javasol: az Andrássy utca forgalmi rendjéhez kapcsolódóan hozzászólók érkeztek
az utcából, ezért ezt a napirendet előre venné és 5. helyen tárgyaltatná. Ezzel a módosítással
teszi fel szavazásra a napirendet, amelyet a képviselő-testület 11 igen szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadott:
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Előadó:

Napirend:
1. Rendeletek
2. A 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
3. A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat
beszámolója
4. Óvodák kérelme pedagógiai asszisztens
foglalkoztatására
5. Forgalmi rend változás az Andrássy utcában
6. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve
7. Helytörténeti kutatás
8. Új Helyi Esélyegyenlőségi Program előkészítése
9. Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú
Egyesülettel
10. Háziorvosi ügyeleti ellátás
11. Sürgősségi előterjesztés: Önkormányzati hatósági ügy –
Zárt ülésen

Tabányi Pál polgármester
Margruber János jegyző
Közterület-felügyelők,
Mezőőrök
Óvodavezetők
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester
dr. Takács Béla aljegyző

1. napirendi pont tárgya: Rendeletek (előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
a) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: Kéri az észrevételeket a rendeletmódosításhoz.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
rendeletmódosítást és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, és ugyanígy, a napirendhez
tartozó valamennyi rendelet-tervezetet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadásáról, a mellékelt rendelet-tervezet szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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b) Az SzMSz módosítása
Tabányi Pál polgármester: A Kincstár jelezte, hogy néhány pontban módosítanunk kell az
SzMSz-ünket. Tehát, egy technikai jellegű változtatásról van most szó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
c) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Tabányi Pál polgármester: A hivatkozott rendelkezésből kitűnik, hogy az illetménykiegészítést
évente kell megállapítani. Ez az alapilletmény 20 %-a volt idén is és nem javaslunk változtatást
jövőre sem.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a köztisztviselői rendelet módosításáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló
15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
d) Rendeletalkotás a Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020.
évi illetményalapjának megállapításáról
Tabányi Pál polgármester: A mellékelt rendelet-tervezet, 60.000 Ft-ban javasolja megállapítani
az illetményalapot 2020-ban.

3

Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a
hivatalban 28 fő az alkalmazott létszám 2004. óta. 29,79 fő dolgozhatna jelenleg itt, de azóta
sem töltöttük fel ezt. Jövőre a garantált bérminimum 210.600 Ft lenne. Maglódon ezt már két
éve, 2018. január elsején elértük. A 60.000 Ft azt jelentené, hogy az állam által garantált 38.650
Ft-ot több, mint 50 %-kal lépnénk túl. Jelenleg 142 %-on állunk. A 24 milliót nem fogjuk
megkapni. Maglód az adóerőképessége miatt csak az 50 %-át kapja a támogatásnak. Tehát, az
előterjesztésben szereplő 24 millió Ft többletforrásról nem lehet fogalmunk, mert nem biztos,
hogy ki fog jönni belőle az a béremelés, amiről eddig beszéltünk. Pontosan ezért, nem tudja
személy szerint támogatni ezt a dolgot.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet
megalkotásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a Maglódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2020. évi illetményalapjának megállapításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. napirendi pont tárgya:

A 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző
Margruber János jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztésben írtakat.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az
ellenőrzési tervet.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyása tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervét megtárgyalta, és
azt az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves
ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2020. évi ellenőrzési feladatok ellátására a Danubius Expert
Audit Kft-vel (2600 Vác, Zichy H. u. 12.) a megbízási
szerződést megkösse.
Határidő: folyamatos, illetve beszámolásra 2021. május 31.
Felelősök: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
3. napirendi pont tárgya:

A közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadói: Közterület-felügyelők, mezőőrök
Gerencsér József közterület-felügyelő: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de szívesen
válaszol a felmerülő kérdésekre.
Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta a beszámolókat. Köszönjük a mezőőrök és a közterület-felügyelők munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Elfogadásra javasolja a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat
beszámolóját és erről kéri a szavazatokat.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat beszámolója tárgyban az
alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületfelügyelet és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló
beszámolókat megtárgyalta és azokat elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Közterület-felügyelők, Mezőőrök.
4. napirendi pont tárgya:

Óvodák kérelme pedagógiai asszisztens foglalkoztatásához
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Több álláshelyünk betöltetlen az óvodákban, ez mindenki előtt
ismeretes. Egy megoldási javaslattal éltek az intézményvezetők, miszerint pedagógiai
asszisztens foglalkoztatásával kívánják ezt a létszámhiányt megoldani, addig, amíg nem
találnak szakképzett munkaerőt.
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Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság támogatta a Hétszínvirág
Óvoda kérelmét 2 fő pedagógiai asszisztensre, illetve a Lövéte utcai Óvoda és a Napsugár
Óvoda kérelmét 1-1 fő pedagógiai asszisztensre
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Figyelembe kell majd venni, hogy a garantált bér
jövőre 210.600 Ft lesz. Ezt majd bele kell venni a költségvetésbe.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásáról, az
előterjesztésben írtak szerint.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a pedagógiai asszisztensek alkalmazása tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a Hétszínvirág Művészeti Óvoda kérelmét, és hozzájárul 2 fő
pedagógiai asszisztens (1 fő 2020. január 1-jétől 2020. július
31-éig tartó, illetve 1 fő 2020. január 1-jétől 2020. május 31éig tartó) foglalkoztatásához. A Képviselő-testület a
szükséges forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetése
terhére biztosítja.
2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja
a Lövéte utcai Óvoda kérelmét, valamint a Napsugár Óvoda
kérelmét és hozzájárul 1-1 fő pedagógiai asszisztens 2020.
január 1-jétől 2020. május 31-éig tartó foglalkoztatásához. A
Képviselő-testület a szükséges forrást az önkormányzat 2020.
évi költségvetése terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2020. évi költségvetési javaslatába tervezze be a határozat 12. pontjaiban foglalt többletfeladatok finanszírozását.
Határidő: folyamatos.
Felelősök: Margruber János jegyző,
Szabó Istvánné intézményvezető,
Gönczyné Szabó Judit intézményvezető,
Vanczák Csilla intézményvezető.
5. napirendi pont tárgya:

Forgalmi rend változás az Andrássy utcában
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Az utca lakói közül hárman is jelen vannak. Korábban 3
aláírásgyűjtő ív érkezett hozzánk, lakossági kezdeményezésre. Ebből 2 az egyirányúsítást
szeretné elérni, a harmadik pedig a mostani forgalmi rend változatlanul hagyását kéri.
Kívánnak-e a jelenlévő lakosok hozzátenni valamit a kérelemhez?
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Miklós Mária Andrássy utca 16. sz. alatti lakos: Addig, amíg nem oldódik meg Maglódon az
átmenő forgalom, Gyömrő és a 31-es út irányából Ecserre, nem lenne jó beszorítani erre a kis
területre, az óvoda-iskola környékére a forgalmat. Az Ady utca már amúgy is le van terhelve,
reggel és délután jóformán nem lehet ott közlekedni. Napközben a forgalom nem jelentős, nem
indokolt, hogy egyirányú legyen az utca.
Szemes Péter Andrássy utca 1 sz. alatti lakos: Az elkészült út nagyon jó minőségű, nagyon
örülnek a lakosok és szeretnék, ha ezt meg lehetne tartani. Ez az utca keskeny. Mielőtt idejött,
megnézte, hogy a padkán ott vannak a keréknyomok a sárban, ami azt igazolja, hogy kétirányú
forgalom esetében az egyik autónak le kell húzódnia. Nem adna többet 2 évnél és le lesz
amortizálva ez a szépen megcsinált út. A minőség romláson kívül az aláírók fő indoka még az,
hogy reggel és délután a sok babakocsis anyuka az út szélén megy, mert a járda sajnos nagyon
rossz. Nem mindegy, hogy két irányba kell-e figyelniük, tehát nekik is jobb lenne az
egyirányúsítás. A bolttól fölfelé, a tér irányába kellene egyirányúnak lennie. Az idősebbek még
emlékeznek rá, hogy ez így volt régebben is. Aki a József Attila körútról befordul az utcába, 3
felé tud menni: az Erzsébet körúton jobbra és balra is, és egyenesen tovább is, nem érti, hogy
mi ezzel a gond.
Csorba Ferencné Andrássy utca 1 sz. alatti lakos: A párja végig járta az egész Andrássy utcát
az aláírás miatt és mindenkit felkeresett. Csak 4 ember volt, aki „nem”-mel válaszolt és 2, akit
nem talált otthon. Az utcában nincs több lakó, ezért nem érti, hogy Marikának honnan sikerült
megszerezni a többi aláírást. Ha 40 ember igent mond, az kilencven valahány százalékos
többség.
Tabányi Pál polgármester: Úgy fordulhatott elő, hogy amíg a házaspár egyik tagja „igen”-t írt
alá, addig a másik a „nem”-et.
Miklós Mária Andrássy utca 16. sz. alatti lakos: Az utcát nem csak az Andrássy utcaiak
használják, hanem az utcában közlekedők is. Tehát, az Erzsébet körút is, ahová most beszorul
úgy a forgalom, hogy amikor szerda reggel előzetes tanulmány nélkül kihelyezték a táblát,
olyan dugót okozott, hogy a boltnál állt a sor vége. Az Andrássy utca most több, mint 4 méter
széles, 2 autó kényelmesen elfér. Aki kocsival közlekedik, tapasztalhatja
Szemes Péter Andrássy utca 1. sz. alatti lakos: Az rossz irány volt, mert lefelé akarták
egyirányúsítani. Mi fölfelé kérjük.
Tabányi Pál polgármester: Szemes Péternek mondja, hogy az volt a papírjukra írva, hogy
föntről lefelé szeretnék az egyirányúsítást.
Szemes Péter Andrássy utca 1. sz. alatti lakos: Igen, bocsánat. De utána jött a gondolat, hogy
valóban alulról felfelé lenne logikusabb. Mert az Ady utcán megy a legtöbb ember lefelé, az
óvoda-iskolánál lerakja a gyerekét és nem tudna a bolttól visszajönni. Tehát logikusabb úgy,
ahogy régen volt, hogy fölfelé lenne egyirányú az egész. Az autós 3 felé tudna menni: a
tornacsarnok felé, a Kossuth utca felé és felfelé a körtér irányába. Biztos, hogy nem lenne
tumultus. Tehát bocsánat, ennyi változás lenne, hogy alulról fölfelé kéne egyirányúnak lennie
az utcának, 90 % aláírta ezt.
Tabányi Pál polgármester: Hogy ki mit írt alá, ezt most nem tudjuk vizsgálni. De megoszlanak
az aláírások mindkét érvelés mellett.
Remport Csaba képviselő, VÜB elnök: A Városfejlesztési Bizottság hosszasan tárgyalta ezt a
napirendet. Több hatást is figyelembe vettek, voltak vélemények pro és kontra. Végül a
bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett azt a javaslatot támogatta a testület felé, hogy az
Andrássy utca ne legyen egyirányú. Tehát teljes hosszában kétirányú maradjon, úgy, ahogy
most is van.
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Lévai Attila képviselő: A két írásos dokumentumba foglalt kérelmet sem ő, mint a 6.sz. körzet
képviselője, sem a bizottság nem javasolta elfogadni. Mivel egymással szembe irányuló
forgalomról van szó, illetve az egész forgalmat az Erzsébet körútról az Ady utcára viszi és
többlet forgalmat idéz ott elő, ami által még rosszabb lenne ott a helyzet. Mivel nem volt olyan
kérés, hogy fölfelé legyen egyirányú – ezt mindössze a polgármester úr javasolta -, a lakók nem
ezt írták alá, ezért ez bonyolult lenne, ha most a kéréssel szemben álló igényt fogadna el a
testület. Véleménye szerint úgy tisztességes, hogy a most elhangzott véleményeket tisztázzák ki
egymás közt a kérelmezők. A testületnek sem egy utcát kell képviselnie. Hanem Maglódon élő
emberek érdekeit, akik az iskola felé közlekednek, vagy az Andrássy utcán áthaladnak.
Természetesen, aki az utcában lakik, picit nagyobb prioritást élvez a kérés elbírálásánál. De
nem szúrhatunk ki több más emberrel. Azt kéri, ha van olyan javaslat, ami a többség számára
elfogadható, azt támogassuk.
Tabányi Pál polgármester: A VÜB ülésén volt egy javaslata, hogy az Erzsébet körút és a
József Attila körút között 2 irányú forgalom legyen, míg az Erzsébet körúttól fölfelé egyirányú
a Martinovics térig. De a bizottság másképp döntött, amint az elnök az előbb ismertette. Lehet
most dönteni egyik, vagy másik javaslat mellett, vagy pedig el lehet odázni a döntést azzal,
hogy az önkormányzat végezne egy forgalomszámlálást és megnéznénk, mit mutatnak a
számok. Természetesen nem most, a téli szünetben, hanem majd amikor elkezdődik az iskola.
Egy biztos, a föntről lefelé egyirányúsítás elvetendő. Marika megvilágította bizottsági ülésen,
hogy sokszor 40 fős buszok is közlekednek az iskolai szakaszon és egy ilyen busz az Andrássy
utcáról nem fog tudni befordulni balra az Erzsébet körútra, tehát egyenesen kéne felmenni a
körforgalomig. Ez csak egy indok. De egy másik történet, hogy a József Attila körút alsó
szakasza, melyet most újítottak fel, még keskenyebb, mint az Andrássy utca és ott jelenleg is
kétirányú forgalom van. Ehhez jön még hozzá a jövő évben megvalósuló Kisfaludy utcai
útépítés, tehát egy elég kaotikus közlekedési rendszer várható. Mindenképp úgy gondolja, hogy
át kéne ezt világítani. A legkisebb gondot úgy lehetne elérni, hogy vagy nem nyúlunk hozzá a
fennálló rendhez, vagy pedig részben egyirányú forgalom valósulna meg, az Erzsébet körúttól
fölfelé.
További hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Először a bizottsági javaslatot teszi fel szavazásra, azaz marad
változatlanul a kétirányú forgalom az Andrássy utcában.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4
tartózkodás mellett, a forgalmi rend az Andrássy utcában tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Andrássy utca kétirányú forgalmi rendjét a jelenlegi
állapotnak megfelelően változatlanul fenntartja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
Tabányi Pál polgármester: Marad tehát akkor kétirányú az utca forgalma. Ettől függetlenül, az
említett forgalomszámlálást elvégezzük és kitalálunk olyan rendszert, ami figyelembe veszi a
József Attila körutat is. Valamint a keresztirányú forgalmat is, ami nem kimondottan az
iskolához tartozik, hanem mondjuk az Árpád vezér utca és a vasút összekötéséről szól.
Egyelőre tehát nincs változás.
Az Andrássy utcából érkezett felszólalók távoznak az ülésről.
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6. napirendi pont tárgya:

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: Kéri az észrevételeket a munkatervhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a 2020. évi munkaterv elfogadásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a képviselő-testület 2020. évi munkaterve tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi
munkatervét megtárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadja:
A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A bizottságoknak saját éves munkatervet kell készíteniük.
Határidő: folyamatos és 2020. december 31.
Felelős: Tabányi Pál polgármester,
Bizottsági elnökök.
7. napirendi pont tárgya:

Helytörténeti kutatás (előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tárgyalta a témát
hosszan, majd azt követően a Pénzügyi Bizottság is.
Kéri a bizottsági elnököket, foglalják össze az ülésükön elhangzott véleményt.
Hosszú Tibor képviselő, KOIB elnök: A Kulturális Bizottság a kiküldött tematikát javasolta
elfogadásra. Ez 4 témakört jelent, 4 hónap és plusz 2 hónap időtartamot. Tehát összesen fél évre
javasolja a helytörténeti kutatás támogatását és finanszírozását a bizottság. Elhangzott, hogy a
majdan elkészülő szerződésben egyfajta beszámolási kötelezettség is legyen, melyet a bizottság
magára vállalt. Tehát a KOIB felé kell majd a kutatónak havi rendszerességgel beszámolnia a
munka állásáról. Javaslat hangzott el a díjazásra is 2,5 millió forint összegben, amelyet a
bizottság támogatott.
Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság is elfogadta ugyanezt a
javaslatot: 6 hónap és 2,5 millió Ft. A fizetés pedig a Kulturális Bizottság jóváhagyása után
történik.
Tabányi Pál polgármester: Annyi kiegészítést tenne, hogy a fizetés havi bontásban történne.
Tehát, az első hónap után, a teljesítést követően, a bizottság jóváhagyásával kerül kifizetésre és
így folytatódik tovább.
További hozzászólás nem hangzott el.
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Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a határozati javaslatban foglaltakról az elhangzott
feltételekkel.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1
tartózkodás mellett, a helytörténeti kutatás tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális,
Oktatási és Ifjúsági Bizottság által jóváhagyott tematika alapján
megbízza Dr. Varga Zoltánt Maglód múltjának kutatásával és
egy átfogó helytörténeti kézirat elkészítésével.
2. A megbízási szerződés időtartama: 6 hónap, a megbízási díj:
bruttó 2.500.000 Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére.
Határidő: a szerződés aláírására: 2019. december 31.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
8. napirendi pont tárgya:

Új Helyi Esélyegyenlőségi Program előkészítése
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület a 2019ben lejáró Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervét lezárja és a hatályát fenntartja az
új, 2020-2025. időszakra vonatkozó HEP elfogadásáig, amely a februári ülésen kerülne a
testület elé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az új HEP előkészítése tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő testülete az
előterjesztés szerint lezárja Maglód Város Önkormányzatának
2014-2019. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja
intézkedési tervét és az 52/2018. (V.24.) önkormányzati
határozat hatályát fenntartja az új, 2020-2025. időszakra
vonatkozó HEP elfogadásáig.
2. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy Maglód Város
Önkormányzatának 2020-2025. évre vonatkozó Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a 2020. februári munkaterv
szerinti ülésre készítse el.
Határidő: azonnal, illetve 2020. február 13.
Felelősök: Tabányi Pál polgármester,
Margruber János jegyző.
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9. napirendi pont tárgya:

Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A helyettes szülői ellátásra éves szerződést szoktunk kötni a Fehér
Kereszt Egyesülettel. A szerződés újrakötését javasoljuk 2020-ra is, egy éves időtartamra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel tárgyban
az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
január 1-től 2020. december 31-ig 365 gondozási napot vásárol a
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettől a
helyettes szülői ellátás biztosítása érdekében, a személyes
gondoskodás állami támogatása 50 %-ának megfelelő összegért.
Az önkormányzat az összeget 2020. március 31-éig átutalja a
Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület által megadott számlára.
A fenti feladat ellátásához szükséges kifizetéseket az
önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás jogcímén fogja
biztosítani a 2020. évi költségvetésében.
Határidő: a szerződés aláírására: 2019. december 31.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
10. napirendi pont tárgya: Háziorvosi ügyeleti ellátás (előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Tabányi Pál polgármester: A Rescue Med Kft-vel kötött ügyeleti szerződésünk 2020.
december 31-ig hatályos. Viszont Pécelen nemrég olyan helyzet alakult ki, hogy december 17től a maglódi szolgáltató látja el az ottani háziorvosi ügyeletet is. December 31-ig egy átmeneti
időszakra, majd január 1 - március 31. közötti időszakra is kötöttek egy szerződést. Januárban
közbeszerzést fognak kiírni a péceli ügyelet ellátására. A péceli polgármesterrel történt
megbeszélést követően abban állapodtunk meg, hogy amennyiben mindkét település érdeke
megkívánja, ez a közbeszerzési eljárás lehet közös is. Ha egy eljárás keretében pályáztatjuk
meg a vállalkozót, olcsóbb árat tudunk kapni. Ezáltal a maglódi ügyeleti ellátás összegszerűen
csökkenhet. Természetesen, ez akkor fog kiderülni, amikor lebonyolódott a közbeszerzés és
látjuk a beérkezett ajánlatokat. Első körben az volt a vélemény, hogy Pécelnek az is jó, ha
Maglódon marad az ügyelet székhelye és ott csak egy asszisztens van éjszakai ügyeletben és a
maglódi orvos átmegy Pécelre szükség esetén. Aztán ezt az ottani testület megváltoztatta, mivel
van egy egészségügyi fejlesztési pályázatuk, melynek értelmében nekik ott ügyeleti
szolgáltatást kell biztosítaniuk. Tehát, a javaslat az lenne, hogy közös közbeszerzés keretében
úgy lenne kiválasztva az ajánlat, hogy mindkét településen ügyeleti szolgáltatást kell nyújtani,
orvos részvételével.
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Azaz Pécelen és Maglódon is lenne orvos és asszisztens is. Viszont így több, mint kétszer annyi
lakosságszámot tudnánk bevonni és az OEP finanszírozást mellé tenni, így a fajlagos költségek
csökkenthetők. Ezáltal mi is jobban járunk és Pécel is rendezni tudja ezt a kötelező
szolgáltatást.
A javaslat tehát az lenne, hogy a péceli döntést követően közösen indulnánk egy közbeszerzési
eljárással. Papp doktorral közös megegyezéssel felmondanánk a szerződést, oly módon, hogy
addig köteles ellátni az itteni szolgáltatást, amíg új szolgáltató nem jelenik meg és nem köt
velünk szerződést.
Kéri a hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pécel Város
Önkormányzatával közös közbeszerzési eljárás kiírásáról
határoz a két település felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti
ellátására.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közös
ajánlattételi dokumentáció mielőbbi elkészítésével.
3. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a Rescue
Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. vállalkozási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével, három
hónapos felmondással, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozó az
új szerződés hatálybalépéséig köteles a szolgáltatást
biztosítani.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
11. napirendi pont tárgya: Önkormányzati hatósági ügy (előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: dr. Takács Béla aljegyző

Zárt ülés
Zárt ülésen hozott határozat száma: 146/2019.(XII.19.) önkormányzati határozat.
14.46 órakor megérkezett az ülésre Szabó Sándor képviselő.
A továbbiakban 12 képviselő van jelen!
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Napirend után:
Kérges László képviselő, alpolgármester: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen már volt róla
szó, hogy egy technikai szavazást is meg kell tennie a képviselő-testületnek. Idén jutalomra
nem volt lehetőség, de a hivatal dolgozói egységesen 50.000 Ft-os ajándékutalványt kaptak a
napokban. A polgármester úr is ugyanennyi összegben részesülne utalványban. Mivel a
polgármester munkáltatója a Képviselő-testület, ezt szükséges megerősíteni egy szavazással,
melyre felkéri a testületi tagokat.
Tabányi Pál polgármester és Szabó Sándor képviselő nem szavazott!
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a polgármester jutalmazása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2019.(XII.19.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –
Tabányi Pál polgármester részére 50.000,- Ft összegű
ajándékutalványt állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az
ajándékutalvány átadásáról.
Határidő: azonnal.
Felelős: Margruber János jegyző.
Hosszú Tibor képviselő: A Rudolf utcai vízelvezetési munkálatok állásáról szeretne
felvilágosítást kapni. Számíthatnak-e a lakók arra, hogy a beavatkozás után szilárd burkolattal
látja el az önkormányzat ezt az utcát?
Tabányi Pál polgármester: Az aszfaltozással kapcsolatosan jót nem tud mondani jelenleg, a
biztatáson kívül, hogy rajta vagyunk az ügyön. A költségvetés készítésekor térjünk vissza erre.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: Korábban szó esett arról, hogy felméretjük majd,
mennyibe kerülne a játszóterek felújítása. Azt szeretné, ha egy hozzáértő ember megnézné a
görkorcsolyapályát is. Nyáron látta, hogy elég nagy rések kezdenek keletkezni a beton részek
között.
Lévai Attila képviselő: A nem aszfaltozott, vízelvezetéssel érintett utcákba lehetne követ
hozatni, amit az ott lakók elegyengetnének. Emlékszik arra, hogy ez gyerekkorában működött.
Tabányi Pál polgármester: Rá lett hordva mart, darált beton az útra, miután befejeződött a
vízelvezetés. A mai világ nem az, amikor az emberek még társadalmi munkában kimentek és
lapátolták maguk előtt a követ, vagy sódert. Korábban például megpróbálkoztunk azzal, ki-ki
ássa maga előtt ki az árkot. Olyan lakossági felzúdulás volt, hogy mit képzelünk mi.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: A történelmi sétányt mikor hozzák rendbe? A négy
szobor gyakorlatilag eltűnt. Kettőt azért vettek ki, mert engedélyt kapott az ott lakó, hogy
kijáratot készítsen magának. Kettőt pedig azért vittek el, mert ki akart dőlni. A négy padból
összesen kettő maradt. Foglalkozni kell ezzel.A MagHáz bejárati ajtaja nagyon rossz állapotban
van. A nyílászárók külön ide lettek csináltatva, jó lenne, ha figyelnénk a felújításukra. Sokkal
drágább lesz egy teljes csere, mint a felújítás.
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