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95-9/2017. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 

 

2017. április 3-án megtartott nyílt ülésének 

 

Jegyzőkönyve 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2017.(IV.03.) számú határozata 

Napirendi pont megtárgyalásának elhalasztásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2017.(IV.03.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2017. (IV.03.) számú határozati javaslata 

Nagyrév település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2017. (IV.03.) számú határozati javaslata 

Két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének szabályiról és díjáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztán 

tartásáról szóló 7/2016.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2017.(IV.03.) számú határozat 

az EFOP-1.5.3-16  kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” című pályázati felhívásra vonatkozó konzorciumi 

együttműködésben való részvételről 
 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2017. (IV.03.) számú határozata 

Tiszakürt Körzeti Általános Iskola Nagyrévi telephely átszervezéséhez véleményadásról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2017. (IV.03.) számú határozata 
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Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, 

elbírálási és megvalósítási szabályainak továbbtárgyalásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2017. (IV.03.) számú határozata 

Módosító indítványról 

 

Nagyrév Község Önkormányzata 

4/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

8/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2017. (IV.03.) számú határozata 

Társulások és egyéb szervezetek részére 2016. évben fizetett tagdíjakról, 

hozzájárulásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2017. (IV.03..) számú határozata 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat 

benyújtásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2017. (IV.03..) számú határozata 

A 90/2016.(VIII.29.) önkormányzati határozat, nem hatályon kívül helyezéséről 
 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2017.(IV.3.) számú határozata 

Az előzetes szándéknyilatkozat megtételéről Nagyrév 306/3 hrsz-ú terület vonatkozásában 
 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2017. (IV.03.) számú határozata 

 a közművelődési tevékenységről szóló beszámolóról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2017.(IV.03.) számú határozata 

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2017.(IV.03.) számú határozata 

Rendőrnapi jutalomról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2017.(IV.03.) számú határozata 

Az interneten levő kiírással kapcsolatosan 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2017.(IV.03.) számú határozata 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról 
 



3 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 3-án  

megtartott  nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Burka István polgármester 

  Gál József alpolgármester 

  Fekete Sándor Károlyné 

Hisom Traugott Szilárd  

Kátainé Jónás Erika képviselők 

  Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

  Simon Imre r. alezredes 

  Dr.Barath Éva 

  Váradi Zoltánné jkv. 

 

Burka István polgármester tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent 

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

testület 5 tagjából 5 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 

megnyitja. 

 

 

Burka István: A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2017.(IV.03.) számú határozata 

Napirendi pont megtárgyalásának elhalasztásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és 

úgy határozott, hogy a napirendi pontok megtárgyalását elfogadja. 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ irattár 
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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 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2017.(IV.03.) 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 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirend: 

 

Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről. 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

Burka István: A beszámolót mindenki megkapta. Átadom a szót Simon Imre r. alezredesnek, 

aki a beszámolót készítette. 

 

Simon Imre: A beszámolóhoz hozzáfűzni valóm nincs, általánosságban szeretnék egy-két 

dolgot elmondani. Ez az első év, amit értékelhetünk a területi illetékesség változás kapcsán. A 

Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területe megnövekedett Tiszaföldvár 

városával. Itt a Cibakházi Rendőrőrs látja el a feladatokat. Az illetékesség változás nem érintette 

Nagyrévet, mivel Nagyréven kevés  bűncselekményt követtek el. Régebben volt a hétvégi házak 

sorozatos feltörése. 

A beszámolóban szereplő számok és az, hogy elmúlt 5-7 évet hasonlítgatjuk, ez alkalmatlan 

arra, hogy bármi nemű következtetéseket levonjunk, mivel másfél éve van Kunszentmártonhoz 

csatolva Tiszaföldvár és teljesen megváltoztak az irányvonalak. Úgy gondolom, hogy a 2016. 

év lesz a bázisév, amihez tudunk majd hasonlítani az elkövetkező időszakban. 
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Látjuk a beszámolóban, hogy Nagyréven kis mennyiségű bűncselekményt követnek el. Olyan 

esemény nincs, ami közvetlenül befolyásolná a lakosság szubjektív biztonságérzetét, 

Nagyréven. Igyekszünk Nagyréven minél több szolgálati időt eltölteni. Néha ez csorbát 

szenved, mivel a kollegáim eljárnak még a határra, a migrációs feladatok nagy nyomást 

jelentenek a kapitányságra. Próbáljuk úgy alakítani a szolgálatot, hogy közbiztonsági deficit ne 

keletkezzen egyik településen sem. A határon hamarosan rendszerbe állnak a határvadász 

kollegák és akkor le veszik ezt a terhet a hátunkról. A kapitányság óriási elkötelezettséggel 

csinálja a toborzási tevékenységet, hogy minél hamarabb fel tudják tölteni a határvadász 

létszámot. Megyei szinten szépen állunk a toborzás területén. 

Közlekedésrendészeti eseményről annyit tudok elmondani pozitívumként, hogy 2016. évben 

területünkön nem történ halálos kimenetelű baleset, ami majdhogynem csoda, ahhoz képest, 

hogy amilyen állapotban vannak az útjaink. 

Közterületi állományról annyit szeretnék elmondani, hogy kint vagyunk a területen, nőtt a 

tettenérések száma, elfogások, előállítások száma. A kollegáim nagyon jó munkát végeztek  

2016. évben.  

Bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatban járnak ki kollegáim az iskolákba. 

Polgárőrségnek szeretném megköszönni a munkájukat. Legfőbb stratégiai partnerként, nekik is 

helyt kell állni a közterület rendjének fenntartásában. A lovas polgárőrség nagyon jó ezen a 

területen, le tudnak menni olyan területekre, ahová mi kocsival nem tudunk. Sűrűbben be tudják 

járni a területeket. 

Még egyszer szeretném megköszönni a polgárőrség és az önkormányzat munkáját. 

 

Burka István: Köszönjük a beszámolót. Lovas polgárőrök letették a vizsgát, most már 

hivatalosan járhatnak szolgálatba. A lovak takarmányozását próbáljuk támogatni, szénával, 

abrakkal. A polgárőrök nem csak lóháton, hanem hintóval is le tudnak menni, így tudnak vinni 

személyeket is. Tervezzük a közös szolgálatot, a polgárőrség és a rendőrség között. 

Nagyréven van egy pár fiatal, aki eleresztette magát, akikre jobban oda kellene figyelni. 

Köszönöm a gyors munkáját a rendőrségnek a hétvégi házak feltörése területén. A 

tulajdonosokat a rongáláson kívül, más kár nem érte, minden eltulajdonított tárgy előkerült. 

 

Simon Imre: A fiatalkorúaknál, nagyon nehéz visszatartó erőt találni. 

 

Burka István: A gyors felderítés is visszatartó erővel rendelkezik.  

Szeretnék segítséget kérni. Az önkormányzat telepített egy gyümölcsöst, ahonnan 

gyümölcsfákat loptak el ismeretlen személyek. Ebből rendőrségi ügy is lett. Úgy hallottam, 

hogy gyümölcsfák Tiszaföldváron kerültek értékesítésre.  

 

Simon Imre: Egyeztetek a kollegáimmal, hogy jöjjenek ki és vizsgálják meg ezt az információt. 

Utána fogunk nézni. 

 

Burka István: Ebben az esetben, nem az önkormányzatot, hanem az egész falut lopták meg. 

 

Gál József: Saját tulajdon védelmével kapcsolatosan lenne kérdésem. Magánemberként meddig 

lehet elmenni, ha valakit tetten érünk? 

 

Simon Imre: Jogos önvédelmi helyzetet taglalja itt a jogalkotó. Az ingatlannak vannak 

különböző védelmi lehetőségei. Minden egyes esetet vizsgálni kell, mindegyik különböző. Nem 

tudom mondani, hogy ebben az esetben ezt lehet, abban az esetben azt lehet. Minden eset más, 

mindig az adott esethez viszonyítva kell ezt a jogos védelmi helyzetet vizsgálni. 

 



6 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ha én kiépítek egy kamera rendszert az ingatlanom köré, milyen 

bizonyító ereje van és mennyire fogadja ezt el a rendőrség? Mennyire láthat ki közterületre, 

utcára a kamera? 

 

Simon Imre: Közterületre nem láthat ki a kamera, de ha kilát, azt mi nagyon megköszönjük. 

Bizonyító erőnek a bíróságnak kell figyelembe venni. Ha bűncselekményről jön bejelentés, 

akkor nekünk fel kell mérni, hogy az adott helyen, a bűncselekmény környékén, van-e 

kamerarendszer. Ha van felvétel, akkor azt, fel is tudjuk használni. 

Jogszabály szerint nem szabad, hogy kinézzen az utcára a kamera. Telephelyet nyugodtan be 

lehet kamerázni. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Cibakházán is segített bűncselekmény felderítésben a magánszemély 

által üzemeltett kamera. Rendőrség kéri a magánkamerák felvételeit. 

 

Simon Imre: Hatalmasat esett vissza a bűncselekmény szám a kamerák miatt. Visszatartó ereje 

is van a közterületre elhelyezett kamerának. Nagyréven is lehetne kamerát elhelyezni 

közterületre. 

 

Burka István: Központosított ASP rendszer miatt voltak kint felmérni az önkormányzatot és 

egy évet adtak arra, hogy be kell kamerázni minden olyan részt, ahol számítógépet használnak. 

Vagyonvédelem és számítástechnikai védelem miatt. 

Azt szeretném kérni, ha indul pályázat közterületi kamerákra és a rendőrség hamarabb tud róla, 

vegyék figyelembe, hogy mi szeretnénk ebben a pályázatban részt venni. 

A kompnál már van kamera, a bekötő útnál lenne jó kamerát kitenni, ami látja a bejövő 

forgalmat. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ha az iskolánál teszünk kamerát, az nem védi a nyaralósokat. 

 

Simon Imre: Nem lehetne a nyaralósokat is megszólítani, hogy járuljanak hozzá a kamera 

rendszer kiépítéséhez? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én sok nyaralóssal beszéltem, szívesen hozzájárulnak bármihez, ami 

az ő érdekeiket is segíti. Útfelújítást is támogatnák. 

 

Burka István: Már levélben is ki voltak értesítve a 300 db levélből visszajött 50 db annak 

felében az volt, hogy nem fizetnek. Távfelügyeletet sem igényelték sokan. 

Visszatérve a napirendhez, van-e még valakinek kérdése? Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki a Nagyrév település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2017. (IV.03.) számú határozati javaslata 

Nagyrév település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nagyrév település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrkapitányság vezetőjének és állományának 

Nagyrév Község közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységéért. 

 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Kunszentmártoni Rendőrkapitányság – Kunszentmárton 

5) Irattár 

 

 

Simon Imre és Dr.Barath Éva megköszönik a részvételt és az üléstermet elhagyják. 

 

 

II. Napirend: 

 

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

 

Burka István: Mindenki megkapta a tájékoztatót.  

 

Hisom Traugott Szilárd: Mit takar a Tempel Kft. Tiszakécske? 

 

Burka István: Onnan van minden beszerzett gép, traktor. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én szeretném a következőkben, ha ez a tájékoztató kicsit részletesebb 

lenne. Ne csak címszavak legyenek. Mi az, hogy az egyháznak segítettünk? 

 

Burka István: Pakolni segítettünk a vendégházból a parókiára. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ezt kellene akkor leírni. 

 

Burka István: Jó rendben van. Felteszem szavazásra, hogy aki a két ülés közötti eseményekről 

szóló tájékoztatót elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2017. (IV.03.) számú határozati javaslata 

Két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta két képviselő-testületi ülés 

közötti eseményekről szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

 

 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Irattár 

 

 

 

 

III. Napirend: 

 

Házasságkötés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

Burka István: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Ez idáig nem rendelkezett önkormányzatunk ilyen rendelettel. 

Kormányhivatal éves ellenőrzési programjában ezt bekérte tőlünk. Az előterjesztésből látjuk, 

hogy ilyen rendeletet kötelező alkotni. Szabályozni kell a munkaidőn kívüli házasságkötés 

szabályait, ami nem kötelező, hogy a díjakat is belevegyük ebbe a rendeletbe. Szabályozni kell, 

hogy engedélyezzük, hogy munkaidőn kívül történjen házasságkötés. 

Elkészítettük a rendelet tervezetet, melyet javaslok a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendelet elfogadja, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta a következő rendeletet. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

engedélyezésének szabályiról és díjáról 
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Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96.§ –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Nagyrév község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás 

kapcsán, a rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget Nagyrév, Árpád út 78. 

szám (házasságkötő terem) alatt biztosítja. 

(2) Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott hivatali munkarendtől eltérő időpontban házasságot kötni pénteken 13:00 

órától, 18:00 óráig, szombaton 08:00 órától 18:00 óráig terjedő időszakban lehet. 

(3) A házasságkötés a hivatal házasságkötő termében ingyenes alapszolgáltatás. 

(4) A házasságkötésnél a kellékek (háttérzene, teremdíszítés, asztaldísz, gyertya 

gyertyagyújtáshoz gyertya, a homoköntéshez szükséges kellékek, szülőköszöntő virág, 

pezsgő stb.) biztosítása a szolgáltatást igénybe vevők feladata és költsége. 

 

 

3. § 

 

(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, kérelemre a jegyző engedélyezi. A 

kérelem jelen rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezése során az engedélyezőnek 

figyelembe kell vennie a hivatali helyiségbe előjegyzett házasságkötéseket, azokat a hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötések, nem veszélyeztethetik. 

(3) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményekért – függetlenül attól, hogy 

hivatali munkaidőben, vagy azon kívül történnek - a megrendelők bruttó 15.000.-Ft-ot 

kötelesek fizetni, az esemény hivatali helyiségen kívüli megkötését engedélyező döntés 

kézhezvételét követő öt napon belül, Nagyrév Község Önkormányzat házipénztárába illetve 

átutalással, Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 

(4) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester ad mentességet, amennyiben a hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. 

(5) A (4) bekezdésben maghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik 

házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne 

számára a hivatali helyiségben való megjelenés. 

(6) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat 

a hivatal visszafizeti. 

(7) A szolgáltatási díj, Nagyrév Község Önkormányzat bevétele. 

 

 

4. § 

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt és a 

technikai segítőt, szabadidő illeti meg. 
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5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba 

lépést követően bejelentett házasságkötési szándék alapján indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 

 
Nagyrév, 2017. április 3. 

 

 

 Burka István      Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester      helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. április 4. 

 

 

 

 

Dr. Hoffmann Zsolt 

helyettesítő jegyző 
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1.melléklet 

a 2/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli 

házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez 

 

Alulírottak kérjük a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali 

munkaidőn kívüli * engedélyezését. 

 

Név: …………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………. 

 

Levelezési cím:………………………………………………………………………………. 

 

Név: …………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím:………………………………………………………………………………………. 

 

Levelezési cím:………………………………………………………………………………. 

 

Az esemény időpontja: ………………………………………………………………………. 

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín címe: Nagyrév…………………………út………….sz 

A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk. 

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul 

vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha: 
a.) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk, 

b.) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről, 

c.) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe vissza  utazásáról, 

d.) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés 

létesítésének helyszínre való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos 

visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos 

kezelésének feltételiről. 

e.) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény 

bekövetkezése esetén a házasság kötésére alkalmas helyszínként  

………………………………………………………….. jelöljük meg. 

 

Nagyrév,  ……….év……………………. hó …………..nap 

 

 

 ………………………………….   …………………………………. 

  aláírás       aláírás 

 

Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom * 

 

………………………………………. 

közreműködő anyakönyvvezető     

 

* kívánt részt alá kell húzni 
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IV. Napirend: 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és  

az ingatlanok tisztán tartásáról szóló 7/2016.(VIII.12.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

 

Burka István: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: A kormányhivatal törvényességi felhívást nyújtott be az önkormányzat 

számára. Ebben a rendeletben volt egy bekezdés, amely a Kormányhivatal szerint törvénysértő, 

nem felel meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak. 

Ennek a rendeletnek van egy olyan rendelkezése, ha egy hónapot meghaladóan nem használjuk 

az ingatlant és bejelentjük, akkor mentesülünk a hulladékgazdálkodási díj megfizetése alól. 

A bekezdésben az van, az üdülő terület kivételével.  

Az előterjesztésben taglaltuk, hogy ez miért nem jó így. Javaslatunk, hogy ezt a két szót vegyük 

ki a rendeletből. 

 

 

Hisom Traugott Szilárd: Eddig úgy volt, hogy fél évet fizet az üdülőtulajdonos, feltételeztük, 

hogy vagy nyáron, vagy télen használta az ingatlant. Ez diszkriminatív volt, ha valóban pl. csak 

egy hónapot használta az ingatlant. Viszont duplán fizetett, mivel az állandó lakóhelyén is 

fizetett. Ez így most sem jó. Hogyan fogjuk meghatározni a konténerek számát, ha állandóan 

lemondhatják? Ha egyszer lemondják, nem is fogják visszaírni magukat. Az összes nyaralós le 

fogja mondani, szüneteltetni fogja, akkor nem lesz odavaló konténerünk. Így is sok szemét van 

a területünkön szétdobálva. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Csak abban az esetben fogadja el a közszolgáltatást végző cég, ha az 

önkormányzat leigazolja, hogy a bejelentés, valóban úgy van. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ha bejön az ügyfél és azt mondja, hogy most utazok haza, nem leszek 

itt, akkor azt az önkormányzat, nem tudja megcáfolni. Kit küldesz ki minden nap, leellenőrizni 

ezeket a dolgokat? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Mindig a legjobbat kell feltételezni. Az igazságos közteherviselés 

közszolgáltatás igénybevételének az a lényege, hogy ha nem teszek ki hulladékot, akkor ne 

fizessek érte, ha lakatlan az ingatlan, akkor ne fizessek érte. Ha úgy látjuk, hogy ezzel 

visszaélések vannak, akkor ezt, lehet szigorítani. 

 

Hisom Traugutt Szilárd: Úgy lehetne közel hozni a dolgot, amit kér a Kormányhivatal, hogy 

olyan egyességet létrehozni, a mi kezdeményezésünkre, hogy az a nyaraló tulajdonos, akinek 

van állandó lakcíme máshol, az megosztva fizesse az éves szemétdíjat. Ne legyen engedmény 

adva, mert nem fog fizetni senki. 
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Fekete Sándor Károlyné: Máshogy kell ezt megoldani. Itt Nagyréven sokan laknak úgy állandó 

lakcímmel, hogy nem fizetnek díjat. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: A szolgáltató az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján számláz. 

Nincs egyedi szerződése Nagyrév településnek az NHKV Zrt.-vel, mivel társulásban látják el a 

feladatot, egy koncessziós szerződést kötött a társulás. A szerződés része, hogy minden évben 

adatot szolgáltat az önkormányzat azért, hogy a díjszámítás minél pontosabb legyen. 

 

Burka István: Az a gond, hogy nem az a cég szedi a díjat, aki a szolgáltatás végzi. Megy egy 

marakodás, aminek mi isszuk meg a levét. Zsákos szemétszállításra sem hajlandóak. Nincs 

annyi gyűjtőedény kihelyezve, mint amennyi díjat beszednek. Ezt ragozhatnánk, de most a 

rendeletet módosítani kell. 

Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendelet elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodással megalkotta a következő 

rendeletet. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017.(IV.04.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztán 

tartásáról szóló 7/2016.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontjában, 143.§ (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a közterületek és az ingatlanok tisztán tartásáról 

szóló 7/2016.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(1) Az egy hónapot meghaladóan nem használt ingatlan ingatlanhasználója a használaton 

kívüli időszakra a Közszolgáltatónál írásban tett bejelentés alapján kérheti a hulladékkezelési 

közszolgáltatás szüneteltetését.” 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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Nagyrév, 2017. április 3. 

 

 

 Burka István      Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester      helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. április 4. 

 

 

 

 

Dr. Hoffmann Zsolt 

helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

V. Napirend: 

 

Az EFOP-1.5.3-16  kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése  

 térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati  

   felhívásra vonatkozó konzorciumi együttműködésben való 

   részvételről 
 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

Burka István: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Van egy ilyen pályázati felhívás, melyre Boldog István Képviselő Úr hívta 

fel a figyelmünket. Ha térségi összefogás van, akkor nagy valószínűséggel meg is fogják nyerni. 

Humánszolgáltatások fejlesztéséről van szó. Rendezvények melyek kapcsolódnak a település 

életéhez, közszolgáltatások amit az állam nem finanszíroz le 100%-ban, azokhoz való 

hozzájárulás. Konzorcium megállapodás után kerül kidolgozása, hogy ez mit is jelent, minden 

településre leosztva. 

Ez egy nagy összegű pályázat, és lakosságszám arányosan kerül leosztásra, hogy a településre 

mennyi forrás jut. A pályázati összeg kb. 500 millió forint lesz, így a településre 16-20 millió 

forint keret érkezhet fejlesztésre, rendezvényekre. 

Itt majd meg is lesz keresve minden település, hogy alakítsa ki álláspontját ezzel kapcsolatosan. 

 

Kátainé Jónás Erika: Lakosságszám arányosan lesz elosztva a támogatás? 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Úgy gondolom, hogy igen. 
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a konzorciumi megállapodásban való 

részvétellel, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2017.(IV.03.) számú határozat 

az EFOP-1.5.3-16  kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” című pályázati felhívásra vonatkozó konzorciumi 

együttműködésben való részvételről 
 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.5.3-16  

kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térségek” című pályázati felhívásra vonatkozó konzorciumi együttműködésben való 

részvételről szóló előterjesztést megtárgyalta, egyetért a konzorciumi megállapodásban való 

részvétellel. 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Kunszentmárton Város Önkormányzat – Kunszentmárton 

5) Irattár 

 

 

 

VI. Napirend: 

 

Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Nagyrévi telephelye 

átszervezésének véleményezése 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

 

 

Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel kapcsolatosan, kérdés 

vélemény? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Más szakmai elnevezésben, már volt szó erről. Olyan gyerekek, akik 

nehezebben tanulnak, gyengébb a felfogásuk, vagy egyéb testi fogyatékossággal rendelkeznek 

és azoknak külön tanulási feltételeket kell biztosítani és ezzel esetleg lehetne bővíteni a mi 

iskolánkat. Itt erről van szó. Külön tanárokat kellene alkalmazni, befektetéseket eszközölni. 

Hallottunk olyat, hogy ez állami finanszírozásból lenne. 

Azt is átbeszéltük már, hogy a környéken nem igazán van ilyen iskola. Tudjuk, hogy ezek a 

hátrányos tanulási helyzetben levő gyerekek általában olyan gyerekek, akiknek a családi 

körülményeik sem éppen megfelelőek. Megbeszéltük, ha ezek a gyerekek családjukkal ide 
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kezdenek járni, akkor valószínűleg a mi gyerekeinkkel fognak barátkozni, itt fognak ragadni, 

ide települnek családostul.  

Az a véleményem, amiben már egyhangúan szavazott a testület, hogy ilyet nem szabad 

megengedni. 

 

Burka István: Ez most nem erről szól. Logopédust, mozgásszervi fejlesztő tornászt alkalmaznak 

és ezt az állam fogja finanszírozni. Miért ne adjuk meg ezt a lehetőséget a gyerekeknek? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Más településen is van rá lehetőség. 

 

Kátainé Jónás Erika: Ez inkább a látás és hallássérült gyerekek, és egyéb fogyatékkal élő 

gyerekek, ezek sajátos nevelési igényű gyerekek. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Mi azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak azok a gyerekek kerülnek ide, 

akik ebből a körzetből valók. Ha a gyermek nem integráltan oktatható, akkor speciális 

intézményben folyik az oktatásuk. 

 

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

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő 

határozatot. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2017. (IV.03.) számú határozata 

Tiszakürt Körzeti Általános Iskola Nagyrévi telephely átszervezéséhez véleményadásról 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszakürt Körzeti 

Általános Iskola Nagyrévi telephelye – 5463 Nagyrév, Árpád út 36/A címen – átszervezésére 

irányuló kezdeményezést és az alábbi véleményt alkotta: 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszakürt Körzeti Általános Iskola 

Nagyrévi telephelye – 5463 Nagyrév, Árpád út 36/A címen – átszervezésével kapcsolatban a 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladatot érintően az alapfeladat bővüléssel 

egyetért. 

 

 

Határidő: 2017. április 5. 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Szolnoki Tankerületi Központ – Szolnok 

5) Irattár 
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Hisom Traugott Szilárd: Pénzügyi vonzatáról nem is beszéltünk. 

 

Burka István: Elmondtam, hogy az állam finanszíroz mindent. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Tudomásom szerint, minden iskolát átszerveztek így. 

 

 

VII. Napirend: 

 

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó 

beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályai 

 

Előadó: Dr.Hoffmann Zsolt  

      helyettesítő jegyző 
 

 

 

Burka István: Átadom a szót Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Úgy gondoltam, hogy első körben tárgyalja meg a Képviselő-testület, ez 

egy lehetőség, nem feltétlenül kell a gyakorlatot alkalmazni, ezt egy gondolatébresztőnek 

gondoltam. 

Ez azokra a beszerzésekre vonatkozna, ahol a beszerzés értéke nem haladja meg a közbeszerzési 

értékhatárt, de viszont elér egy olyan értékhatárt, amit a Képviselő-testület meghatároz.  

Ellenőrzéskor mindig nézni szokták, hogy milyen módon használja fel az önkormányzat a 

közpénzt ez egy jó metodika lenne, hogy ki tudjuk magunkat védeni. 

Ebben a tervezetben le is van modellezve az önkormányzati beszerzés folyamata. 

Meg kellene határozni értékhatárt árubeszerzésnél, szolgáltatásnál, építési beruházásnál ami 

alatt egyedi elbírálással lehetne dönteni, tehát kikerülhető minden pályázati eljárás, az 

értékhatár fölött kötelező lenne a meghívásos versenyeztetés. 

Ha valakinek van kérdése, szívesen válaszolok rá. Ha úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy 

alkalmas továbbtárgyalásra, akkor egy későbbi ülésre visszahozzuk kidolgozva, részletesen. 

Szívesen venném az összegeket az értékhatárra. 

Pl. 1 millió forint vagy 500 ezer forint értékhatár alatt egyedi döntést hozhat, ha akarunk venni 

valamit ….. 

 

Kátainé Jónás Erika: Más körben rendelkezhet a polgármester. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Egy bizonyos értékhatár alatt egyedi döntést hozhatna a testület, 500 ezer 

forint alatt eldöntheti, hogy bármilyen szolgáltatást megrendel, pályáztatás nélkül. 500 ezer 

forint és a közbeszerzési értékhatár közötti beszerzéseknél ennek a rendeletnek a szabályait 

kellene alkalmazni. A testület dönti el, hogy nyílt eljárással, szerez be egy szolgáltatást, vagy 

behív három ajánlattevőt és őket megversenyezteti. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Eddig is kellett volna ilyen rendelet, örülök ennek a 

kezdeményezésnek. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem lett volna ilyen, mint a múltkor az óvodánál a villanybekötés, 

hogy 900 ezer forintból 2 millió forint lett hirtelen. 
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Dr.Hoffmann Zsolt: Ezt a rendeletet használva megnyugtató lesz mindenkinek a döntés. ÁSZ 

ellenőrzéskor is le van védve minden. 

 

Burka István: Dolgozzuk ki és térjünk rá vissza. 

 

Gál József: Ha az óvodai pályázatot nézzük, jogos, hogy nem keresünk másikat, de a munka, 

hogy haladjon, egy kicsit necces a dolog. Addig a másik munkafázis áll, ameddig mi 

pályáztatunk. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Bőven lett volna idő, másik árajánlat kérésre. 

 

Gál József: Senki nem tudta, hogy ki kell cserélni a villanynál a dolgokat. Gyorsan kellett 

dönteni. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Az ÁSZ ha ellenőriz, ezt nem fogja elfogadni. 

 

Gál József: Ha többször kérsz árajánlatot egy villanyszerelőtől, nem biztos, hogy örülni fog. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Három napon belül lehet kérni árajánlatot.  

 

Burka István: Ez a rendelet, most csak, egy gondolatébresztő. Felteszem szavazásra, hogy aki 

ezt a rendelet-tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2017. (IV.03.) számú határozata 

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, 

elbírálási és megvalósítási szabályainak továbbtárgyalásáról 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések 

ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló rendeletet továbbtárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Irattár 
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VIII. Napirend: 

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás  

szabályairól szóló 8/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Előadó: Dr.Hoffmann Zsolt  

      helyettesítő jegyző 
 

 

 

Burka István: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Vagyonrendelet rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a vagyonát, 

hogyan értékesíti. Az előző, ha mi veszünk valamit, vagy szolgáltatást rendelünk. 

Olyan rendelkezést kell beépíteni, hogy mi hogyan adhatjuk el az ingatlanainkat, milyen 

feltételekkel.  

Polgármester Úr, már korábban adott tájékoztatást, hogy több cég kereste meg az 

önkormányzatot, hogy szeretne kiserőműves napelem parkot létesíteni. Ehhez keresnek 

területeket. Előbb vagy utóbb döntenünk kell, hogy az önkormányzat értékesít-e részükre 

területet. Pályáztatással lehet értékesíteni területeket. Ez egy bevett gyakorlat, bizonyos 

értékhatár alatt. Ha az önkormányzat ezt a pályáztatási eljárást elkerüli, abban esetben az 

önkormányzat mérlegel. Ez egy tervezet a nettó 5 millió forint, ez lehet több is kevesebb is, 

hogy ne kelljen pályáztatni. Pályáztatás nélkül sem tudjuk elkerülni, hogy a Magyar Államnak 

elővásárlási joga van és ha ilyen döntést hoz a Képviselő-testület, akkor el kell küldeni a 

Államkincstári Vagyonkezelőhöz, 2-3 héten belül reagálnak rá és az esetek többségében az a 

válasz, hogy nem kíván az elővásárlási jogával élni. 

Javaslat az, hogy a testület adjon mentesítést a vagyon értékesítésre abban az esetben, ha az 

adás-vételi szerződésben az érték a nettó 5 millió forintot nem haladja meg. Ezzel kapcsolatosan 

megvalósuló beruházás az önkormányzat részére munkahelyek létesítése, kereskedelmi 

szolgáltatás bővítése közösségi cél megvalósítása területen előnyt jelentsen. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Az 5 millió forintot soknak tartom, mivel az eddigi eladásoknál, mind 

ez alatt volt az érték. Módosítani kellene az összegen. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Lehet lejjebb vinni az összeget, nincs akadálya, de ha pályáztatásra kerül 

a sor az még plusz egy hónap. 

 

Hisom Traugott Szilárd: A Holt-Tisza parti telek eladásában is csak szavazott a testület, hogy 

értékesíti. Olyan áron került eladásra, amit kigondolt a vevő. Ilyen dolgok elkerülésére jó lenne 

ez, csak az összeget kellene módosítani. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Az önkormányzat nem értékesíthet úgy ingatlant, hogy vagyonértékelés ne 

legyen.  

 

Hisom Traugott Szilárd: Volt vagyonértékelés, csak olyan számot mondott, ami a vevőnek felelt 

meg. 
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Fekete Sándor Károlyné: Biztosítékot kellene beleépíteni, úgy mint a pályázatoknál pl öt év 

továbbüzemeltetés. Az, hogy eladjuk és nincs benne semmi biztosíték…. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Az a pályázatban van. 

 

Fekete Sándor Károlyné: És ha nem nyeri meg a pályázatot? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ez a pályázati eljárás alól ad hivatalos felmentést, de más egyéb feltételek 

alól nem. Ha nem valósul meg a pályázat, visszavásárlási joggal lehessen a területet 

visszavenni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nincs benne a biztosíték. 

 

Burka István: Annakidején a bentlakásos öregek otthonának a terület úgy lett eladva. Szolnoki 

közjegyző által készített okirat tanúsítja, hogy mennyi idő alatt kellett volna megépíteni az 

otthont, és ha nem épül meg, akkor mennyit fizet az önkormányzatnak és visszaszáll az 

önkormányzatra a vagyon. Csak nem ment utána az előző testület. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem lett az önkormányzaté az a terület? 

 

Burka István: Közjegyzői okirattal menni kellett volna határidőben és intézni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: 306/1 hrsz. területet nem találtam meg a Takar Netben.  

 

Burka István: Javaslom, hogy tartsunk 2 perc szünetet. 

 

------------------------------------------ szünet------------------------------------------------------------ 

 

Az ülés folytatódik. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Mérsékeljük az összeget 0.-Ft-ra és akkor bejön minden a testület elé. 

 

Burka István: Nincs gond, ha ez így van, de akkor egy dologgal legyen tisztába a testület, ha itt 

valaki bejön, hogy itt akar valamit, azonnal be kell jönni a testületnek, hogy az ügyféllel tudjunk 

tárgyalni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Előtte az ügyfél hozzon be minden dokumentációját, hogy át tudjuk 

nézni. Én vállalom, hogy fél órán belül, itt tudok lenni. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ez nem a testület nélküli értékesítést jelenti, ez csak a pályáztatási eljárás 

kikerülését jelenti. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ezért mondtam a 0.-Ft-ot. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ha nem írunk összeget, akkor minden esetben pályáztatni kell. 

 

Gál József: Jó a 4 millió forint és jó az 5 millió forint, úgy is mi fogunk dönteni. 

 

Burka István: A vagyongazdálkodást, nem adta ki a Képviselő-testület a kezéből. Minden 

értékesítéshez, képviselő-testületi döntés kell.  
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Fekete Sándor Károlyné: Utána néztetek annak, aki itt napelemet akar csinálni? 

Híd és alagút építésre van neki engedélye és az idén alakult a kft. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Adás-vételkor jobban leellenőrizzük a céget.  

 

Gál József: Ha meg akarja venni és nem csinál rajta semmit, én annak is örülnék, ha kifizeti az 

árát. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ha nem csinál a területen semmit akkor visszavásárlási joggal kell élni. 

 

Burka István: A módosító javaslat elhangzott, hogy 4 millió forint legyen. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nagyréven 1 ha termőföldnek mennyi az ára? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Egy milliótól 2,5 millió forintig. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Állapítsunk meg egy 1,5 millió forintos határt az 1,5 ha terület. 

 

Burka István: 1 AK 50-55 ezer forint, attól függően, hogy hol van. Most egy 1 ha 4 AK földről 

beszélünk 6 ha 24 AK.  

Arról nem beszél most senki, ha megvalósul egy vállalkozás mennyi adófizetése lesz 

Nagyrévre, ami lehet, hogy több lesz, mint amit ér a terület. 

Nekem mindegy, hogy mennyire visszük le az összeghatárt. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Aranykoronában nem adhatod meg az árat. 

 

Fekete Sándor Károlyné: A területet át kell minősíttetni és rögtön a kereskedelmi értéke a 

százszorosát éri. 

 

Burka István: Mondjatok egy összeget, hogy mennyi legyen. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a vagyonértékesítésre vonatkozó adás-

vételi szerződés teljes összege nettó összeg 1 millió forint legyen az kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal,  0 nem, 4 tartózkodással a javaslat nem kapta meg 

szükséges szavazatot. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a vagyonértékesítésre 

vonatkozó adás-vételi szerződés teljes összege nettó összeg 1,5 millió forint legyen az kérem 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 0 nem, 3 tartózkodással a javaslat nem kapta meg 

szükséges szavazatot. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a vagyonértékesítésre 

vonatkozó adás-vételi szerződés teljes összege nettó összeg 4 millió forint legyen az kérem 

kézfelnyújtással szavazzon. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással 2 nem szavazattal, meghozta a 

következő határozatot. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2017. (IV.03.) számú határozata 

Módosító indítványról 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a módosító indítványt, és 

úgy határozott, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló rendeletében vagyonértékesítésre vonatkozó adás-vételi szerződés teljes 

összege nettó összeg 4 millió forint legyen 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Irattár 

 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a módosító indítványban elfogadott 

összeghatárral a Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 8/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem 0 tartózkodással, megalkotta a következő 

rendeletet 

 

Nagyrév Község Önkormányzata 

4/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

8/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 107.§-ban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 18.§ 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ (1) A Rendelet 6.§-a a következő bekezdésekkel kiegészül: 

 

„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt 

nem tesz – pályáztatás útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 

 

(6) A képviselő-testület mentesítést adhat a pályáztatás alól abban az esetben, ha a vagyon 

értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés teljes összege a nettó ötmillió forintot nem 



23 

 

haladja meg és a vagyonértékesítés kapcsán megvalósuló beruházás Nagyrév és az 

Önkormányzat részére munkahelyek létesítése, kereskedelmi- szolgáltatási ellátás bővítése, 

közösségi cél megvalósítása területen előnyt jelent.” 

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Nagyrév, 2017. április 3. 

 

 

 Burka István      Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester      helyettesítő jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Nagyrév, 2017. április 4. 

 

 

 

 Dr. Hoffmann Zsolt 

 helyettesítő jegyző 

 

 

 

 

IX. Napirend: 

 

Tájékoztatás a társulások és egyéb szervezetek részére a 2016. évben 

fizetett tagdíjakról, hozzájárulásokról. 

 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

Burka István: Mindenki megkapta ezt a tájékoztatót. Ha kérdés van, válaszolok. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Mi a különbség az ügyeleti díj és tagdíj között? 

 

Burka István: Az ügyeleti díj az orvosi ügyelet díja, tagdíj a társulás tagdíja. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Mi a különbség Tiszazugi Települések Szövetsége, Települési 

Önkormányzatok Szövetsége, Tiszazugi Önkormányzatok Társulása mind ugyanaz, csak más 

megfogalmazásban? 

 

Burka István: Tiszazugi Önkormányzatok Társulása többcélú társulás. 
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Hisom Trauogott Szilárd: Mit jelent, hogy több cél? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ügyelet és a területfejlesztés. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Az ügyelet mit takar? 

 

Burka István: Az orvosi ügyeletet. 

 

Gál József: Bővült az orvosi ügyelet területe, több település jött be, de egy autóval és egy 

orvossal működik továbbra is. Jegyző Úr nem lehetne jelezni, hogy az ellátást bővítsék? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Egy évvel ezelőtt volt társulási ülés, amikor lejárt a szerződés és újból 

megpályáztattuk. Egy pályázó volt és kénytelen volt a társulás elfogadni az ajánlatát. Nagyon 

kevés az olyan szolgáltató, aki megfelelő szinten ellátja ezt a feladatot. Ha nem lennénk benne 

ebben a társulásban, akkor magunknak kellene megoldani. 

Az ügyelettel kapcsolatosan ha gond van a szolgáltató kérte, hogy jelezzék felé írásban. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Az első kettő között mi a különbség? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Tiszazugi Települések Szövetsége egy civil szervezet települések közötti 

kommunikáció, összetartozás erősítése a feladata. 

Települési Önkormányzatok Szövetsége egy országos szövetség, országosan egy 

érdekképviseleti szerv. 

 

Burka István: TÖOSZ a legnagyobb országos szövetség. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ott voltál és mit tárgyaltatok? 

 

Burka István: Pályázatokról volt szó, meg a szövetségről, hogy milyen módon tudják támogatni 

a településeket. 

 

Hisom Trugott Szilárd: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület mit takar? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Érdekképviseleti szerv, továbbképzéseket szervez, szakmai anyagokkal 

látja el a falugondnokokat. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ami évek óta haszontalan számunkra, nem lehet kilépni? 

 

Burka István: Ezek nem haszontalanok. Ami az volt, abból már kiléptünk.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Leaderrel mennyi pályázatot nyertünk? 

 

Burka István: Leaderben most nem is volt pénz, most fogják kiírni a pályázatot. Falugondnokok 

Duna-Tisza Közi Egyesületéből nem érdemes kilépni, a tanyagondnoki szolgálat kap évente 2 

millió forintot. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ivóvízminőség javítónál az eseti hozzájárulás mit takar? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Társulás működésével kapcsolatosan, ha felmerülnek költségek. 
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Burka István: Van-e  még kérdés, vélemény? Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki a társulások és egyéb szervezetek részére a 2016. évben 

fizetett tagdíjakról, hozzájárulásokról szóló tájékoztató elfogadja, az kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2017. (IV.03.) számú határozata 

Társulások és egyéb szervezetek részére 2016. évben fizetett tagdíjakról, 

hozzájárulásokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat által 2016. 

évben társulások, egyéb szervezetek részére fizetett tagdíjakról, hozzájárulásokról szóló 

tájékoztatót és azt elfogadja. 

 

 

 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Irattár 

 
 

 

 

X. Napirend: 

 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra 

pályázat benyújtása 

 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

Burka István: 12 millió forintról van szó, amit a komp nem üzemeltetése végett vissza kell 

fizetni. Ezt megpróbáljuk megigényelni, hogy ne érje veszteség az önkormányzatot. 

 

Hisom Traugot Szilárd: Házi segítségnyújtás már végleges? 

 

Burka István: Nem végeleges. Ott is előfordulhat a 2 millió forint visszafizetés. Itt most arról 

van szó, hogy a rendkívüli támogatásra a pályázatot benyújtsuk. 
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Kátainé Jónás Erika: Mivel visszafizetésre vagyunk kényszerítve, azokon akik ezt véghezvitték, 

peres úton behajtható? Ezért nem ez a testület a felelős. 

 

Burka István: NAV nyomozása során, hogy visszafizetés keletkezett, megvalósult a hűtlen 

kezelés. Nem tudom még a továbbiakat. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nekünk kell hűtlen kezelés miatt a rendőrségen bejelentés tenni.  

 

Burka István: A polgármester 3 havi illetményével felel bizonyos dolgokért. 

 

Kátainé Jónás Erika: Ügyvédnő ez ügyben, mit tett? Több mint 2 évvel ezelőtt ezt a megbízást 

megkapta. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ezt nem. 

 

Burka István: Nyomozóhatóság, most jutott el odáig, hogy iratismertetéseket tart. Ezt követően 

adják át a rendőrségnek. 

Van-e még valakinek hozzászólása. Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatásra pályázat benyújtásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2017. (IV.03..) számú határozata 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat 

benyújtásáról 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet III.1. pont alapján támogatási igényt nyújt be 2017. évi rendkívüli 

önkormányzati támogatásra. 

 

 

Határidő: 2017.04.30 

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 
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XI. Napirend: 

 

A 90/2016.(VIII.29.) önkormányzati határozat hatályon kívül 

helyezése 

 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 
 
Burka István: Átadom a szót, Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ez a második alkalom a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatás. Ez a továbbiakban is így fog működni, hogy kapjon tájékoztatás a testület a 

korábbi döntésekről és mit intézett benne a felelős. 

Volt egy határozat, melyben lépéseket kellett volna tenni, arról kellett volna beszámolni, hogy 

hol tartunk. Polgármester Úrral egyeztettünk és ez a határozat a település fejlesztési tervével 

nem összeegyeztethető, javasoljuk, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot. 

 

Burka István: Ez a határozat a Tópart úti ingatlanoknak a kisajátításáról szól. Ebben bíztuk meg 

a Jegyző Asszonyt, hogy a készítse el ennek a dolgait. Később sajnálatos dolgok jöttek össze, 

ebből rendőrségi feljelentés is volt. 

 

Gál József: Most az a lényeg, hogy az önkormányzat elbukta az összes ingatlant. 

 

Burka István: Az önkormányzat dönthet úgy is, hogy továbbra is fenntartja a kisajátítást. 

De most így az önkormányzat pénze elúszott. Köszönjük annak, aki elősegítette, hogy elússzon 

az önkormányzatnak, egy csomó pénze. Ez legalább akkora összeg, mint az óvodának a plusz 

pénz. 

Döntse el a Képviselő-testület, hogy mit szeretne. Azok az ingatlanok, egy turisztikai pályázat 

alapját képezték volna. Azok az ingatlanok, a mai napig, per alatt állnak. Nem tudtuk sem a 

tulajdonjogot, sem az adót rátenni, mivel széljegyzést sem engednek rátenni, amikor per alatt 

van. 

Az, hogy hogyan került eladásra ne tőlem kérdezzétek, ahhoz nekem semmi közöm. 

 

Kátainé Jónás Erika: Itt jogi eltérések vannak. Az önkormányzatnak, ez nem kevés pénzébe 

került. Több millió forint veszteség a falunak. 

 

Burka István: Az, hogy olyan határozatot tartsunk fenn, amiben nem tudunk lépni, azért 

mondtam, hogy felesleges ezt a határozatot tartani. Aki saras a dologban, mosakodjon benne. 

 

Hisom Traugott Szilárd: A kisajátítás nagyon nehéz feladat, akkor is mondtam. Jogászok 

győztek, meg arról, hogy az így, nem menne el. 

Itt most arról van szó, hogy tovább folytatjuk a kisajátítási eljárást, vagy sem. Másképpen 

lehetett volna hozzányúlni a dologhoz. 
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Burka István: Az ingatlanokhoz, nem tudtál volna hozzájutni, mivel per alatt álltak. Több jogász 

azt mondta, hogy ki kell sajátítani. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Miért nem tudta megtenni azt az önkormányzat, amit megtett a vevő, 

megkeresni a feleket és megtenni azt, amit a vevő megtett? 

 

Burka István: Az önkormányzat a törvényes utat tudja végigjárni, törvénytelent nem. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Javaslom a határozat visszavonását. 

 

Kátainé Jónás Erika: Miért vonjuk vissza? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ha nem vonjuk vissza, akkor most, el kellene járni. Az előterjesztésben 

leírtam, hogy van egy felhatalmazás, azóta nem történt semmi. Azt kellene csinálni, hogy 

minden kisajátítás előtt kötelező, egy adás-vételi jogügyletet megkísérelni, ami vagy létrejön, 

vagy nem, majd benyújtani a kérelmet a Kormányhivatalhoz. 

Jelen esetben Polgármester Úr úgy ítélte meg, hogy ennek most nem lenne létjogosultsága és 

vonjuk vissza ezt a határozatot. 

 

Kátainé Jónás Erika: Szomorú, hogy ez ügyben nem történt semmi. Itt több 10 millió forintról 

van szó, amivel meg lett károsítva a falu. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Mennyi volt a házakon a tartozás? 

 

Burka István: Közel 1 millió forint. 

 

Hisom Tarugott Szilárd: Nem 10 millió forint. 

 

Kátainé Jónás Erika: És a pályázat? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Előre ne igyál már a medve bőrére! 

 

Burka István: Mivel nincsenek az ingatlanok az önkormányzat tulajdonában, így be se adhatod 

a pályázatot. Most az a kérdés, hogy visszavonjuk, vagy ne vonjuk vissza a határozatot? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Jelen esetben az önkormányzat érdeke, hogy visszavonjuk a 

határozatot. 

 

Burka István: Szerintem nem az önkormányzat érdeke. Adás-vételi szándékot egy per alatti 

ingatlanra nem fogunk megtenni, mivel semmi értelme. 

 

Gál József: Javaslom, hogy ne vonjuk vissza a határozatot. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy ne 

vonjuk vissza a határozatot, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem és 0 tartózkodással meghozta a következő 

határozatot. 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2017. (IV.03..) számú határozata 

A 90/2016.(VIII.29.) önkormányzati határozat, nem hatályon kívül helyezéséről 
 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a 90/2016.(VIII.29.) önkormányzati határozatát nem helyezi hatályon kívül 

 

 

Erről értesül: Képviselő-testület 

  Burka István polgármester, 

  Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző. 

 

 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Meg kell kísérelnünk egy adás-vételt létrehozni. Van-e az 

önkormányzatnak pénze, hogy megvásárolja? 

 

Burka István: Az eredeti árra igen. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ingatlanbecslőt kell hívni, mivel tulajdonos váltás történt.  

Én úgy látom, hogy kisajátítási eljárással nem tudunk szert tenni, ezekre az ingatlanokra. 

 

 

 

XII. Napirend: 

 

Előzetes szándéknyilatkozatról napelemes kiserőmű létesítéséhez  

szükséges terület biztosításáról 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 
 

Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Szándéknyilatkozatról van szó, amely semmi 

kötelezettséggel nem jár. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Hol van, és melyik az a terület? 

 

Burka István: Az Újtelepen van, az a terület, amiről előző ülésen, már szó volt. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Két napkollektoros cég, ugyanarra a területre? 

 

Burka István: Igen. A 6 ha terület. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Az előző ülésen tulajdonosi hozzájárulás volt. Ennek a cégnek, mivel 

pályázatot nyújt be, egy előzetes szándéknyilatkozat kell. Ez nem adás-vételi szerződés, ez csak 

szándéknyilatkozat. 
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Két terület van, egy 1,2 ha terület, ezen egy telephely létesülne , a 6,3 ha területből előzetes 

tervek szerint 3-4 területet szeretnének megvásárolni. Ha arra sor kerül, és azt a testület 

jóváhagyja. 

Iparűzési adóban is sokat jelentene ez a két cég a településnek. 

 

Burka István: 25 évre folyamatos bevételt jelentene. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Más kérdés, hogy megszabjuk a feltételeket, hogy ne maradjunk le 

róla. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ingatlant, senki nem tud úgy értékesíteni, hogy a testület elé ne kerüljön. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a szándéknyilatkozat megadásával az 

kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2017.(IV.3.) számú határozata 

Az előzetes szándéknyilatkozat megtételéről Nagyrév 306/3 hrsz-ú terület vonatkozásában 
 

 

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen nyilatkozik, hogy a 

Nagyrév 306/3 hrsz-ú ingatlan területéből 9.000 m2-es területet értékesíteni szándékozik a  

WayTrans Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1065 Budapest, Nagymező út 26. 1. em. 

5. cégjegyzékszám: 01-09-293797  adószám: 25873999-2-42, képviseli: Erdős Erzsébet 

Georgina ügyvezető) részére telephely, napelemes kiserőmű létesítése céljából. 

 

A Képviselő-testület a végső döntését a cég nyertes pályázata esetén, telekalakítási eljárást 

követően, valamint vagyonértékelés megléte, illetve konkrét vételi szándék esetén fogja 

meghozni. 

 

 

Erről értesül: Képviselő-testület 

  Burka István polgármester, 

  WayTrans Korlátolt Felelősségű Társaság 1065 Budapest,  

  Nagymező út 26. 1. em. 5. 

  Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző. 

 

 

 

 

 

XIII. Napirend: 

 

Tájékoztatás a közművelődési tevékenységről 

 

Előadó: Kukovecz Lídia 

    könyvtáros 
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Burka István: Átadom a szót, Kukovecz Lídia könyvtárosnak. 

 

Kukovecz Lídia: Szeretném a beszámolós kiegészíteni , mivel vannak olyan könyvtári 

rendezvények, melyeket külön naplóban vezetek és abból nem kerültek be dolgok. 

Beszámolóban részleteztem, hogy volt kifejezetten könyvtári rendezvény, 15 alkalommal, 

összesen 395 fő részvételével. Szeretném elmondani, hogy ezek, mik voltak: kézműves 

foglalkozások, országos könyvtári napok keretében megvalósuló rendezvények, rendkívüli 

vasárnapi nyitva tartás, Aradi vértanúkra emlékeztünk, illetve vannak olyan rendezvények 

melyet a könyvtár ellátási szolgáltatási rendszeren keresztül, rendezvény keretet kapok, ez 100 

ezer forint évente. Ezt egy komplex rendezvényre szoktam felhasználni, mint pl. a mikulás 

délután, ami magába foglalja a műsort, vendéglátást, csomag stb. Ezt nem részleteztem külön, 

nehogy az legyen, hogy duplán könyvelem a résztvevőket. A mikulás délutánon 75 fő vett részt.  

Nem részleteztem, hogy az Utazás Kiállítás milyen és mekkora munkával járt. Ez is egy 

komplex megjelenés volt. Kiállítást vittünk, képeslapokat, szórólapokat vittünk, arra készült el 

a mini kompunk, vittük fellépőként a néptáncosokat. 

Falunapon is volt, nagyon sok rendezvény rész, ami itt külön, nem lett felsorolva. Ennyivel 

szerettem volna kiegészíteni. 

 

Burka István: Kérdés, vélemény? 

 

Kátainé Jónás Erika: Elhangzott korábban a Képviselő Asszonytól, hogy a szünidei nyitva tartás 

miért nem valósult meg. Nem valósult meg semmilyen foglalkozás a szünidő alatt. 

 

Kukovecz Lídia: Téli szünetben, összesen 4 napot volt zárva a könyvtár. Ez év végi zárva tartás 

volt, mert nekem is ki kell vennem valamikor a szabadságomat. Az egész épületet, csak 

miattunk kellett volna fűteni. Csak ezen a 4 napon nem volt nyitva a könyvtár. Éves szinten a 

nyitva tartási napok száma összesen 193 nap. Szinte alig voltunk zárva, köszönhetően a két 

kulturális közfoglalkoztatottnak. 

Szabadságom ideje alatt falunapot szerveztem, ők teljesítették a nyitva tartást. Ez a 193 nap, 

egy meglehetősen magas nyitva tartási szám. Két ünnep között 4 napot lettem volna 

szabadságon, amiből 3 napot dolgoznom kellett. 

 

Kátainé Jónás Erika: Mennyi az rendezvények támogatása az önkormányzat részéről? 

 

Kukovecz Lídia: A statisztika készítésekor, meglepődve tapasztaltam, hogy több mint 1,5 

millió forint van kiadásként a Művelődési Háznál elkönyvelve. Valószínűleg abból adódott, 

hogy falunap, pedagógusnap összes költsége, oda volt tervezve. Rendezvények nagy része, a 

KSZR pénzből valósul meg, bábelőadás, zenés bohócműsor. A vendéglátás költségei és a 

dekoráció költségei, amik konkrétan megjelennek a Művelődési Ház kiadásaiban.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Azt szerettem volna tudni, hogy Te ebből az 1,5 millió forintból 

mennyit költöttél el? 

 

Kukovecz Lídia: Ez 100-150 ezer forintot nem tesz ki, éves szinten. Alkalmanként kell 

igényelnem az összeget, pl. a mikulás délutánra, a vendéglátásra, csomagokra külön kaptam 

összeget. Vendéglátásra minimális összegek voltak fordítva. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ezt előző évben is hiányoltam, hogy miért nincs rendezvény keret, 

hogy lehessen tervezni, nem csak odaírni. 
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Kukovecz Lídia: Gyermekszínházi előadás ott kezdődik, hogy 90 ezer forint. Én ezért oldom 

meg, a KSZR-en belül, mert abból a 100 ezer forintból tudok tervezni. Holdvilág Duó 40 ezer 

forintba került. Az önkormányzat 5000.-Ft. útiköltséget fizetet még nekik, mert az már nem fért 

bele a KSZR keretbe. 

Nekem, nincs rendezvény keretem. Minden alkalommal, külön kell kérnem. Én önkormányzati 

pénzből a falunap kivételével, nem tudtam rendezvényt szervezni. Jó lenne, ha az önkormányzat 

megállapítana, egy éves keretet. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Művelődési Ház költségvetése, most is benne volt a költségvetésben. 

 

Kukovecz Lídia: Éves rendezvény keret nincs a költségvetésben. Tudom, hogy a KSZR 

keretből, minimum három előadást, meg kell szerveznem. 

 

Fekete Sándor Károlyné: 2016. évben hány pályázat lett beadva és mennyi lett ebből nyertes? 

 

Kukovecz Lídia: Önálló pályázat nem volt.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Konzorciumban? 

 

Kukovesz Lídia: Országos Könyvári Napok, közös pályázati pénzből valósul meg. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Gyakorlatilag, nem is kell ezzel foglalkozni? 

 

Kukovecz Lídia: Folyamatosan nézem a pályázatokat. Csak városi, nagyközségi, vagy önálló 

intézménynek van kiírva pályázat. Nemzeti Művelődési Intézettel is fogunk együttműködni 1 

fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására van lehetőség. Őt a Nemzeti Művelődési Intézet 

alkalmazza. Együttműködési megállapodás kötünk a Nemzeti Művelődési Intézettel, a 

könyvtár, nem volt szükséges, hogy az önkormányzat kössön megállapodást. Ez arról szól, hogy 

a közfoglalkoztatott bérét a Nemzeti Művelődési Intézet fizeti, tehát az önkormányzatnak nem 

kerül pénzébe. A munkáját a Nemzeti Művelődési Intézet által ütemezve és ő általa tervezve 

végzi. A helyi rendezvényekben való közreműködését a Nemzeti Művelődési Intézettel 

egyeztetjük. Az előző évben is sokat segítettek a rendezvényeknél. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Kevés a 390 fő a 15 alkalomra. Kicsit, jobban meg kellene mozgatni 

a népességet.  

 

Kukovecz Lídia: A Kultúra napján pl. a gyermekfoglalkozáson 13 fő volt ott. Változó a 

részvétel. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Kicsit több embert kellene megmozgatni. 

 

Kukovecz Lídia: A könyvtárba, nem is fér be több ember. Kicsi a helyiség. Ha elköltözik az 

óvoda, gondolom, hogy az aularészt megkapjuk. 

Művelődési Háznál az a gond, hogy bútorraktárnak használjuk. Nem tudjuk állandóra 

berendezni. 

Az a probléma, hogy a könyvtár ellátást és a közművelődési feladatot, egy épületben kellene 

ellátni. Hiába vagyunk 100 méterre egymástól, mindig mindet hurcolni kell, pl. a hangosító 

felszerelés. 
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Lehetetlen állapot, hogy a színpadon a függöny mögött vannak felhalmozva az asztalok. Nem 

tudnunk semmit elhelyezni. Van olyan, hogy egyszerre két helyen kellene lennem egyszerre. 

 

Fekete Sándor Károlyné: A tornateremben is lehetne rendezvényt tartani. 

 

Kukovecz Lídia: Polgármester Úr is tudja, hogy ott nagy gondok vannak. Nincs világítás. 

 

Burka István: Előző testület. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Előző testület, már 2,5 éve nincs, már meg lehetett volna csináltatni.  

 

Burka István: Két kérdésem van, hogy állunk az idei falunappal az elszármazottak 

találkozójának szervezésével? 

 

Kukovecz Lídia: Matekovicsné Lidika felajánlotta a segítségét és a naplókból gyűjti az 

évfolyamokat és úgy fogjuk megkeresni az embereket. 

 

Burka István: Az már nem lesz meg augusztusig. 

 

Kukovecz Lídia: Nekem semmilyen információm nincs, még nem hívtunk össze falunapi 

megbeszélést. 

 

Burka István: Ezt, már régen mondtam, hogy csinálni kell. Amikor hárman voltatok, akkor is 

tudtátok volna csinálni. Senkinek az eszébe sem jutott, hogy ez elinduljon. 

Azt is szeretném tudni, hogy hol tart a Nyugdíjas Klub szervezése? 

 

Kukovecz Lídia: Kétszer kapott alkalmat arra, hogy megszerveződjön. Két személy elvállalta 

a vezetését, de bizonyos körülmények miatt visszaléptek. Azt mondták, hogy meg lett mondva, 

hogy ki jöhet, meg ki nem és így ők nem vállalják. 

 

Burka István: Ki mondott ilyet? 

 

Kukovecz Lídia: Meg kell kérdezni őket. Egy klubszoba is kellett volna, ahová ezeket az 

embereket be tudnánk vinni. Nincs ilyen hely. 

 

Burka István: A rendezvények között felsoroltál egy csomót, ami magánrendezvény volt. 

 

Kukovecz Lídia: A beszámolóba is oda van írva, hogy a felsorolásban azok az események 

szerepelnek, melyet az intézmény szervezett, vagy közreműködött a lebonyolításban, illetve 

helyet adott a rendezvénynek. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ezt külön, kellett volna válogatni. 

 

Kukovecz Lídia: Mindegyik rendezvényben, ami itt fel van sorolva, az intézmény 

közreműködött. Ha a szilveszteri buli szervezője megkér, hogy vigyem a hangosítást, akkor 

már közreműködött az intézmény. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem, mivel szabadságon voltál. 
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Kukovecz Lídia: Akkor is szabadságon voltam, amikor a céges bulinál kellett takarítanom, 

mivel takarító nincs az intézményben.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Az előbb az volt a kifogás, hogy azért nem volt szünidei foglalkozás 

a gyerekeknek, mert szabadságon voltál, ki kell venned a szabadságodat, viszont a másiknál 

együttműködtél. 

 

Kukovecz Lídia: Pont azon a 4 napon 2 napot takarítottam, falukarácsony után, hogy meg 

tudjuk rendezni a céges vacsorát, … 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nincs ezzel gond, csak ezeket külön kellett volna válogatni, hogy ez 

a Művelődési Ház, könyvtár, ez magán, és melyikben hogyan segítettél. Részletesebben kellett 

volna leírni. 

 

Kukovecz Lídia: Ha megnézed, a táblázatban ott van, minden. Én szeretném tudni, ha már a 

közművelődésről és falunapról van szó, hogy mikor lesz az a megbeszélés, amikor 

meghatározzuk a falunapnak a feltételeit. Nagyon szeretném tudni, hogy nekem személy 

szerint, mi a feladatom benne. Mert az előző évben megbeszéltük, hogy a Kátainé Jónás Erika 

fog büfézni, falunapon és utána ellenem bejelentést adott a Darányi Bt., hogy őt nem engedtem 

oda büfézni. Nem szeretnék ilyen helyzetekbe keveredni.  

 

Hisom Traugott Szilárd: Nem fordulhatnak elő ezek a bejelentések. 

 

Kukovecz Lídia: A hangosítást már intéztük, a kirakodók intézve vannak,  

 

Hisom Traugott Szilárd: Jöhet bármilyen kirakodó, nincs szabályozva… 

 

Kukovecz Lídia: Mindenből egy. Ezt szoktam mondani. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Csak azok jönnek, akik előző évben lebeszélték? 

 

Kukovecz Lídia: Nem. Volt olyan előző évben, hogy a falunap előtti napon jelentkezett volna 

be egy vállalkozó, megmondtam a falunap időpontját és azt mondtam, hogy tessék kicsit 

korábban érdeklődni. Azt szeretném, ha azt mondanánk, hogy egy kirakodó fizessen 5.000.-Ft-

ot, mivel eddig tombola tárgyat adtak. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nem jó így, hogy mindenből egy. Van egy csomó jelentkező és ebből 

volt az előző évben is a vita, hogy egy csomó el lett utasítva. 

 

Kukovecz Lídia: Azt határozza meg a Polgármester Úr, vagy a Képviselő-testület, hogy mikor 

lesz a falunapi megbeszélés, ezeket le tudjuk tisztázni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Előző évben is volt, nem tudtuk meg, hogy mennyi a ráfordítandó 

költség, nem tudtunk meg semmit. Az egész, egy káoszba fulladt. A végén nem tudtuk, hogy 

mennyibe fog kerülni. Utolsó pillanatban lett eldöntve, hogy egy jöhet ebből.. 

 

Kukovecz Lídia: A kirakodó, büfés, el volt döntve, hogy egy. Ez évek óta, így van. Ha azt 

mondod, hogy jöhet 3 db játékárus a végén összevitáznak. Volt olyan, hogy megjelent egy 

villogó árus, aki el akarta üldözni a másik árust. 
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Kátainé Jónás Erika: Pedig az fizetni is akart, elküldtem. 

 

Burka István: Magánrendezvényről, ha elküldted, az más dolog. 

 

Kátainé Jónás Erika: Falunapra odaengedsz ötöt, akkor még nagyobb kavarodás lesz. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ha kérünk 5000.-Ft.-ot, akkor minél többen jönnek, annál több lesz a 

bevétel. 

 

Kukovecz Lídia: Nem fognak jönni. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Elmúlt 20 évben, nem volt ebből gond?  

 

Kukovecz Lídia: Mindenből egy volt. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Volt olyan, hogy focipályán sorban álltak az árusok, hogy nem tudtam 

végigjárni. 

 

Kukovecz Lídia: Testület kompetenciája. 

 

Burka István: Büfés is volt kettő. 

 

Kukovecz Lídia: Nem szeretném, ha beadványokat írnának ellenem. 

 

Burka István: Nem akarok beleszólni, mivel a Képviselő-testület a munkáltató, de a 

szabadságot, nem az iskolai szünetek időpontjában kellene kivenni. Szünetekben legyen nyitva 

a könyvtár. Úgy kellene ütemezni a szabadságot. 

 

Kukovecz Lídia: Tavaszi szünet 2 nap, nyitva lesz a könyvtár. 

 

Burka István: Az elszármazottak találkozója, hogy sehogy nem áll, azt nehezményezem. 

 

Kukovecz Lídia: Fél évvel előtte, nem tudjuk kiküldeni a meghívásokat. 

 

Burka István: Én már sokkal előbb mondtam, csak elengedted a füled mellett. Meg lehetett 

volna szervezni, volt is rá segítséged. Vannak itt pótolandó hiányosságok. 

Már elmondtam, hogy ahol számítógépek dolgoznak, ott a helyiségeket be kell kamerázni. 

Vagyonvédelmi szempontból kell megcsinálni. Könyvtárnál is megcsináltattuk a kamerát és ki 

lett kapcsolva. A kamerának a számítógépeket és a bejáratot kellene figyelnie. 

Be fogjuk kamerázni a hivatalt is. Itt is ki fogják a kamerát kapcsolni a dolgozók? 

 

Kukovecz Lídia: Nekem a kamerázásról semmi féle információm nincs. 

 

Burka István: A munkáltató, minden munkahelyet bekamerázhat. A kamera ki lett rakva és nem 

működik. Ezért az önkormányzat keményen fizetett. A kamerához, senki nem nyúlhat hozzá, 

áramtalanítom, hogy ne működjön, nem lehet. Ez munkahelyi fegyelmezetlenségnek minősül. 

 

Kukovecz Lídia: Riasztózva van az épület. 

 

Burka István: Számítógépeknél a kamerát is kérik. 
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Kukovecz Lídia: Ha az ott kamera, akkor az az én arcomba van irányítva. 

 

Burka István: Az ott kamera látni lehetett a két ajtót, hogy ki megy be és ki. 

 

Kukovecz Lídia: Nekem nincs információm arról, hogy kamera lett elhelyezve. 

 

Burka István: Csak van információd, mert valaki kihúzta az áramból.  

 

Kátainé Jónás Erika: Erről nem kaptál tájékoztatást? 

 

Kukovecz Lídia: Nem. 

 

Burka István: Erről nem kell tájékoztatást adni. 

 

Kukovecz Lídia: Ha az ott kamera, akkor annak a felszerelése indokolatlan és jogellenes. 

 

Burka István: Nem jogellenes, az egy vagyonvédelmi kamera. Az egy próbaüzemes kamera lett 

volna. 

 

Kátainé Jónás Erika: Nem lehet, hogy műszaki hibás? 

 

Burka István: Nem mert megnézettem és ki lett húzva. 

 

Kukovecz Lídia: Nálam nem volt senki. Őrizetlenül nem szoktam hagyni a könyvtárat. 

 

Burka István: De volt, az informatikus. 

 

Kukovecz Lídia: Tudomásom szerint az önkormányzatnál sem működnek a kamerák. A 

könyvtárból még nem tűnt el soha semmi. 

 

Burka István: Az önkormányzatnál is működni fog a kamerarendszer. 

 

Kukovecz Lídia: A könyvtári gépek is ASP rendszerben működnek? Ezt az egészet így én nem 

értem. 

 

Kátainé Jónás Erika: Előző ülésen elhangzott, hogy a munkaidőt nem tartja be a könyvtáros, 

meg az utcán biciklizget. Ezt munkaidőben teszed? 

 

Kukovecz Lídia: Senki kedvéért nem fogok gyalogolni. Attól függ, hogy mi számít 

munkaidőnek. Nekem a munkaidőm, osztott. Ez attól is függ, hogy milyen rendezvény, árus 

van. Van, hogy 8-tól 8-ig vagyok, akkor hazaszaladok ennivalóért. Ha azt látják, hogy 

biciklizek, én mondjuk délben bezárok és van, hogy kettőre, vagy hogy háromra megyek vissza. 

 

Kátainé Jónás Erika: A nyitva tartásod mi? 

 

Kukovecz Lídia: 15 órától, 18 óráig délután…. 
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Fekete Sándor Károlyné: Nekem volt egy előterjesztésem, (ami egy hét múlva, egy éves lesz ) 

a Kukovecz Lídia munkájával kapcsolatos kifogások. Ezt még mindig nem tárgyalta meg a 

testület. Szeretném megtudni, hogy mikor fogjuk napirendre tűzni? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ha már átvettük az elszármazottak találkozójának a megszervezését, 

akkor azt jó lenne, ha úgy csinálnánk meg, hogy azt mondhassák jó, hogy az önkormányzat 

szervezte. 

 

Kukovecz Lídia: Nekem nincs információm, hogy a testület határozott erről. A falunap, mindig 

az elszármazottak találkozója is. Nekem az utolsó információm az, amit az Alpolgármester Úr 

mondott február elején, hogy majd a polgármester megbíz engem ennek az elszármazottak 

találkozójának a megszervezésével. 

 

Burka István: Én már januárban közöltem veled. 

 

Gál József: A kamerát az én javaslatomra tettük be, mivel több panasz jött ellened, hogy nem 

végzed el a munkádat. Egy a lényeg, ha Te úgy érzed, hogy a munkádat elvégzed, akkor nagyon 

jó. 

 

Kukovecz Lídia: Én úgy érzem. 

 

Gál József: Én azt mondom, ha a polgármester tud veled dolgozni, akkor én mellette szavazok, 

egy biztos, hogy ez az egész, jó irányba nem halad. Előző évi falunapnál is voltak olyan 

problémák, hogy mi fizettük ki egy másik rendezvény fellépését. 

Mindig az a lényeg, ha a polgármester megbíz valakit, akkor a munkáját végezze el 

maradéktalanul. Az, hogy elvégzed a munkádat vagy sem, én nem látok bele a munkádba. Ha 

őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nem végzed el a munkádat. Ha arról kellene 

szavazni, hogy maradjál-e az állásodba, azt mondanám, hogy ne. Te kaptál két évet, hogy a 

munkádat úgy csináld, ahogy kell. A tavaly előtti falunap olyan volt amilyen, a tavalyi már egy 

kicsit jobb volt.  

 

Kukovecz Lídia: A tavaly előtti nem volt jó? 

 

Gál József: Nem. Teljesen belebuktunk. Eltűntek sorsjegyek… 

 

Kátainé Jónás Erika: Tombolajegyek, mert nem tudta, egyedül felügyelni. 

 

Kukovecz Lídia: Döntsük el, hogy mi az én felelősségem. 

 

Gál József: A kamerát is kihúztátok. Hárman dolgoztatok a könyvtárban. Ha elmondod egy 

napodat, egy hetedet, hogy hárman mit csináltatok…. 

 

Kukovecz Lídia: Csak, aludni jártam haza egész évben. Neked ez a beszámoló nem elég? 

 

Gál József: Nem. A polgármester megbízott, hogy szervezd meg az elszármazottak találkozóját. 

Ez akkor volt, amikor a Képviselő Asszony azt mondta, hogy meg fogja szervezni, ekkor 

kontrázott a polgármester, hogy szervezd meg Te. Kiadta neked. 
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Kukovecz Lídia: Arról volt szó, hogy a Polyák Úr kiterjesztette az ő rendezvényét, amihez 

csatlakozott a Képviselő Asszony. Ti azt vártátok tőlem, hogy szereljem le ezt a dolgot. Nekem 

ehhez sem hatásköröm, sem semmim nincs. Én azt mondtam, hogy nem akarok hadakozni. 

 

Burka István: Nem azt mondtam, hogy szereld le, én azt mondtam, hogy végezd el a munkádat. 

Ha tudod bizonyítani, hogy megszervezted az elszármazottak találkozóját, azt lehet bizonyítani, 

akár egy névsorral is. Az, hogy egy lépést nem teszel, hogy az elszármazottak értesítve 

legyenek, hogy ide jöjjenek, az már más kérdés. 

 

Kukovecz Lídia: Én nem mondtam, hogy nem teszek egy lépést sem. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem elég előtte három héttel egy meghívót küldeni. 

 

Kukovecz Lídia: Augusztus 5-én lesz, hat hónappal hamarabb nem fogunk kiértesíteni senkit 

sem. Azt sem tudjuk, hogy milyen programok lesznek. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Január 17-én fenn volt Tiszainoka egész évi programja az interneten. 

A miénk, hol van? 

 

Kukovecz Lídia: Hogy olvastad el a beszámolót? 

 

Burka István: Ha most nem kérjük, hogy számoljál be, akkor nem tudunk a munkatervről. 

 

Kukovecz Lídia: Mindig a testület szokta kérni, előző évben a beszámoló március 31-el volt 

leadva. Nem látok bele a testület munkatervébe. 

 

Burka István: Egy munkahely nem arról szól, hogy ha valakinek valamit kiadnak, és akkor 

nekiáll a munkahelyi vezetővel megbeszélni, hogy nem csinálom meg. 

 

Kukovecz Lídia: Én nem mondtam, semmi ilyet. Mindent megcsináltunk, ami ki volt adva. 

 

Burka István: Tudod jól, hogy vesszőparipám az elszármazottak találkozója. Azt is mondtam, 

hogy kérjünk 500.-Ft-ot az ebédért, vagy van annyi pénzünk, hogy megvendégeljük őket egy 

tányér étellel. 

 

Kukovecz Lídia: Erről sem tudok. 

 

Burka István: Nem is szervezed, meg nem is jársz utána. Én mostanában, csak akkor láttalak, 

amikor elbicikliztél mellettem. 

 

Kukovecz Lídia: A múltkor háromszor vártalak, hogy tudjak veled beszélni.  

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez nekem nem mond semmit, július kézműves foglalkozás. 

Hányadikán? Augusztus falunap. Hányadikán? Szeptember kiállítás Korányi Mária fotóiból. 

Miért nem tudod, hogy mikor fogja kiállítani? 

 

Kukovecz Lídia: Még Ő sem tudja. 
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Fekete Sándor Károlyné: Meg kell neki mondani, hogy ekkor, meg ekkor, mert mi van, ha 

valaki bérbe akarja venni, honnan tudja, hogy mikorra veheti ki a Művelődési Házat. Miért 

nincs dátum szerint? Tiszainokán tudják dátum szerint, hogy mikor, mi lesz. 

 

Kukovecz Lídia: A változtatás jogát, ők is fenntartják. 

 

Burka István: Tiszakürtön, Tiszainokán nem szól bele a rendezvényekbe a polgármester, 

viszont amikor megszervezik, szólnak neki, készen van, vagy kell-e még valami. 

 

Kukovecz Lídia: Itt nem szoktuk megbeszélni a rendezvényeket? 

 

Burka István: Meg szoktuk beszélni, de jó lenne a vitákat elkerülni. Vagy mennek a dolgok 

zökkenőmentesen, vagy az van, amit Jóska mondott. 

 

Kukovecz Lídia: Az, hogy mi nem dolgoztunk, ….. 

 

Burka István: Sok olyan dolog volt, amiben nógatni kellett, hogy csináljátok már. pl. a kisházzal 

kapcsolatosan is. 

 

Kukovecz Lídia: Azt mi eldöntjük, hogy mikor csináljuk a kisházat, mert nagyon nagy munka. 

 

Burka István: Tiszainokán rugalmasan megoldják ezt a dolgot.  

 

Kukovecz Lídia: A Polgármester Asszony szedi össze az embereket. 

 

Burka István: A kultúros is ott van.  

 

Kukovecz Lídia: Nagyon elkanyarodtunk. Kértem, hogy határozzuk meg, hogy mikor lesz a 

falunapi megbeszélés. Mondjátok meg, hogy a te dolgod, ennyi pénz van rá és neked kell 

megcsinálni. Az, hogy mindenki beleszól és én vagyok érte a felelős…. 

 

Burka István: Amikor mondtunk valamit ötletként, hozzáfogtál velünk veszekedni.  

 

Kukovecz Lídia: Nem veszekedtem, ezt kikérem magamnak.  

 

Burka István: Ezen valamit változtatni kell, ez így nem megy. 

 

Kukovecz Lídia: Ha elégedetlen vagy valamivel, akkor miért nem hívtál be. 

 

Burka István: Nem én vagyok a munkáltatód. Képviselő-testület a munkáltatód.  

 

Kukovecz Lídia: Napi dolgokat, veled beszéljük meg. Veled beszéljük meg, hogy egy-egy 

rendezvényre mennyi pénzt kapok. Utasítást tőled kapok, mert a Képviselő-testület többi 

tagjától, nem kaphatok. Azt mondtad, hogy Erika nem a főnököd attól, hogy a kulturális 

ügyekkel meg van bízva, azt kell csinálnod, amit én mondok. 

 

Burka István: A Képviselő-testület a főnököd. 

 

Kukovecz Lídia: Akkor mindenki? Elvi dolgokban. Napi dolgokban nem tudják meghatározni, 

mert négy vagy öt ember, hogy ad nekem utasítást? 
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Burka István: Amit meghatároztak, az sem lett végrehajtva. 

 

Kukovecz Lídia: Mi lett meghatározva? 

 

Burka István: Most mondtuk el.  

 

Kukovecz Lídia: Most meg lettem bízva a falunap megszervezésével, vagy nem? 

 

Fekete Sándor Károlyné: Határozatot hoztunk róla. 

 

Kukovecz Lídia: Én nem kaptam meg. Ha a személyemet érintő határozat van, akkor ott van a 

végén, hogy kik kapják. 

 

Burka István: Az elszármazottak találkozója, meg lett határozva, testületi ülésen. 

 

Kukovecz Lídia: A falunap meg az elszármazottak találkozója, az, hogy augusztus 5., igen meg 

lett határozva, de, hogy én vagyok vele megbízva személy szerint, az nem lett meghatározva. 

Ha az én felelősségem, akkor legyen az én felelősségem, de ne szóljon bele senki. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem nekünk kellene meghatározni, ezt neked magadtól tudnod 

kellene! Ez benne van a munkaköri leírásodban. 

 

Kukovecz Lídia: A falunappal én vagyok egyedül megbízva? Soha nem volt még ilyen. 

Összehívja a polgármester a falunapi megbeszélést és ott megbeszéljük, hogy melyik 

részfeladatot … 

 

Fekete Sándor Károlyné: Kinek adták ki ezelőtt? 

 

Kukovecz Lídia: Azt kértem az előbb, hogy  mondjátok meg, hogy hivatalosan én vagyok 

megbízva vele, az én felelősségem, minden részét nekem kell megcsinálni, mert ott, nagyon 

sok minden van. Tavaly is nekem kellett görcsölnöm azon, hogy ki fog lángost sütni.  

 

Gál József: Akkor most elmondom, hogy nem Te vagy megbízva. A Képviselő-testület nem bíz 

meg a falunapi rendezvénynek a lebonyolításával, hanem majd a polgármesterrel megbeszéljük, 

hogy ki lesz az, aki ezt lebonyolítja és nem lesz a Te faladatod. 

 

Kukovecz Lídia: Nekem, nem lesz benne semmi feladatom. Ezt, most miért mondod? 

 

Gál József: Azért, mert elmehetsz szabadságra. Megbeszéljük a polgármesterrel és én 

lezongorázom az egészet. Én bevállalom az egészet. Semmilyen ember ide, az én tudtom nélkül, 

nem jöhet. Majd én kiválasztom, hogy ki jöhet ide. Én bevállaltam és nem kell neked a 

falunappal és az elszármazottakkal foglalkozni. 

 

Kukovecz Lídia: A Szabó Csaba szerződését is Te írtad alá. 

 

Burka István: Amikor kész tények elé állítják az embert, alá fogja írni, mivel nincs más 

választása, hogy ne bukjon meg a rendezvény. 

 

Gál József: Bevállaltam, megszervezzük. Mondhatjuk azt, hogy én fizetést nem kapok, akkor 

miért csinálom én. Te felveszed a fizetést, neked volna a feladatod. 
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Kátainé Jónás Erika: A többiek az óvónők én kapunk fizetést? Két képviselő kollega semmiben 

nem vesz részt. 

 

Burka István: Térjünk vissza a 13. napirendi pontra. Ha elfogadja a beszámolót a Képviselő-

testület rendben van, ha nem akkor következő ülésen vissza kell térnünk rá. 

Felteszem szavazásra, hogy aki a közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, 

az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 1 igen, 1 nem és 3 tartózkodással, meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2017. (IV.03.) számú határozata 

 a közművelődési tevékenységről szóló beszámolóról 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési 

tevékenységről szóló szakmai beszámolót és a 2017. évre tervezett Falunap és Elszármazottak 

Találkozója szervezéséről szóló tájékoztatót és azt nem elfogadja el. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Értesülnek: 

1) Képviselő-testület – helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Dr. Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4) Kokovecz Lídia – helyben 

5) Irattár 

 

 

Burka István: Vissza kell térni, erre a napirendre. 

 

Kukovecz Lídia: Szabad tudnom, hogy a tényeket, amiket leírtam miért nem fogadja el a 

Képviselő-testület? 

 

Burka István: Így döntött a testület. Amit az előzőekben elmondtak kifogásként. 

 

Kukovecz Lídia: A jövőre vonatkozó kifogásokat. 

 

Kukovecz Lídia, elhagyja az üléstermet. 
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XIV. Napirend: 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Burka István 

    polgármester 

 

 

 

Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 

 

Hisom Traugott Szilárd: Én az óvoda elektromos hálózatának újra szerelését  kifogásoltam, de 

alá lett írva a szerződés? 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Igen. 

 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő 

határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2017.(IV.03.) számú határozata 

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy a  

lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ irattár 

 

 

XV. Napirend: 

 

Egyebek 

 

 

 

 

Burka István: Rendőrnapra jutalom felajánlás. 10-15 ezer forint jutalom felajánlás a településen 

dolgozó rendőrnek. 

 

Gál József: Legyen az összeg egyszeri nettó 20 ezer forint.  
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2017.(IV.03.) számú határozata 

Rendőrnapi jutalomról 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy a körzeti 

megbízott részére a rendőrnapi jutalmat egyszeri, nettó 20.000.-Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Burka István polgármester 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ Rendőrkapitányság - Kunszentmárton 

5./ irattár 

 

 

Burka István: Hivatalosan is az önkormányzat tulajdona a Vágvölgyi porta. Hagyatéki tárgyalás 

megvolt, a végzés jogerős. Földhivatalnál is átvezetésre kerül a tulajdonjog. Ennek ellenére, 

ezzel is volt gond a Képviselő Asszony részéről, hogy nekik van bérleti szerződésük, ezt 

azonban nem ismertették a közjegyzőnél a tárgyaláson.  

Ezt az ingatlant be kellene keríteni és jószágokat telepítenénk oda, gépparkot odarakni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Mi csatoltuk a bérleti szerződést a hagyatéki eljáráshoz. 

 

Burka István: Én elhiszem, de a közjegyző nem szólt erről. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én beszéltem a közjegyzővel, ott van nála a bérleti szerződés. 

Jogutódlás, megtörtént. 

 

Burka István: Ezzel a tulajdonnal, a Képviselő-testület rendelkezik, és tőle kell kérni, ha 

továbbra is ha …. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem kell. Utána jártam ügyvédnél. Határozott időre szól, nem 

termőföld, hanem belterületi ingatlan. Belterületi ingatlannál a tulajdonos halálával az örökös 

és tulajdonos köteles tűrni, annak lejártáig.  

Ennek sem ez lett volna az elintézése, hanem szépen meg lehetett volna beszélni és nem 

fenyegetőzni. 

 

Burka István: Itt, nem fenyegetőzött, senki. Én nem vagyok köteles tudni egy szerződésről, ami 

nem rajtunk keresztül ment. 
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Ennek az elintézési módja az lett volna, hogy testületi ülésen szólsz, hogy Te továbbra is igényt 

tartasz erre a dologra. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nekem erre nem kell igényt tartanom, mert a törvény nekem ad igazat. 

Csatoltam a hagyatéki eljáráshoz, Jegyző Úrnak is leadtam a bérleti szerződést. Ez nem 

zsebszerződés, 5 évvel ezelőtt kötöttük. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: Két eltérő vélemény van. A javaslatom az lenne, hogy meg kellene 

próbálni a közös egyezséget létrehozni. Ha valakinek bármi kifogása van, és nem tudja a két fél 

megbeszélni, akkor vagy bíróság dönt róla, vagy jegyzői hatáskörbe megy át a birtokvédelem. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ha nem tudunk megegyezni, akkor én kérek birtokvédelmet. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ebben én nem járhatok el, ebben eljáró hatóságot jelöl ki a 

Kormányhivatal. Én, javaslok, egy előzetes egyeztetést.  

 

Burka István: Önkormányzatnak, azzal a területtel, tervei vannak, telephely létesülne rajta. Ha 

testület úgy gondolja, akkor béreljünk területet, ameddig ez a szerződés, le nem jár. A hivatal 

udvarán, nem fognak elférni a gépek. A fejlesztést, mindenki megszavazta.  

Megkérdőjelezhető, hogy ki képviseli a falu érdekeit és ki a sajátját. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez nem így van. Én nem kötöttem vele eltartási szerződést. 

 

Burka István: Az Önkormányzat fizette ki a temetési költséget és mi voltunk ott, amikor elvitte 

a mentő, mi zártuk le a házat, hogy ne tudjon onnan elvinni senki, semmit.  

Úgy gondolom, hogy meg lehet egyezni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez lenne, a cél. Nem? 

 

Burka István: A Képviselő-testülettel kell megegyezni, mivel az ő tulajdona. Erről ennyit 

akarok mondani, lépjünk át a következő pontra. 

Interneten megjelentek különböző kiírások, Pilinyi Sándor írta ki átmegyek a volt főnökömhöz 

és elhozok egy videokazettát és ezeket sittre vágom. Ez, az egész Képviselő-testületre 

vonatkozik. Volt olyan hozzászólás, hogy a települést b… vezetik.  Azt, hogy kiírják, korrupt 

társaság, sittre lehet vágni ezeket, ez egy kicsit meredek kijelentés. 

Ehhez kapcsolódóan szeretnék Jegyző Úrtól véleményt, mit lehetne vele kezdeni? 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ezek a bejegyzések megvalósítják a becsületsértésnek, vagy a 

rágalmazásnak a törvényi tényállását? Ki kellene nyomtatni az internetről, amíg el nem tűnik a 

kiírás. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nevén nevezett valakit? Ha nem mondott nevet, akkor nem. 

 

Burka István: Máskor sem volt név, csak ki volt írva, hogy minden törvénytelenül működik és 

amikor a Jegyző Úr megtette a feljelentést, egyből másként álltak a dolgokhoz. 

 

Gál József: Bízzuk meg a Jegyző urat nézze meg a kiírást és amennyiben rendőrségi feljelentést 

lehet tenni, a Képviselő-testület bízza meg, hogy járjon el ebben az ügyben. Szavazhatunk is 

erről. 
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy ha az interneten levő kiírás 

kimeríti a rágalmazás, becsületsértés törvényi tényállását, abban a Képviselő-testület 

felhatalmazza Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, 

az üggyel kapcsolatosan, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2017.(IV.03.) számú határozata 

Az interneten levő kiírással kapcsolatosan 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, ha az interneten 

levő kiírás kimeríti a rágalmazás, becsületsértés törvényi tényállását, abban a Képviselő-testület 

felhatalmazza Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, 

az üggyel kapcsolatosan. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Dr.Hoffmann Zsolt  

  helyettesítő jegyző 

 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

4./ irattár 

 

 

 

Burka István: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt, helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Az Óvoda Vezetőnek az a kérése, hogy a Képviselő-testület jelöljön ki egy 

intervallumot, az óvodai beiratkozás időpontjára. Fenntartó feladatköre meghatározni a 

beiratkozás időpontját. Javaslom a hónap utolsó két teljes óvodai napját, április 26.-át és 27.-ét. 

 

Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvodai beiratkozás 

időpontja  április 26-27. legyen, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2017.(IV.03.) számú határozata 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy az óvodai 

beiratkozás időpontját 2017. április 26. és 2017. április 27. napjában határozza meg. 
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Határidő: Folyamatos 

Felelős: Csatos Imréné Szabadkai Csilla 

            vezető óvónő 

 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4./ Csatos Imréné Szabadkai Csilla – vezető óvónő 

5./ irattár 

 

 

 

Burka István: Előző ülésen, volt az óvónővel kapcsolatosan probléma, melyre az óvodavezető 

megadta a választ. Ezt most ismertetem. 

 

Az óvodavezető válaszlevele a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Burka István: Az alpolgármester tanúja volt, amikor a szülő berontott hozzám. Kiderült, hogy 

az sem volt igaz, hogy nem kapott a gyerek egy pohár vizet sem, eltúlozták a dolgokat. Ez a 

gyermek, 3 órát van az óvodában, az önkormányzat egy forint normatívát nem kap utána. Ez az 

ember követelődzik. Én azt mondom, hogy először saját magával kellene elszámolnia és utána, 

másokkal. Vele szemben is lehetne kirohanás. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Előző ülésen megbeszéltük, hogy amennyiben a közalkalmazott 

munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg, abban az esetben nem kell bánatpénz. És 

most úgy hallom, hogy több hónapnyi pénz került neki kifizetésre. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet úgy, hogy a több éves 

munkáját, esetleg elismeri. Ehhez, nem kell a testületnek a hozzájárulása. 

 

Burka István: Arról volt szó, amikor vele kapcsolatosan döntött a testület, hogy humánusan 

legyen vele az eljárás. Ez azt feltételezi, hogy a végkielégítést, oda kell adni neki. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Azt mondta akkor Szijártóné, hogy öt havi illetményt kap összesen.  

 

Hisom Traugott Szilárd: A törvény által nyújtott lehetőségeket sorolta fel a Jegyző Úr. Ebben 

volt olyan kitétel, hogy amennyiben úgy bocsájtjuk el, akkor kell fizetnünk ennyi meg ennyi 

hónapot. Ha kölcsönös megegyezéssel, akkor nem. Ezért szavaztunk a kölcsönös megegyezés 

mellett, hogy az embernek ne legyen rossz pontja, az önkormányzatnak meg ne kelljen pénzt 

kifizetnie. Kölcsönös megegyezés lett és pénzt is kapott. 

 

Kátainé Jónás Erika: Kapott egy lelépési pénzt, hogy menjen el.  

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Testület, csak jóváhagyta, hogy közös megegyezés esetén az ő részéről 

semmi akadálya. A közös megegyezéshez, két fél kell. Ha az egyik fél nem egyezik bele, akkor 

nincs megegyezés. A testület beleegyezett, a munkavállaló bizonyos feltétellel.  

A Polgármester Úr úgy ítélte meg, hogy ez volt a leg célravezetőbb mód. Közös megegyezés 

létrejött. A testület, amiben megegyezett, az létrejött. Az egy másik kérdés, hogy a  munkáltatói  
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jogkör gyakorlója úgy ítélte meg, hogy az eddig elvégzett munkája, még ha az utolsó években, 

hónapokban nem volt megfelelő, megért annyit, hogy a jutalmat megállapítsa részére. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Értem én ezt, de, hogy mennyire ellentmondásos, katasztrófa. 

 

Gál József: Itt szeretném megjegyezni, hogy a közmunkás elvégezte a közalkalmazott 

munkáját, közfoglalkoztatott bérért.  

Én azt mondom, hogy mindegy ki van itt, de ha a főnöke, a munkáltató azt mondja, hogy így 

kell, akkor úgy kell csinálni. Aki nem így csinálja, nincs itt helye. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ez volt a legjobb megoldás, ahogy csináltuk, csak olyan furcsán jön 

le. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Az önkormányzatnak a tisztelete, így nagyon alacsonyan van. 

Szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne-e tűzgyújtási rendelete az önkormányzatnak? 

Tudom, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, de nem lehetne kijelölni napokat, hogy mikor 

lehetne égetni. 

 

Hisom Tarugott Szilárd: Van ilyen rendeletünk.  

 

Burka István: Van ilyen rendeltünk, hónap van meghatározva, de most országos tűzgyújtási 

tilalom van. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Katasztrófavédelem mondta, hogy nincs ilyen rendeletünk. 

 

Burka István: Van-e még valakinek az egyebekben hozzászólása? 

 

Kátainé Jónás Erika: Én szeretnék az önkormányzati rendezvényektől elhatárolódni. Én ilyen 

felállásban nem kívánok együttműködni semmilyen vendéglátásban, egyebekben.  

Magánrendezvényeimet, meg fogom tartani.  

 

Burka István: Az, hogy a magánrendezvényedet megtartod, szintén képviselő-testületi döntés 

alapján fog menni. Mivel vagyongazdálkodást, bérbeadást érint a testület döntési joga. 

 

Kátainé Jónás Erika: Nekem van két rendezvényem, azt megtartom. 

 

Burka István: Jó, csak a Képviselő-testülettől kell kérni… 

 

Kátainé Jónás Erika: Semmi köze a testületnek hozzá. 

 

Burka István: Az önkormányzat tulajdona az iskola, Művelődési Ház. 

 

Kátainé Jónás Erika: Bérleti díjért bérbe lehet venni. 

 

Burka István: Ahhoz, kell az engedély. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Művelődési Ház bérbeadása, gondolom, hogy a művelődési ház 

vezetőjének feladatkörébe tartozik. 
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Kátainé Jónás Erika: Bérleti díjat, kifizettem mindig.  

 

Dr..Hoffmann Zsolt: Akkor kell a testület engedélye, ha közterületet érint a rendezvény. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Itt van ez a romos volt posta épület. Nagyon rossz állapotban van. 

Ezen állagmegóvást nem lehetne csinálni? Minden reggel itt állnak a gyerekek a 

buszmegállóban, nagyon veszélyes. Ez az ingatlan, az önkormányzaté. 

 

Dr. Hoffmann Zsolt: A közterületet kerítsük el. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Már a figyelmeztető táblák is eltűntek.  

 

Burka István: Turisztikai pályázatot, amit megszavazott a Képviselő-testület, az az ominózus 

75 millió forint, amiben benne voltak a Tópart úti házak, ez az épület is abba a pályázatba került 

bele. Itt, kirúgtuk saját magunkat a pályázatból.  

Volt egy ígéretünk, hogy ingatlan fejlesztésre kapni fogunk pénzt. Ez a döntés még nem 

született meg. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez az épület életveszélyes, ne várjuk meg, amíg valamelyik gyerekre 

rádől. 

 

Gál József: Pénzért felmérettük az ingatlanok állapotát. A postát is 8 éve le akarjuk bontatni, 

csak a bontási engedély… 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nincs is bontási engedély. Csak, bejelentés köteles. Most kell 

bejelenteni. 

 

Gál József: A pályázatban az volt, hogy nem lehet új falakat húzni, a régieket kell kijavítani. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Azt mondtam, hogy legalább állagmegóvást csináljunk. 

 

Gál József: Ebből az építőanyagból, fel lehetett volna építeni az istállókat.  

 

 

Burka István: Van-e még valakinek hozzászólása az üléshez? Nincs.  

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülését bezárja. 
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Kmf. 

 

 

 Burka István         Dr.Hoffmann Zsolt  

 polgármester          helyettesítő jegyző 
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