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J e g y z ő k ö n y v 

 

mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30-án  

megtartott  nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Burka István polgármester 

  Gál József alpolgármester 

  Fekete Sándor Károlyné 

Hisom Traugott Szilárd képviselők 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: 

  Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

  Váradi Zoltánné jkv. 

 

Burka István polgármester tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent 

képviselőit és a jelenlévőket. Burka István polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, 1 fő képviselő jelezte a távolmaradását, a Képviselő-testület 

határozatképes és az ülést megnyitja. 

 

Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Fekete Sándor Károlyné 

képviselőket. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József és Fekete Sándor Károlyné 

képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017.(I.30.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és 

úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknek, Gál József és Fekete Sándor Károlyné 

képviselőket fogadja el. 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ Irattár 

 

 

 

Burka István: A meghívón szereplő napirendekben lenne változás. A I. napirendi pont a 

Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása, technikai okokból elmaradna, 

következő ülésen kerülne napirendre. A zárt ülés II. napirendje a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság tagjának és elnökének megválasztása elmaradna.  
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Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a módosítással a napirendek elfogadásával, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Hisom Traugott Szilárd: A nyílt ülés napirendjének módosításával egyetértek, de a zárt ülés 

napirend elmaradását, mi indokolja? 

 

Burka István: Legyen jelen minden képviselő és akkor tárgyaljuk meg. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: A jövő héten valószínűleg rendkívüli ülést kell összehívni, és akkor 

javaslom mindkét napirend megtárgyalását. 

 

Gál József: Lesz közös ülés csütörtökön, akkor is meg lehet tárgyalni. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Csütörtökön, Tiszakürtön lesz együttes ülés, közös hivatal költségvetését, 

együttes ülésen kell elfogadni. Társulási ülés is lesz, költségvetést, zárszámadást kell elfogadni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: A kettő most összefügg. Nem tudunk most a bizottsággal foglalkozni 

a közös testületi ülés miatt? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Csak javasoltam, hogy következő ülésen vissza lehet térni a napirendekre. 

Csütörtökön együtt lesz ismét a testület. 

 

Burka István: Legyen jelen minden képviselő. 

 

Fekte Sándor Károlyné: Amikor az első bizottságot megválasztottátok 2015-ben, én nem 

voltam itt, és mégis meg lett választva a bizottság. 

 

Burka István: Tudom, tisztában vagyok ezzel. 

 

Fekte Sándor Károlyné: Hallottál ezért tőlem valamit vissza? 

 

Burka István: Hogy kapkodva lett szavazva. 

 

Gál József: Szavazzunk, hogy levesszük-e a napirendeket. 

 

Hisom Traugott: Szilárd: Külön szavazzunk róla. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a nyílt ülés I. napirendi pontjának 

elhalasztásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017.(I.30.) számú határozata 

Napirendi pont megtárgyalásának elhalasztásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és 

úgy határozott, hogy a nyílt ülés napirendi pontok megtárgyalását elfogadja azzal a 

módosítással, hogy a I. napirendi pont megtárgyalását - Képviselő-testület 2017. évi 

munkaterv- a sorok következő ülésre elnapolja. 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ irattár 

 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a zárt ülés II. napirendi pontjának elhalasztásával 

- Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjának és elnökének megválasztása – az kérem 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem hozott döntést a szavazásra 

feltett kérdésben. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Marad a napirend megtárgyalása a zárt ülésen. 

 

Burka István: Napirendi pontok előtti felszólalást kért, Fekete Sándor Károlyné képviselő. 

Átadom a szót. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Sajnálatos módon az előző rendkívüli ülés hanganyagába, 

jegyzőkönyvébe nem került bele az, amit én elmondtam, hogy a kéményseprő probléma, nagy 

gond a faluban, rengeteg embert érint. Kértem a Polgármester Urat, hogy vegye fel a 

kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel a jogalkotó változtasson ezen a dolgon, hogy a 100-120 

éves házak kéményei rendbe legyenek téve. Milyen segítség lenne, vagy milyen megoldás lenne 

erre. 

Én csak fel szerettem volna a figyelmet hívni erre a nagy problémára. 

 

Burka István: Fel lett véve a kapcsolat a Katasztrófavédelemmel a Tiszazugi polgármesterek 

pedig megbíztak engem, hogy fogjam össze ezt az egész dolgot. Meg fogjuk írni a levelet, 

melyet minden polgármester aláír. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Örülök, hogy megoldódik ez a dolog. 

 

II. Napirend: 

 

Az „ Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése „ című  

pályázat tanácsadási megbízási szerződésének megkötésére 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 
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Burka István: Az előterjesztést, határozati javaslatot mindenki megkapta, van-e ezzel 

kapcsolatosan kérdése, véleménye? Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a kiadott határozati javaslatot, az kérem 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (I.30.) számú határozata 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

konstrukció keretében tanácsadási tevékenységre megbízási szerződés megkötéséről 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 2. 

célterületre, azaz önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tanácsadási 

tevékenységre a Terra-Tender Kft. által adott ajánlatot és azt elfogadja az abban foglalt 

feltételekkel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Gazdálkodási ügyintéző – helyben 

5) Irattár 

 

 

 

III. Napirend: 

 

Az „ Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,  

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése „ című  

pályázat közbeszerzési megbízási szerződésének megkötésére 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 
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Burka István: Az előterjesztést, határozati javaslatot mindenki megkapta, van-e ezzel 

kapcsolatosan kérdése, véleménye? Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a kiadott határozati javaslatot, az kérem 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (I.30.) számú határozata 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

konstrukció keretében benyújtandó támogatási kérelem alapján megvalósuló projekthez 

közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízási szerződés megkötéséről 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 2. 

célterületre, azaz önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtandó támogatási kérelem alapján 

megvalósuló projekthez közbeszerzési eljárás lefolytatására Weszely Tamás egyéni vállalkozó 

által adott ajánlatot és azt elfogadja az abban foglalt feltételekkel. 

A megbízási díj kifizetéséhez biztosítja 2017. évi költségvetésében a fedezetet a 2016. évi 

költségvetési maradvány terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Gazdálkodási ügyintéző – helyben 

5) Irattár 

 

 

 

IV. Napirend: 

 

A 2017. évi összesített közbeszerzési terv elfogadására 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 
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Burka István: Az előterjesztést, határozati javaslatot mindenki megkapta, van-e ezzel 

kapcsolatosan kérdése, véleménye? Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a kiadott határozati javaslatot, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017. ( I.30.) számú határozata 

a 2017. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

összesített közbeszerzési tervet a melléklet szerint elfogadja. 

 
 

Erről értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai 

 Burka István polgármester  

 Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 Irattár 

 

 

13/2017.(I.30.) határozat melléklete 

 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve 

 

 A B C 
1. A közbeszerzés tárgya  Tervezett eljárástípus  Eljárás tervezett 

megindítása  

 

 

 

 

2. 

Önkormányzati utak 

kezeléséhez, 

állapotjavításához, 

karbantartásához 

szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

2. célterület 

meghívásos eljárás 2017. március 

 

Nagyrév, 2017. január 30.        Burka István

                                 polgármester 
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V. Napirend: 

 

Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

 

Előadó: Dr.Hoffmann Zsolt 

      helyettesítő jegyző 

 

 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ahogy az előterjesztésben leírtam, változott a jogszabály, jogszabályi 

változást kell átvezetni. Jogszabály kötelezővé teszi, hogy ekkora összegre ki kell egészíteni a 

polgármester tiszteletdíját. 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselő-testület. Tiszteletdíjnál, jutalomnál a 

Képviselő-testületnek kell dönteni. Ha a Képviselő-testület a jogszabályban előírtakkal 

ellentétes döntést hoz, akkor jogszabálysértést követ el. 

 

Hisom Traugott Szilárd: A Képviselő-testület megteheti, hogy a jogszabállyal ellentétesen 

dönt? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ha nem a törvénynek megfelelően dönt, akkor jogszabálysértést követ el. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Én ezt megszavazom, de lenne egy kérdésem a Polgármester Úrhoz. 

Köztudott, hogy nálunk minden képviselő ad a falunak, lemond a tiszteletdíjáról. Polgármester 

Úr még ezt eddig nem tette meg, nem is várható, hogy lemondjon ekkora összegről, de esetleg 

az emelés kapcsán egy kis többlet miatt nem lenne hajlandó hozzájárulni a falu javára, 

hasonlóan a képviselőkhöz.? 

 

Burka István: Ha figyelemmel kísérnéd a munkámat, tudnád, hogy már sokkal többel 

hozzájárultam a falusi rendezvényekhez. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Köszönöm, ez csak egy kérdés volt. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Jogszabály előírja, hogy a polgármester egyéb költségeinek térítésére, 

költségtérítésre jogosult. Én úgy tudom, hogy erről a költségtérítésről Polgármester Úr 

lemondott. Ez a tiszteletdíj, 20%-a. 

 

Burka István: Első pillanattól lemondtam a költségtérítésről. 

 

Gál József: Erre lenne, egy viszont válaszom. Míg a képviselő azzal járul hozzá a munkához, 

hogy megjelenik a testületi üléseken, már nem mindegyiken, mivel Te nem voltál mindig,  a 

polgármester és mondhatom, hogy én is sokkal többet megteszünk le, mivel az elismerést nem 

azért kaptuk, hogy nem csináltunk semmit. 

Kérem, mivel az állattenyésztésnél hiányzik egy telefon, hogy a részedre kiadott telefont a 

polgármester 2017. január 31-el vegye vissza. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Erről, miért nem kell szavazni? 

 

Gál József: A telefont a polgármester adta oda. 
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Burka István: Térjünk vissza a napirendhez. A V. napirendben érintett vagyok, ezért bejelentem 

személyes érintettségemet. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Burka István polgármester  ne vegyen részt 

a szavazásban, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. ( I.30.) számú határozata 

Döntéshozatalból történő kizárásról 

 
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy Burka István polgármestert, nem 

zárja ki a polgármester tiszteletdíjának megállapításának szavazásából. 

 
 

Erről értesülnek: 

 Képviselő-testület tagjai 

 Burka István polgármester  

 Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 Irattár 

 

 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltak szerint 

a polgármester tiszteletdíjának megállapításával, az  kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és Burka István polgármester 

tartózkodásával meghozta a következő határozatot.  

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (I.30.) számú határozata 

Burka István polgármester tiszteletdíjának megállapítására 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján 

 

Burka István polgármester havi bruttó tiszteletdíját 

2017. január 1-től 199.400,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 

 

Erről értesülnek:  Burka István polgármester 

   Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága, Szolnok 

   Képviselő-testület 

   Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
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IV. Napirend: 

 

Egyebek 

 

 

 

 

 

 

Burka István: Testületi ülés előtt felmerült, hogy számoljak be arról, hogy mit csinálok. 

 

Gál József: Ki igényli ezt most? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nézd meg az SZMSZ-t, benne van, hogy a polgármesternek 

kötelessége minden testületi tagnak beszámolni a munkájáról. Ne csak neked és Erikának, 

mindenkinek.  

 

Burka István: Nem csak Erikának számolok be, itt a testületi ülésen is elmondom, hogy mi és 

hogyan volt. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Miért volt a múltkor is, hogy nem tudtunk egy csomó dologról. 

 

Burka István: Én sok mindent el szoktam mondani, azt, hogy ki mit jegyez meg belőle, nem 

tudom. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Írásban kellene megkapnunk testületi ülés előtt, hogy a két testületi 

ülés között mit csináltál a falu érdekében. 

 

Burka István: A képviselők is számoljanak már be arról, hogy kivel beszéltek, milyen 

problémáik vannak a lakosoknak. Hozzám jönnek be, hozzák be a jegyzőkönyveket, tőlem 

kértek segítséget. Attól, hogy nem szaladom körbe a falut, hogy tárgyalok a 

Katasztrófavédelemmel azért én azt csinálom. Próbálhattok terhelni dolgokkal, de egy idő 

után ez nem fog menni. Társadalmi megbízatású polgármester vagyok, nem kötelező 

mindennap itt lennem, mégis bejövök, csinálom a dolgomat, olyat is, ami nem rám tartozik. 

Az, hogy minden képviselőnek külön számoljak el, azt azért, ne várjátok el tőlem. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Be kell számolnod, hogy mit tettél a két testületi ülés között. 

 

Burka István: Ami határozatba hoz a testület, arról be is számolok mindig.  

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Beszéltük Polgármester Úrral, ha ilyen igény jelentkezik, szívesen 

segítek abban, hogy eleget tudjunk tenni. Szívesen segítek abban, hogy a képviselők, hogyan 

lássák el a feladatukat, hogy be tudjanak számolni a lakosságnak.  

Biztosan látták a képviselők, hogy minden határozatnak van felelőse, határideje. 

Minden soros ülésnek lesz olyan napirendi pontja, hogy beszámoló lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról. Ez nem a polgármester feladata, hanem a közös önkormányzati 

hivatalé. Ez az én felelősségem, hogy ez a tájékoztató, hogy minden ülésen megjelenjen. 
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Ha úgy gondolja a testület, hogy ez felesleges, kérem jelezzék. Ha mindenki írásban van 

tájékoztatva, akkor ezek a kérdések megelőzhetők. 

 

Gál József: Ez egy jó dolog. A polgármester nem főállású, kevesebb az apparátus is. Vegyük 

a pályázatokat. A szenet, hogy most idehozták meg kellett szervezni, ezt a polgármester 

intézte. A hűtőkonténer, hogy idekerüljön, el kellett menni megnézni, szintén  polgármester 

intézte, hogy jó legyen Árajánlatokat a polgármester intézte. Állattenyésztésnél, polgármester 

intézkedik, irányítja a dolgokat. Az, hogy még nincs terület felszántva, azt is a 

polgármesternek kell majd rendezni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Miért nem osztja szét a feladatokat? 

 

Gál József: Nincs kinek szétosztani. Más településen több ember van. Itt csak a polgármester 

van. Polgármester kezdeményezett gyűjtést pl. egy kilakoltatott embernek. Sok mindent kell 

intéznie a polgármesternek megy az ügyvédhez, …. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ne Te mond meg, hogy mit kell csinálnia egy polgármesternek, már 

végigcsinált több ciklust. 

 

Gál József: Nem az a lényeg. Ő főállásban volt régen, ez most megváltozott. Nem voltak 

régen pályázatok, most mindegyiknek neki kell utánajárni. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Természetes, hogy azokat a feladatokat ellátja a polgármester, amire 

felesküdött. Mi ezzel a gond? 

 

Gál József: Te bejössz képviselőként és aggatod a körmödet….. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Törvény írja le a feladatát. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én azt szeretném kérni, hogy igenis számoljon be nekem a 

polgármester. Előző ülésen beszéltünk a klaszterről. Nem tudtunk róla. Miért nem tudtunk 

róla, mert nem számolt be a polgármester. Miért nem tudunk a pályázatokról, miért nem szól, 

hogy segítsünk?  

 

Gál József: Mindent a polgármesternek kell megoldania. 

 

Burka István: Nincs olyan ember, akit munkavezetőként be lehetne állítani, aki felelősen 

csinálná. A brigádvezetőkkel folyamatosan vitatkozni kell, mivel nem azt csinálják, amit az 

ember mond. Az embereknek is úgy kellene hozzáállni a dolgokhoz, hogy minden jó legyen. 

Vannak, akik ellenünk biztatják az embereket. 

 

Gál József: Kellene, egy jó munkavezető. 

 

Burka István: Tudsz javasolni valakit? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Én nem ismerem az itteni dolgozókat, én nem merek ajánlani senkit. 

 

Burka István: Képviselő, hogy tájékozódik emberekről, ha nem ismeri őket? 

 



12 

 

Fekete Sándor Károlyné: Amikor belevágatatok a mezőgazdasági pályázatba, akkor is 

tudtátok, hogy kik laknak itt a faluban. Tudtad, hogy nincs olyan ember, aki jó lenne 

munkavezetőnek. Most miért vádolsz másokat? 

 

Burka István: Én nem vádolok senkit. Mondtad, hogy „ belevágtatok”. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Egyetlen egy pályázatnak nem kapom meg az anyagát, pl. az 

emlékmű pályázati anyagát, mezőgazdasági pályázat anyagát, nem kaptam meg. Óvoda 

pályázatát nem kaptuk meg. 2015. évben feltettem 15 db kérdést, abból 3 db-ra kaptam a mai 

napig választ. 

 

Burka István: Minden itt volt az asztalon. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én csak azt kértem, hogy számolj be minden testületi ülésen. 

 

Burka István: Egy pályázatba sem léptünk bele, hogy a Képviselő-testület ne tudott volna 

róla. 

 

Gál József: Nem a polgármesternek, hanem egyéb képviselőknek kellene változtatni a 

stílusán. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én, nem kaptam meg azt, amit kértem. 

 

Gál József: Jegyző Úr elmondja, hogy mihez juthatnak hozzá a képviselők. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Írásban kell a kérést beadni. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Térjünk vissza a telefonhoz, az a téma nem lett lezárva. Elhangzott 

valami, amire szeretnék reagálni. Én azt a telefont nem azért kaptam, mert szép a szemem, 

hanem a Képviselő-testület szavazta meg. Azt a feladatot kaptam a Képviselő-testülettől, 

hogy az ügyvédnél a nagyrévi peres ügyekkel kapcsolatosan járjak el, és az ügyvéddel tartsam 

folyamatosan a kapcsolatot, bírósági ügyekben járjunk el. Költségtérítést nem kaptam, hiába 

kértem. Telefont kaptam a Polgármester úrtól azért, hogy tudjak az ügyvéddel kommunikálni. 

Én szívesen visszaadom azt a telefont, bárki kéri, ha a Polgármester Úr visszavonja, de ezzel 

együtt kijelentem, hogy a továbbiakban nem tudom ezt a feladatot ellátni. Javaslom, hogy Gál 

József kapja meg és a peres ügyekben ezután lépjen fel, és mondjon beszédet a bíróságon Sej 

János ellen, ha ennyire ismeri  a dokumentációját a dolognak. 

 

Gál József: Ha megszavazzátok, vállalom. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Azt mondtad, hogy nem kell szavazni. Miről akarsz szavazni. 

 

Gál József: A peres ügyek átadásáról. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nem tudom tovább folytatni, ha nincs egy kommunikációs 

eszközöm. Saját zsebből nem tudok arra költeni, hogy az ügyvéddel félórás, órás beszélgetést 

folytassak. 

 

Gál József: Mikor beszéltél az ügyvéddel? 
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Hisom Traugott Szilárd: Ebben a hónapban, nem mert nincs olyan ügy, amiről beszélnünk 

kellene. 

 

Gál József: Polgármester Úrnál a lehetőség, a telefonról nincs testületi határozat. A peres 

ügyekről van határozat. Polgármester dönti el, hogy visszaveszi a telefont,  vagy sem. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Én csak elmondtam, hogy miért kaptam a telefont és nem a 

bizottsággal kell összekötni. Bizottsági elnökként, semmilyen telefont nem kaptam. 

 

Burka István: Van-e még valakinek az egyebek napirendhez hozzászólása? 

 

Gál József: Polgármester Úr a könyvtárosnak már kiadta az elszármazottak találkozójának 

megszervezését. Polgármester Úrnak egy kérése volt, hogy a költségeket hozzuk ki nullára, 

hogy ezeket az embereket meg tudjuk vendégelni. Készítettem egy számítást. Javasoltam egy 

500.-Ft-os ebédet. Ha utána kiszámoljuk, nullára ki tudnánk hozni az egészet. 

Falunapon lenne az elszármazottak találkozója. Könyvtáros várja a Polgármester Úr 

utasítását, hogy már indíthatja a szervezést. Képesek vagyunk megszervezni. 

 

Burka István: Az elszármazottak találkozója arról szól, hogy a nagyrévi emberek 

találkozzanak az elszármazottakkal. Ennek ellenére az egész, egy osztálytalálkozónak indult, 

hogy hermetikusan elzárják az emberektől. Előző évben még 500.-Ft. belépőt is kértek,  

nagyréviektől, hogy 16 óra után bemehessenek a Művelődési Házba. Ez, már túllépett, egy 

határt. Nagyrévi Képviselő-testület senkinek nem adott meghatalmazást, hogy helyette 

szervezze meg a nagyrévi elszármazottak találkozóját. Több dolgot jeleztünk, amit nem 

kellene már csinálni. 

A főszervező, nem képviselő testületi tag. Neki a testület munkájához, nincs semmi köze. 

Javasolhat dolgokat és ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy azt elfogadja, akkor az végre is 

lesz hajtva. Jó lenne, ha tartózkodna azoktól a dolgoktól, amiket az interneten kiírogat. Jó lenne, 

ha nem akarna egy hivatalt lejáratni.  Jó lenne, ha a saját portáján rakna először rendet. 

Dönteni kellene a Képviselő-testületnek, hogy az elszármazottak találkozója a falunapon 

kerüljön megrendezésre. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Van-e jogi akadály, hogy egy magánember szervezzen elszármazottak 

találkozóját? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Magánember rendezvényt szervezhet. Képviselő-testület dönt abban, hogy 

milyen rendezvényeket kíván tárgyévben szervezni. Ez a jog megilleti a testületet, hogy 

bármilyen rendezvényt megszervezhessen. Magánember is megteheti, hogy szervezhet 

rendezvényt, csak akkor ő a felelős mindenért.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Ezt kértem én a polgármestertől, beszéltem az alpolgármesterrel is, 

hogy ha már az az ember annyi embert ide tud hozni, akkor csatlakozzunk hozzá, mert az 

önkormányzat maga nem tud ennyi embert összeszedni. Ha már Ő elkezdte szervezni, a 

véleményem, hogy az önkormányzatnak kellene mögé állni, segíteni neki, nem elhatárolódni 

tőle. 

 

Gál József: Nem akarunk elhatárolódni, de miért nem keresett meg Ő bennünket?  
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Fekete Sándor Károlyné: Megsértődött előző évben, mivel utolsó pillanatban ki kellett neki 

fizetni a 10 ezer forintos terembérletet, holott tudjuk, hogy mások megkapták méltányosságból,  

nem tudom miért, mert szép hasznot is húz a dolgokból…. 

 

Gál József: Én örülök a kezdeményezésének, de miért nem kereste meg Ő az önkormányzatot? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Már két hónappal ezelőtt elkezdte szervezni ezt a találkozót. 

 

Gál József: Mi előző év szeptemberében döntöttünk, hogy az önkormányzat szervezi az 

elszármazottak találkozóját. 

 

Fekte Sándor Károlyné: Magánemberként szervezheti ő is. Ha törvényes keretek között 

csinálja, megteheti. 

 

Burka István: Nem törvényes keretek között csinálja az egészet. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Honnan tudod? Beszéltél vele? 

 

Burka István: Figyelemmel kísértem az egészet és beszéltem is vele. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Megígérted neki, hogy megkapja ingyen a termet,…. 

 

Burka István: És mire kapta meg a termet? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Hogy idehozott 150 elszármazott embert. 

 

Burka István: Osztálytalálkozóra kapta meg a termet.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Mutasd meg, hogy mit írt le papíron. 

 

Burka István: Nem adta be írásban. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Akkor, miről beszélünk? 

 

Burka István: Én akkor is elmondtam neki, hogy ne menjen bele a Képviselő-testület dolgaiba. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez nem a testület dolga. 

 

Burka István: Félrevezető a Nagyrévi Hírek tekintetébe is, mivel nem Nagyrévről szól, hanem 

a Te dolgaidról szól. Semmi köze nincs a falu életéhez. 

 

Fekete Sándor Károlyné: A falu lakóiról és a gyerekekről szól. Mindenki eljöhet a 

rendezvényeinkre. 

 

Burka István: Az elszármazottak találkozóját a falunappal együtt az Önkormányzat rendezi 

meg. Ezzel nem akarunk senkit megbántani. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Lesz akkor kettő. Egy már van, ki van hirdetve, hogy július 15-én 

lesz. El sem tudjátok gondolni, hogy mennyit dolgozik ez az ember ezért. 
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Hisom Traugott Szilárd: A szilveszteri bált is magunkhoz vontuk és mi lett belőle? 

 

Fekete Sándor Károlyné: 25 fő volt. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Kizárólagos jogon, Erika kapta meg. 

 

Burka István: Be is fizették a bérleti díjat. 

 

Gál József: Miért nem szerveztétek ti? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én előző évben szerveztem, csak elvettétek tőlem. 

 

Gál József: Van egy jó kezdeményezés… 

 

Fekete Sándor Károlyné: Mögé kellene állni. 

 

Gál József: Nehogy azt mond, hogy egy önkormányzatnak kell egy magánember mögé állni! 

 

Burka István: Én nem fogok olyan mögé állni, aki lehordja az önkormányzatot mindennek és 

töltsem a pénztárcáját. A faluért hajlandó vagyok mindent megtenni, de az, hogy a falut és 

vezetőit lehordja mindennek, és azt mondod, hogy álljunk be mögé, akkor Te sem képviseled a 

falu érdekeit. Annak az embernek az érdekeit képviseled. Zárjuk le ezt a témát. 

Van-e még valakinek egyéb kérdésekben hozzászólása? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Úgy hallottam, hogy az önkormányzat sertésvágást szervezett az év 

végén és, hogy ebből volt valami rendezvény. Mit lehet erről tudni? 

 

Burka István: Volt sertésvágás és évzáró rendezvény volt tartva, a megmaradt hús a konyhán 

van lefagyasztva. Aki részt vett a mezőgazdasági munkába és segítette azt, hogy elérjük azt a 

szintet, hogy oklevelet kapjunk a Belügyminisztériumtól, az mindenki meg volt hívva. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nagyrév Önkormányzata a nagyrévi lakosok tulajdonát képező sertést 

vágta le. Hány vendég volt meghívva? 

 

Gál József: A malac ára 50 ezer forint volt és a polgármester 50 ezer forintig önállóan 

rendelkezik. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Képviselő-testülettel ezt nem kellett volna megtárgyalni? Nem az 

zavar, hogy a Képviselő-testület nem kapott rá meghívót, meg nem is tudtunk róla, hanem az, 

hogy miért nem lett ez megtárgyalva? Nem tudtunk egy ilyen rendezvényről. A köz javára, a 

konyhára leadandó sertést vágtunk le és elszórakozta valaki. 

 

Gál József: Úgy mondanám, hogy Te Képviselő Úr, ezért a sertésért semmit nem tettél. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Miért nem részesült abból a sertésből egyformán, minden lakos? 

 

Gál József: Mivel, egy malacból nem jut mindenkinek. 

 



16 

 

Hisom Traugott Szilárd: Akkor egyenként elfogyasztható és nem marad belőle senkinek 

semmi!? Ez már második eset, hogy a Képviselő-testület határozat és tudta nélkül kerül jószág 

levágásra. 

 

Burka István: Mi volt az első eset? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Előző évben volt egy ilyen disznóvágás. 

 

Burka István: Falunapra volt disznóvágás. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Szilveszternél volt, hogy fel volt használva, de mindegy. 

 

Burka István: Erről én nem tudok. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Személy szerint lehet tudni, hogy kik lettek meghívva erre a 

rendezvényre? 

 

Gál József: A Polgármester Úr kijelölte, hogy kiket kell meghívni, én meghívtam mindenkit és 

én is vezényeltem le. A Polgármester 50 ezer forintig rendelkezhet… 

 

Hisom Traugott Szilárd: Polgármester Úr 50 ezer forintig költekezhet, rendben van. Akkor a 

falu pénzéből kivette azt az 50 ezer forintot és kifizette a sertést? 

 

Gál József: Itt most vissza lehetne kanyarodni a telefonra, hogy 12 hónapig 3000.-Ft-os 

előfizetéssel használtad a telefont,….. 

 

Burka István: Azok az emberek voltak meghívva, akik valamilyen módon segítették a 

közmunka programban elért eredményt. Erre vissza lehet forgatni a közmunka programból 

dolgokat. Ez, egy dicséret volt az embereknek. Nem lett az egész sertés felhasználva, bent van 

a konyhán és ott használják fel. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Étkezési árcsökkentésre volna szükségük az embereknek. Nem ilyen 

dícséretre. 

 

Gál József: Mondd meg, hogy mi legyen a feladat az állattenyésztésben, mezőgazdaságban, 

szervezd meg az egészet…. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Egy képviselőnek, nem az a dolga, hogy etesse az állatokat. 

 

Gál József: Szerinted az Önkormányzat és a polgármester miért ezt a programot támogatja? 

Azért mert ezen az egy dolgon tudunk ennyi közmunkást behívni. Az előzőkben 20 fő volt, 

most 80 fő közmunkás van. Nézd meg a közmunkásokat, bármelyik településen mindenhol bele 

mehetünk ebbe is mivel a képviselő asszony ezen lovagolt, meg a párja is, hogy nem dolgoznak 

a közmunkások. Más településen, 1040.-Ft-ért készenléti szabadságon vannak. Havi szinten 20 

ezer forintot kapnak. Itt 50 ezer forintot kap az összes ember.  

 

Hisom Traugott Szilárd: Ennek semmi köze ahhoz, ami kérdést feltettem. 

 

Gál József: Ha Te is támogattad volna az önkormányzatot és mellé álltál volna, mint ahogy 

most nem teszed meg,…. 
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Hisom Traugott Szilárd: Mindig az önkormányzat mellett álltam és az emberek érdekeit 

képviseltem. 

Jegyző Úrhoz lenne kérdésem. 

2016. szeptember 20-i jegyzőkönyvben kértem több bekezdésben is, hogy a komp ügyben tett 

bizottsági meghallgatás jegyzőkönyvének kivonata kerüljön csatolásra, mert az embereknek 

joguk van megtudni, hogy amivel vádolva lettek, milyen eredmény született ez ügyben. 

Ez azóta, nem történt meg. 

 

Burka István: Nem voltak vádolva. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Az ellenük indított vizsgálat eredményét, joguk van tudni. 

 

Burka István: Ez miatt lettél leválta, mivel köze nem volt ahhoz, amit kértünk. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ez, egy más kérdés. 

 

Fekete Sándor Károlyné: 2016. június 8-án volt, egy zárt ülés. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Akkor, csak a határozat nyilvános. 

 

Hisom Traugott Szilárd: A kivonatok elkészültek, csak valamiért, megakadt, hogy felkerüljön 

a jegyzőkönyv mellé. Honlapon, még a zárt ülés időpontja sincs megjelölve. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Zárt ülés, csak arra vonatkozik, akik részt vettek a zárt ülésen, de zárt ülés 

határozata nyilvános. Bárki egy adatigénylési kérelemmel fordul, akkor azt ki kell adni részére. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Sem a napirendi pontok, sem a kivonatok nincsenek fenn az interneten. 

Tovább megyek, még a Képviselő-testület sincs fenn a honlapon. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Utána fogok nézni. 

 

Gál József: Most könnyebben vagyunk, mert helyben kezeljük a honlapot. Ennyi féle 

követeléshez, kevés ez az apparátus.  

 

Fekete Sándor Károlyné: December hónapban volt testületi ülés? 

 

Burka István: Közmeghallgatás volt december 5-én, azt követően nem volt ülés, mivel jegyzőnk 

sem volt. 

 

Fekete Sándor Károlyné: A közmeghallgatás jegyzőkönyve sincs fenn a honlapon. 

 

Burka István: A közmeghallhatás is a Kormányhivatallal egyeztetve lett megtartva.  

Van-e még kérdése valakinek? Nincs. 
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Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülését bezárja. 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Burka István         Dr.Hoffmann Zsolt  

 polgármester          helyettesítő jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Gál József                Fekete Sándor Károlyné 

 képviselő           képviselő 

 

 

 


