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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 

Pénzügyi és Szociális Bizottság 

 

2017. február 15-én megtartott nyílt ülésének 

 

Jegyzőkönyve 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

1/2017.(II.15.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

2/2017.(II.15.) számú határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

3/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. évi 

munkatervének  elfogadására 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

4/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a  2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

5/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási 

megállapodás módosítás elfogadására 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

6/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítását elfogadására 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

7/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a 2017. évi költségvetés elfogadására 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottság 2017. február 15-én megtartott nyílt üléséről. 

 

 

Jelen vannak:      Kátainé Jónás Erika bizottság elnöke 

Bizottsági tagok:  Suhari-Nagy Margit 

        Hisom Traugott Szilárd képviselő 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: 

  Burka István polgármester 

  Gál József alpolgármester 

  Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő  jegyző 

  Erdélyi Zoltánné vezető-főtanácsos 

  Váradi Zoltánné jkv. 

 

Kátainé Jónás Erika: Tisztelettel köszönti a Pénzügyi és Szociális Bizottság mai ülésén 

megjelent képviselőket és a jelenlévőket.  

Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a 

Pénzügyi és Szociális Bizottság határozatképes és azt megnyitja.  

 

Kátainé Jónás Erika: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Suhari-Nagy Margitot. 

 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Suhari-Nagy Margit legyen a jegyzőkönyv 

hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

1/2017.(II.15.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

 

Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Suhari-Nagy Margitot fogadja el. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző, 

4./ Irattár 
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Kátainé Jónás Erika: . A meghívón hat napirendi pont szerepel. Egy bizottsági tag nem kapta 

meg a meghívót és az anyagot. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Majd tartózkodni fogok a szavazásnál. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: A testületi anyag és a bizottsági anyag megegyezik, azonban a bizottsági 

anyag nem került külön kiküldésre, ezért most elnézést kérek. 

 

Kátainé Jónás Erika: Felteszem szavazásra, hogy aki a napirendeket elfogadja, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta a következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

2/2017.(II.15.) számú határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

módosított napirendet elfogadja 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző, 

4./ Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

I. Napirend: 

 

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének  

elfogadása 

 

Előadó: Burka István 

 polgármester 

 

 

Kátainé Jónás Erika: Átadom a szót, Burka István polgármesternek. 
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Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyit szeretnék helyesbíteni, hogy a 

munkatervben a családsegítő neve tévedésből Sinka Andrea lett írva, de jelenleg a családsegítő 

Győry Rita. 

Van-e  kérdés, vélemény a munkatervvel kapcsolatosan? Nincs. 

 

Kátainé Jónás Erika: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja 

a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2017. évi Munkaterv elfogadását, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

3/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. évi 

munkatervének  elfogadására 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. évi munkatervét jelen határozat 

melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 1) Bizottság tagjai – helyben, 

 2) Burka István- polgármester 

 3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4) Irattár 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületnek 

 

 

2017. évi 

 

M U N K A T E R V E 

 

A Képviselő-testület üléseinek időpontja és napirendje 

 

 

 

Február 15: 

 

1. Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

elfogadásáról. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

2. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
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3. Előterjesztés a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha illetve a Tiszakürti Közös 

Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítására 

Előadó: Burka István polgármester 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegéről. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadására. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

6. Egyebek 

 

 

 

Március: 

 

1.) Előterjesztés Tiszakürt-Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás 

Társulás szakmai programjáról. 

Előadó: Győry Rita családsegítő 

 

2.) Beszámoló a polgárőrség munkájáról 

Előadó: polgárőrség vezetője 

 

3.) Beszámoló Nagyrév közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság szilárdítása érdekében 

tett rendőri intézkedésről. 

Előadó: Simon Imre rendőr alezredes kapitányságvezető 

 

4.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

5.) Egyebek 

 

 

Április: 

 

1.) Előterjesztés költségvetési előirányzat módosításról. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

2.) Beszámoló a könyvtár munkájáról 

Előadó: könyvtárvezető 

 

3.) Előterjesztés a nem közművel gyűjtött szennyvíz szabályozásáról. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

4.) Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

5.) Egyebek 
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Május: 

 

1.) Előterjesztés a községi önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendeletének a megvitatásáról, elfogadásáról. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

2.) Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

3.) Beszámoló a 2016. évi családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatról. 

Előadó: Győry Rita családsegítő 

 

4.) Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről. 

Előadó: Vargáné Lovas Anita védőnő 

 

5.) Beszámoló a 2016. évi tanyagondnoki munkáról. 

Előadó: Murai István tanyagondnok 

 

6.) Egyebek 

 

 

Június: 

 

 

1.) Falugyűlés 

Előadó: Burka István polgármester 

 

 

Szeptember: 

 

1.) Előterjesztés a községi önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének 

értékelése. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

2.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenység eredményéről. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

3.) Egyebek 

 

Október: 

 

 

1.) Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

2.) Előterjesztés az adórendeletek felülvizsgálatáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

3.) Egyebek 
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November: 

 

1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettes jegyző 

 

2.) Egyebek 

 

 

December: 

 

1.) Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. évi 

munkatervének elfogadásáról. 

Előadó: Burka István polgármester 

 

2.) Előterjesztés a költségvetési előirányzat módosítás 

Előadó: Burka István polgármester 

 

3.) Egyebek 

 

 

 

 

II. Napirend: 

 

2017. évre szóló belső ellenőrzési terv 

elfogadása 

 

Előadó: Dr.Hoffmann Zsolt 

      helyettesítő jegyző 

 

 

Kátainé Jónás Erika: Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: A belső ellenőrzés kötelező feladat. Előző évben a belső ellenőrzést a 

Hexaker Kft. végezte el. A jövőre nézve, talán olyan logikát kellene követnünk, hogy először 

kiválasztjuk a külsős belső ellenőrt, elvégeztetjük velük a kockázatelemzést, és ezt követően 

fogadjuk el tárgy év végéig a belső ellenőrzési tervet következő évre. 

Javaslom, hogy két ellenőrzést folytassunk le, az első a Házigondozási feladat utóellenőrzése, 

itt tudjuk, hogy volt egy Államkincstári ellenőrzés, amire intézkedési tervet kell majd 

elkészítenünk, bizonyos feladatokat el kell végeznünk, amit hiányosságként tapasztalt az 

ellenőrzés. 

A második a komp működésének vizsgálata, hogy a komp működtetése megfelel-e az 

előírásoknak. 

Ettől több célterület ellenőrzését is meghatározhat a Képviselő-testület, de az természetesen 

költségvetés függő. Javaslom, hogy ezt a két ellenőrzést végezzük el. Későbbiekben bármikor 

lehet módosítani a belső ellenőrzési tervet. 
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Kátainé Jónás Erika: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy 

aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2017. évre 

szóló belső ellenőrzési tervet, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

4/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a  2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. évre szóló belső ellenőrzési 

tervét javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

2017. évi belső ellenőrzési terv: 

 

 

1. Házigondozási feladat utóellenőrzése 

Az utóellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a 2016. évi ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok megszüntetésre kerültek-e, az azóta kialakított rendszer és eljárásrend 

megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.  

 

Ellenőrzés típusa: utóellenőrzés 

Ellenőrzött időszak: 2016.01.01 – 2016.12.31. 

Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. június - július 

 

 

2. A komp működésének vizsgálata 

A célellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a komp működtetése megfelel-e a jogszabályi 

előírásoknak.  

 

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzött időszak: 2016.01.01 – 2017.03.31. 

Ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. április - május 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 1) Bizottság tagjai – helyben, 

 2) Burka István- polgármester 

 3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4) Irattár 
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III. Napirend: 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha illetve a Tiszakürti Közös  

Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás  

módosítása 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

 

 

Kátainé Jónás Erika: Átadom a szót Burka István polgármesternek. 

 

Burka István: Az előterjesztést, anyagot mindenki megkapta, melyet nem kívánok kiegészíteni. 

Kérdésre válaszolunk, ha van. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Az óvoda részben önállóan gazdálkodó az intézmény, tehát a pénzügyi 

gazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el, ez van leírva, úgy ahogy a 

jogszabály meghatározza. 

 

Kátainé Jónás Erika: Kérdés, vélemény van? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért 

azzal, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a  Nagyrévi Tündérkert 

Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás módosítás 

elfogadását, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

5/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási 

megállapodás módosítás elfogadására 

 

 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás 

módosítást javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A határozatról értesülnek: 

 1) Bizottság tagjai – helyben, 

 2) Burka István- polgármester 

 3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4) Csatos Imréné Szabadkai Csilla - óvodavezető 

 5) Irattár 
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IV. Napirend: 

 

Az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

Kátainé Jónás Erika: Átadom a szót, Burka István polgármesternek. 

 

Burka István: Az anyagot mindenki megkapta különösebben nem kívánom kiegészíteni. 

Visszafizetési kötelezettségünk lesz a komp működés, valamint a szociális gondozás területen. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Mi az a visszafizetés a szociális területen? 

 

Burka István: Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést 2015. és 2016. évet érintve és 

megállapítottak hiányosságokat. Ezek miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a működési 

támogatásnál. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Ez mennyi összegszerűen? 

 

Burka István: Megközelítheti a 2 millió forintot. Erről van jegyzőkönyv. 

 

Erdélyi Zoltánné: Még nincs végleges jegyzőkönyv, csak előzetes. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ha ránézünk az előterjesztésben levő táblázatra, akkor látjuk, hogy az 

Önkormányzat a saját erő 50%-áig vehetne fel hitelt. Ezt csak tájékoztatásként mondtam el. 

 

Kátainé Jónás Erika: Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez? Nincs.  

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadásra az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítását, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

6/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításnak elfogadására 

 

 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A határozatról értesülnek: 
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 1) Bizottság tagjai – helyben, 

 2) Burka István- polgármester 

 3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4) Irattár 

 

 

 

 

V. Napirend: 

 

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 

Előadó: Burka István 

      polgármester 

 

Kátainé Jónás Erika: Átadom a szót, Burka István polgármesternek. 

 

Burka István: Az anyagot mindenki megkapta, mindenki látja, hogy a gazdálkodás 

kiegyensúlyozott, nincs anyagi problémánk. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Javaslattal szeretnék élni. Előző ülésen volt egy szavazásunk a 

Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterbe történő belépésről, melynek van 

egy éves tagdíja. Ennek kapcsán említette a Polgármester Úr, hogy van több hely is, ahová 

feleslegesen folynak ki pénzek. 

Ennek kapcsán, azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy kérjük meg a Polgármester urat, hogy 

segítse munkánkat és tájékoztatasson arról bennünket, hogy hová folynak ki feleslegesen 

pénzek és ennek alapján segítsen a költségvetést módosítani. 

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Ki tudjuk gyűjteni, hogy az Önkormányzat mely társulásnak a tagja és 

mennyi tagdíjat kell fizetni. Ennek alapján tud döntést hozni a Képviselő-testület, hogy marad 

a társulásban, vagy esetleg kilép. 

 

Burka István: Van olyan társulás, amelyből javasolnám a kilépést, és van olyan, mint pl. a 

Faluszövetség, hogy lépjünk be a társulásba, tőlük sok segítséget kapunk. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Lehet, hogy a Homokhát-Tiszatáj Klaszterben is több lesz a tagdíj, 

mint amennyit hoz. 

 

Burka István: Alapszabályt még nem kaptam meg tőlük, pedig már kértük. 

 

Kátainé Jónás Erika: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? 

Nincs. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadásra a 2017. évi költségvetést, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
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A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

7/2017.(II.15.) számú határozata 

Javaslat a 2017. évi költségvetés elfogadására 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 2017. 

évi költségvetést, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A határozatról értesülnek: 

 1) Bizottság tagjai – helyben, 

 2) Burka István- polgármester 

 3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző 

 4) Irattár 

 

 

 

 

VI. Napirend: 

 

Egyebek 

 

 

 

Kátainé Jónás Erika: Van-e valakinek hozzászólása a napirendhez. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Kapcsolódik a költségvetéshez, amit szeretnék mondani. Pénzügyes 

bekérte a költségvetéshez kapcsolódó javaslatainkat. Előző évben a testület három tagja szépen 

ki is dolgozta. Jegyzőkönyvben, csak egy mondat szerepel erről, nem igazán lett foglalkozva 

ezzel a kérdéssel. 

Most aktuálisnak tartom az előző évben kidolgozott és benyújtott javaslataimat, ezért nem 

nyújtottam be az idén.  

Szeretném, hogy vagy ezen az ülésen, vagy a testületi ülésen mindenki felolvashassa a magáét. 

 

Fekte Sándor Károlyné: Nincs benne a költségvetésben, hogy mik voltak a javaslataink. Olyan, 

mintha be sem adtuk volna. 

 

Kátainé Jónás Erika: Az ideiben benne van. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Szeretném tudni, hogy Polgármester Úr és az Alpolgármester Úr miért 

nem adott be egy évben sem javaslatot? 

 

Gál József: Amit én javasoltam a Polgármester Úrnak, már meg is valósítottuk. Ilyen volt pl. a 

könyvtár bekamerázása. Sok panasz érkezett a Képviselő Asszonytól is a könyvtárra. Most ott 

tartunk, hogy szinte minden munkahely be van kamerázva. 

Képviselő Asszonytól felmerült több ízben, hogy a könyvtáros nem végzi a munkáját. 

Polgármesternek nincs ideje arra, hogy naponta ellenőrizze. Polgármesternek van egyedüli 

hozzáférése a felvételekhez. Polgármester így legalább tud válaszolni a könyvtáros munkájával 
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kapcsolatosan felmerült kérdésre. Amennyiben a könyvtáros jól végzi a munkáját a 

polgármester látni fogja. Amennyiben nem, a Képviselő Asszonynak, ha jogos a felvetése, hogy 

nem dolgozik, erre is tud a polgármester válaszolni. Én ezzel megtettem azt, hogy első körben, 

ne rúgjunk ki senkit sem. 

 

Én több dologban jeleztem a Polgármester Úrnak, amiben változtatni kellene. Eltelt két év, 

látjuk hová kell nyúlni, akár közmunka terén is. Ha kell, akkor vigye a dolgot testület elé. 

Nekem ez volt a javaslatom 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én nem akartam kirúgni, csak a testület figyelmét szerettem volna 

felhívni. Javaslataim a hiányosságokra mutattak rá. Én azt szerettem volna, ha a testület és a 

bizottság kivizsgálja, hogy jogosak-e azok a felvetések.  

 

Burka István: A könyvtárnál felszerelt kamera tárolja a felvételeket és ha kell, bizonyító ereje 

is van. Ennek ellenére a kamera, addig volt elérhető, ameddig felszerelték. Folyamatosan kiírja, 

hogy a kamera, nem elérhető. Meg fogom nézetni az informatikussal és ha kiderül, hogy valamit 

csináltak vele, javasolni fogom a testületnek, hogy fizettesse ki a kamera árát a Művelődési Ház 

vezetővel. Az a kamera, egyfajta vagyonvédelmet is szolgált. 

 

Kátainé Jónás Erika: Azt sem tudtam, hogy van kamera, és mire van alapozva ez az egész? 

 

Burka István: Minden munkahelyet joga van a munkáltatónak bekamerázni. Sok lakossági 

panasz érkezett, van amelyik írásban érkezett. 

Több fegyelemsértés volt, mint amit elvisel az ember. Neki is van egy munkaideje, amit be kell 

tartani. Ha a közalkalmazottak között nem tudunk rendet csinálni, akkor nem tudunk rendet 

csinálni a közmunkások között sem. 

 

Kátainé Jónás Erika: Lesz kamera az óvodában, iskolában és máshol is? 

 

Burka István: Lesz, máshol is. Közterületi kamerákra is fogunk pályázni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nehogy beleszaladjunk, személyiségi jogok megsértésébe. Ennek 

utánanéztetek? 

 

Burka István: Igen. Képviselő-testület hozott rendeletet, kamera telepítésre. Táblával kell 

figyelmeztetni, hogy kamera van kihelyezve. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Közalkalmazottnak, köztisztviselőnek példával kell, elöl járni.  

 

Burka István: Rendet kell raknunk. Az, hogy kikapcsoljuk a kamerát, mert nekem nem tetszik, 

meg őrjöngök a szerelővel, ez nem egy dolgozóhoz méltó viselkedés. 

 

Kátainé Jónás Erika: Én, most csak egy tájékoztatást kértem. Ki találta most ki ezt a kamerát? 

Gál József azt mondta, hogy a Képviselő Asszony javaslatára. 

 

Gál József: Azt mondtam, hogy a Képviselő Asszony javaslatára, hanem azt mondtam, hogy 

panaszkodott. 

Folyamatosan történnek a bekamerázások. a kompnál, állattenyésztésnél már készen van… 

 

Fekete Sándor Károlyné: Te is megszavaztad, hogy kamerarendszer legyen a faluban. 
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Kátainé Jónás Erika: Én nem is tudtam, hogy a könyvtárban kamera lesz. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Én sem tudtam. 

 

Gál József: Előzőleg tájékoztattam mindenkit, hogy sor fog kerülni, egy ilyenre. 

 

Burka István: Fel is szerelték a kamerát és ott a munkahelyen, egy kisebb fajta lázadás tört ki e 

miatt. 

 

Suhari-Nagy Margit: A könyvtárossal beszéltetek, hogy probléma van vele? 

 

Fekete Sándor Károlyné: 2016. április 11-én adtam be a problémáimat a könyvtárossal 

kapcsolatosan. Többször bizottsági ülés lett összehívva, de azok meghiúsultak, pl. azért, mert 

nem jelentetek meg. Határozatképtelen volt a bizottság, majd meg is lett szüntetve a bizottság. 

 

Hisom Traugott Szilárd: Most még aktuális a beadványod. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Szeretném, hogy jussunk el odáig, hogy legalább megtárgyaljuk a 

dolgokat. Most, hogy a kamera be lett szerelve, erről én nem tehetek. 

 

Gál József: Ha képviselők megjegyzéseket tesznek dolgokra, megpróbáljuk elemezni, hogy 

jogosak voltak-e. Ez a kamera be lett most építve. 

 

Suhari-Nagy Margit: A kamerafelvételen nem látszik, hogy hogyan végzi a munkáját. 

 

Burka István: Az azért meglátszik, hogy megjelenik-e a munkahelyén, vagy sem. Nem kell sem 

nekem, sem a Képviselő Asszonynak bizonyítani, mivel látszik, hogy 8,30 órakor vagy 9,30 

órakor mennek dolgozni. 

 

Gál József: Hárman dolgoznak a könyvtárnál, amely havonta közel 500 ezer forintot visz el, 

akkor ott annak valami látszatának kell lennie. 

 

Kátainé Jónás Erika: Két fő kulturális közfoglalkoztatott, azért mi nem fizetünk, egy fillért sem. 

Mi, csak az intézményvezető bérét fizetjük. 

 

Burka István: A közfoglalkoztatottat mindegy, hogy ki foglalkoztatja, azért van itt a 

településen, hogy a település érdekében dolgozzon a településnek valamilyen hasznot hozzon. 

 

Kátainé Jónás Erika: Nem a munkájáról, hanem a fizetésről volt szó. 

 

Burka István: A fizetése az adófizetők pénzéből van.  

 

Kátainé Jónás Erika: Nem az önkormányzat fizeti, hanem a megye. 

 

Burka István: Az önkormányzatnak kell, hogy haszna legyen a foglalkoztatásából. Ebből, úgy 

veszem észre, hogy túl sok hasznunk eddig nem volt. 

 

Gál József: Rengeteg visszajelzés érkezett a téli szünetre. Mindhárman kivették a szabadságot 

egyszerre. Ezt be lehetett volna osztani, mint ahogy a Képviselő Asszony is szóvá tette. 
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Kátainé Jónás Erika: Ha nincs fűtés, hogy legyenek ott egész nap? 

 

Burka István: Folyamatos fűtés volt az iskolánál a rendkívüli hidegre való tekintettel, hogy ne 

fagyjon el a rendszer. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Melegedőnek is az iskola volt kijelölve. 

 

Kátainé Jónás Erika. Csak az idén volt fűtés. 

 

Burka István: Más szünetekben sem volt nyitva tartás. Ott vannak különböző ünnepek, amire 

kijelentette, hogy ő nem vallásos, ezt az ünnepet nem…. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem azt kell nézni, hogy neki mi az identitása, hanem azt kell nézni, 

hogy mi van a munkaköri leírásában leírva. Azt kell végrehajtania. Nem kér tőle senki se többet, 

se kevesebbet. 

 

Kátainé Jónás Erika: Én már mondtam Polgármester Úrnak, hogy írja le, hogy mit vár el tőle. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Van neki munkaköri leírása. Jegyző Úrnak szeretném jelezni, hogy a 

Fülöpné Dr.Sisák Zsuzsanna aljegyző, ki is dolgozott egy újat, mert az előző elavult volt. Csak 

a bizottsági ülés elmaradása miatt, megtárgyalása meghiúsult. Maga a Jegyző Asszony is beteg 

lett.  

 

Dr.Hoffmann Zsolt: Lehet beszámolót is kérni a munkájáról és testület tehet fel kérdéseket is 

neki. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Előző évben, pont a beszámolója után kezdtem el ezt az egészet. 

Elnagyolt volt az egész, olyan rendezvényeket írt bele, amit nem is Ő szervezett. Pénzügyileg 

sem volt tisztázott. Lehet, hogy nincs is probléma a pénzügyekkel, de nem volt úgy elszámolva, 

ahogy azt kellett volna. Ezt kifogásoltam. 

 

Gál József: Nem egyedi dolog ez, tudjuk jól, hogy a konyhával is voltak problémák. Egyenként 

voltak áthívva a konyhások, voltak elbeszélgetések. Jelezték, hogy problémák vannak az 

ebéddel. Ahol volt probléma, ott megpróbáltunk odahatni. A konyha, most rendben van. 

Egy vezetőnek éreznie kell azt, hogy nem teljesen ő ellene megy az egész dolog, de oda kellene 

egy kicsit jobban figyelni. Az, hogy két nap után nem működik a kamera….. 

 

Burka István: Az udvarra is lesznek téve vagyonvédelmi kamerák, csak legyen rá anyagi 

fedezet. Önkormányzatnál is volt vagyonvédelmi rendszer, ami szét lett rombolva. Ezt rendbe 

kell tenni. 

 

Suhari-Nagy Margit: Először meg kell győződni arról, hogy miért nem működik a könyvtárnál 

a kamera. 

 

Burka István: Az informatikussal, meg fogom nézetni. 

 

Kátainé Jónás Erika: Kaptak felvilágosítást a kameráról? 
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Burka István: A kamera a két ajtót látja. Ez vagyonvédelmi kamera. Ennek éjjel, nappal kellene 

menni. Hozzápiszkáltak a vagyonvédelmi lámpákhoz is, azóta sem működik. 

 

Gál József: Hogyan védem meg a könyvtárost azokkal az érvekkel szemben, amit a Képviselő 

Asszony is felvet? Én nem nézem meg, hogy hány órára mentek dolgozni és mit dolgoznak. 

Van ez a kamera, ez független mindenkitől. Az megmutatja, ha jogos-e a felvetés. Van itt is 

mással is probléma, önkormányzati dolgozó, ha lenne esze, egy kicsit jobban odafigyelne a 

munkájára és nem mást oltogatna. 

Két év után, el kell dönteni, hogy tudunk-e emberekkel együtt dolgozni, vagy nem tudunk 

együtt dolgozni. Ha nem tud változtatni, a polgármesternek van lehetősége, hogy akár utoljára 

elbeszélgessen vele. 

Volt, aki azt is megjegyezte, hogy a fiát is felvette oda. Ezt én nem csináltam volna. 

 

Kátainé Jónás Erika: Az akkori névsor szerint, nem is volt más választása. Törvénybe nem 

ütközött, ezt megkérdezte. 

 

Burka István: Olyanba ütközött, hogy az ott dolgozó közmunkások azt látták, hogy a gyerek 

állandóan kint cigarettázott. Ezt az emberek mondták, hogy ők 50 ezer forintért dolgoznak, ő 

meg 80 ezer forintért cigarettázik. 

 

Kátainé Jónás Erika: Lehetett volna felsőfokú végzettségük és akkor nem kellene itt dolgozniuk 

a közmunkásoként. 

 

Burka István: Neki is lehetne felsőfokú végzettsége és akkor elhelyezkedhetne, máshol. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez a kulturális közmunka program arra lett kitalálva, hogy a Nemzeti 

Értéktárba segítse, pl. Nagyréven, hogy milyen értékeink vannak és a kulturális intézet felé 

továbbítsa. Szívesen megkérdezném a Nemzeti Kulturális Intézet Vezetőjét, hogy Nagyrévről 

mit produkált ez alatt az egy év alatt a két kulturális közmunkás. 

 

Kátainé Jónás Erika: Az értéktár felbecsülés, már régen megtörtént. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem az értéktár, hanem annak a bővítése. 

 

Kátainé Jónás Erika: Már az egész megvan, egy kötetben is lesz. Lehet majd bővíteni. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez folyamatos. 

 

Burka István: Nagyrév Értéktára, 2006-ban elkészült. Szicsek Úr kezdeményezésére lett egy 

másik is elkészítve. A kulturális dolgok, amit a Képviselő Asszony mond, nem teljesen készült 

el. 

 

Kátainé Jónás Erika: Kérte tőle valaki, hogy készítse el? 

 

Burka István: A pályázat kiírása erről szól. Erre adták ki a 2 fő közmunkást. Ezt nem végezték 

el. 

 

Kátainé Jónás Erika: Számon kell kérni. 
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Burka István: Azt mondta, hogy ez nem az ő feladata, hogy számon kérje, mivel nem ő a 

munkáltatója. Amikor szabadságra kellett menni, akkor ő volt a munkáltató. 

Az, hogy írásban adjam ki, a feladatot. A munkaköri leírásban benne van, hogy a szóbeli 

utasítást is el kell, hogy végezze. Az nem megy, hogy ha mondok neki valamit, akkor legyen 

ott velem valaki tanú, mert egyébként letagadja, amit mondok neki. Ez egyenlő lenne a 

munkamegtagadással.  

Most, szóbeli utasításban megkapta, hogy szervezze meg a falunapra az elszármazottak 

találkozóját. Azt szeretném majd, hogy a testület szavazza meg, hogy ezt a munkát végezze el. 

Ha nem végzi el a feladatot, az is egy munkamegtagadás. 

 

Gál József: Meg kell nézni, hogy mi van kiírva a facebookra. Bármi ki van írva, elviselem. 

Nekem nem az a célom, hogy vele problémázzak. Értelmes embernek oda kellene figyelnie, 

hogy ennél, jóval többet kellene letennie pl. téli szünetben a nyitva tartás. Képviselő Asszony 

egy éve jelezte, hogy probléma van. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Nem javított a helyzeten….. 

 

Burka István: Kötözködésnek veszi, ha az ember jelzi, hogy hol vannak problémák. 

 

Kátainé Jónás Erika: Amikor volt szünidei foglalkoztatás, akkor a Képviselő Asszony 

rászervezett. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ez nem így volt.  

 

Burka István: Van egy munkahelyi feladata, amit el kell végeznie. Az jön ki, hogy nem végzi 

el. Költségvetést is meg lehet nézni, hogy mennyi van adva kulturális feladatra, könyvtárra. 

 

Gál József: Térjünk át, más témára. Művelődési Ház fűtése, olyan amilyen. Tegyen-e az 

önkormányzat rendőrségi feljelentést ebben az ügyben. Javasolja-e a bizottság a Képviselő-

testületnek? Mozduljunk el valamerre, hogy jobb legyen a fűtés. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Meddig van még kötelező üzemeltetés? Mikor adták át. 

 

Burka István: 2014. szeptemberben adták át. 

 

Gál József: Még 3 év. Javaslom, hogy tegyünk egy bejelentést. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ha belemegyünk egy újabb perbe… 

 

Gál József: A pályázat megvalósult, csak nem olyan formában, ahogy kellett volna. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Hogy tudták átvenni? Lehet, hogy jobban járunk, ha nem teszünk 

feljelentést. Körbe kell járni, nehogy rosszul járjunk. 

 

Gál József. Ebből visszafizetési hátrányunk nem lesz. 

 

Fekete Sándor Károlyné: Ezt ki garantálja? 

 

Gál József: Mondjam azt, hogy én. A pályázat megvalósult, csak a kivitelezés nem volt jó. 

 



18 

 

Hisom Traugott Szilárd: Nagyon elkanyarodtunk attól a témától, amit egyebek között én 

felvetettem. Költségvetési javaslatként a kamera kihelyezést nem tudom elfogadni. 

 

Kátainé Jónás Erika: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása az üléshez? 

Nincs. 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Kátainé Jónás Erika bizottság elnöke megköszöni a 

részvételt és az ülését bezárja. 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Kátainé Jónás Erika 

bizottság elnöke 
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Suhari-Nagy Margit 

bizottsági tag 

 

 


