95-6/2017.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület
2017. február 15-én megtartott nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017.(II.15.) számú határozata
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017.(II.15.) számú határozata
Napirendi pont megtárgyalásának elhalasztásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2017.(II.15.) számú határozata
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2017. (II.15.) számú határozata
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2017. (II.15.) számú határozata
a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási
megállapodás módosításáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2017. (II.15.) számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.16) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017. (II.15.) számú határozata
Művelődési Ház fűtési rendszerével kapcsolatos rendőrségi feljelentés megtételéről
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Jegyzőkönyv
mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Burka István polgármester
Gál József alpolgármester
Fekete Sándor Károlyné
Hisom Traugott Szilárd
Kátainé Jónás Erika képviselők
Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt:
Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Váradi Zoltánné jkv.
Burka István polgármester tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent
képviselőket és a jelenlévőket. Burka István polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 tagjából 5 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017.(II.15.) számú határozata
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknek, Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket fogadja el.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ Irattár

Burka István: A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017.(II.15.) 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

I.

Napirend:
Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének
elfogadása
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen és 1 tartózkodással javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének
elfogadását.
Hisom Traugott Szilárd: Örülök, hogy a munkaterv elfogadásra kerül, de be is kellene tartani.
Burka István: Munkaterv szerint megyünk végig, megpróbáljuk betartani. Van-e még
valakinek kérdése, véleménye? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Nagyrév
Község Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadásával, 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
86/2017.(II.15.) számú határozata
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét
jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület
86/2017.(II.15.) számú határozat melléklete

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületnek
2017. évi
MUNKATERVE
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
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
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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
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.
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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

November:
1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettes jegyző
2.) Egyebek
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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

Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen és 1 tartózkodással javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Átadom a szót Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek.
Dr.Hoffmann Zsolt: Egy utó és egy célellenőrzésre tettem javaslatot. Képviselő-testület
bármikor dönthet arról, hogy utó, cél vagy téma ellenőrzés kívánt még tartani.
Burka István: Eddig a belső ellenőrzés a Hexaker Kft. végezte, megkérem a Jegyző Urat, hogy
keressünk meg más cégeket is. Következő ülésen, ezt meg is tudnánk tárgyalni. Van-e valakinek
még kérdése?
Hisom Traugott Szilárd: Érintőlegesen kapcsolódik a napirendhez. Volt a bizottságnak a
komppal kapcsolatos ellenőrzése. Ezt a Képviselő-testület nem tárgyalta meg. Javasolnám,
hogy ellenőrzés keretében újra tárgyalja meg a bizottság. Tegyünk ennek a végére pontot. Úgy
érzem, hogy engem ez a becsületemet érinti a leváltásom kapcsán.
Gál József: A vizsgálat ezért terjed ki a kompra, ezért történt egy kamera kiépítés is. A komp
bevétele is megnőtt, még a forgalom is nagyobb lett.
Hisom Traugott Szilárd: Amennyiben elfogadja a testület, azt a döntést fogadja el, de ha nem
fogadja el, akkor vizsgálja újra.
Gál József: Nem fogadtuk el, így automatikusan, megy újra.
Burka István: Ezért van a belső ellenőrzési tervben a komp ellenőrzés.
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Hisom Traugott Szilárd: Ugyanazon kérdésekkel kell újravizsgálni, ami akkor volt.
Burka István: Azokkal a kérdésekkel lesz vizsgálva.
Hisom Traugott Szilárd: Meg kell ismételni az eljárást.
Kátainé Jónás Erika: Annak keretein belül meg fog történni. Én, mint a Pénzügyi és Szociális
Bizottság elnöke nem kívánok ezzel élni. Megvárjuk a belső ellenőrzés végét.
Hisom Traugott Szilárd: Ez nem ennek a keretén belül lesz én a bizottsági ellenőrzést mondom.
Kátainé Jónás Erika: Nem szeretném ezt bolygatni, megvárjuk a belső ellenőrzés eredményét.
Gál József: Átfogó, teljes körű vizsgálat lesz.
Hisom Traugott Szilárd: Ez a pénzügyi része. Azt a vizsgálati eredményt vitatjátok, amit akkor
hozott a bizottság. Azt kell megismételni, vagy elfogadni.
Burka István: Akkor is a pénzügyi rész ellenőrzését kértük, mivel hónapról hónapra csökkent a
bevétel a kompnál. Nem tudtuk, hogy mitől csökkent.
Hisom Traugott Szilárd: Ezeket vizsgálata a bizottság, írásban nyújtották be a panaszt az
emberek.
Kátainé Jónás Erika: Te vizsgáltad, nem a bizottság.
Hisom Traugott Szilárd: Te is itt voltál a bizottsági ülésen.
Burka István: Nem az emberek kérték a vizsgálatot, hanem az önkormányzat kérte.
Hisom Traugott Szilárd: Az emberek is kérték.
Burka István: A komp pénzügyi részének vizsgálatát kértük, de az elment, egy egészen más
irányba.
Hisom Traugott Szilárd: Az összes panaszt kivizsgálta a bizottság.
Burka István: Térjünk inkább vissza a napirendhez. Felteszem szavazásra, hogy aki a 2017.
évre szóló belső ellenőrzési tervet elfogadja, 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
87/2017. (II.15.) számú határozata
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és azt a határozat szerint elfogadja:
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

Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár

III.

Napirend:
Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha illetve a Tiszakürti
Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása
Előadó: Burka István
polgármester

9

Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen és 1 tartózkodással javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha illetve a Tiszakürti
Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítását.
Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásara, hogy aki a Nagyrévi Tündérkert Óvoda
és Konyha illetve a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási
megállapodás módosítását 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
88/2017. (II.15.) számú határozata
a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha intézménnyel kötött munkamegosztási
megállapodás módosításáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 10.§ (5) bekezdésének előírása
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat irányítása alá tartozó Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha
illetve a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás
módosítását, és az egységes szerkezetű megállapodást a határozat mellékletét képező 1. számú
melléklet szerint jóváhagy.
2. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tiszakürti Közös
Önkormányzati Hivatal helyettesítő jegyzőjét és az intézmény vezetőjét a munkamegosztási
megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1./ Burka István polgármester – helyben,
2./ Képviselő-testület – helyben,
3./ Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző – helyben,
4./ Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézmény vezető – helyben,
5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
6./ Irattár
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2017. (II.15.) számú határozatának
1. számú melléklete

Munkamegosztási megállapodás

1. Általános szempontok
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § előírása
alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 7.§ (1) bekezdésben előírt szempontokat.
A munkamegosztási megállapodás Nagyrév Község Önkormányzat, mint fenntartó szerv által
kijelölt Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv (Nagyrévi Kirendeltségén keresztül) és a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha
gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő önkormányzati intézmény között a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki.
Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai:
Székhely címe: 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.
Telephely címe: 5463 Nagyrév, Árpád út 78.
Adószám: 15812065-1-16
PIR törzsszáma: 812061
Pénzforgalmi jelzőszáma: 69800085-11037424
Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha azonosító adatai:
Cím: 5463 Nagyrév, Árpád út 36.
Adószám: 15823883-2-16
Pénzforgalmi jelzőszáma: 69800054-11038951
PIR törzsszáma:823885
OM azonosító: 202702
A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha (továbbiakban: Óvoda) részére az Ávr. 9. § (1)
bekezdése alapján a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtására,
a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartására, a
költségvetési szerv működtetésére, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével
összefüggő feladatok teljesítésére Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyrévi Kirendeltségét jelölte ki.
Az Óvoda részére az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatait a Tiszakürti Közös
Önkormányzati Hivatal állományába tartozó, a Nagyrévi Kirendeltségen munkavégzést
folytató és az intézmény saját állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási
megállapodásban rögzített helyen és módon látja el.
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A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás
szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és ésszerű intézményi
gazdálkodás kereteit megteremtse.
A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az Óvoda szakmai döntéshozó szerepét.
A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az Óvoda közösen
felelősök a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és
annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kiséréséért és betartásáért,
továbbá a belső kontrollrendszer és a szabályozási környezet kialakításáért és működtetéséért.
A Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén foglalkoztatott pénzügyi, gazdálkodási feladatokat végző
köztisztviselő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt főkönyvi könyvvezetésben
elkülönítetten szerepeljenek az Óvoda gazdasági eseményei.
A Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők ellátják azokat a feladatokat,
melyek személyi és tárgyi feltételei az Óvodánál nem adottak, így különösen a könyvvezetés,
terminálon történő számlaforgalom bonyolítása, pénztár forgalom bonyolítása, fenntartói
hatáskörbe tartozó adatszolgáltatások teljesítése, humánpolitikai feladatok végrehajtása, és a
későbbiekben részletezett feladatok.
Az intézmény szabályszerű működését biztosító szakmai dokumentációk elkészítéséért az
intézmény vezető a felelős.
2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési rendeletében az Óvoda részére az alapfeladatai
ellátásához jóváhagyott személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve egyéb
közterhek és dologi kiadások előirányzata felett rendelkezik. Az Óvoda a számára
meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, továbbá köteles feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
3. Tervezés
Az Óvoda vezetője az Önkormányzat gazdasági programjához, a költségvetési rendelet
összeállításához a Hivatal Kirendeltségén foglalkoztatott pénzügyi, gazdálkodási feladatokat
végző köztisztviselő által összeállított információs táblák szerint adatot szolgáltat. Az Óvoda
vezetője javaslatot tesz az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
mennyiségi és értékbeni adataira, a karbantartási, felújítási igényekre a működésre vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével a jegyző által meghatározott szerkezetben és időpontban.
A Hivatal köztisztviselője és a jegyző által összeállított költségvetési rendelet tervezetet az
intézmény vezetőjével egyeztetni kell, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni és csatolni kell a
Képviselő-testület részére benyújtott rendelet-tervezet mellé.
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4. Előirányzat módosítás
Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az Önkormányzat
költségvetési rendelete tartalmazza. Az Óvoda vezetője az előirányzat módosítási igényét a
jegyző felé írásban jelzi, melyben meg kell jelölni a módosítás okát, a módosítandó előirányzat
megnevezését, a módosítás forrását.
Az előirányzatok módosítására amennyiben az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének
következtében kerül sor, a Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén foglalkoztatott pénzügyi,
gazdálkodási feladatokat végző köztisztviselő a költségvetési rendelet módosítását követően 10
napon belül a végrehajtott módosításról tájékoztatja az Óvoda vezetőjét.
5. Pénzkezelés, pénzellátás
Az Óvoda az Önkormányzat bankszámláit vezető pénzintézetnél nyitott önálló bankszámlával
rendelkezik bankszámla szerződés szerint. A bankszámla feletti rendelkezés a bankszámla
szerződésben meghatározottak illetve az Óvoda pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint
történik. A bankszámlán történő tranzakciók bonyolítása a Hivatal Nagyrévi Kirendeltségére
telepített terminálon keresztül elkülönítetten történik, melynek kezelésére az Óvoda
pénzkezelési szabályzatában meghatározott személyek jogosultak.
A bankszámlán az Óvoda működéséhez közvetlenül hozzá rendelhető támogatásértékű
bevételei, átvett pénzeszközei és az Önkormányzat, mint irányító szerv által nyújtott
intézményfinanszírozás bevétel jelenik meg.
Az Óvoda működéséhez szükséges készpénz forgalmat a Hivatal Nagyrévi Kirendeltségén
pénztárkezelési feladatokkal megbízott köztisztviselő az Önkormányzat készpénzforgalmától
elkülönítetten bonyolítja az Óvoda pénzkezelési szabályzatában rögzített szabályok betartása
mellett.
6. Előirányzat felhasználás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által az Óvoda részére jóváhagyott személyi juttatás és
járulékok illetve létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Óvoda
vezetőjének feladat- és hatásköre. Az Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve egyéb
jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók jogviszony létesítésével, módosításával
illetve megszüntetésével kapcsolatos ügyintézési feladatokat a Hivatal Nagyrévi
Kirendeltségén személyügyekkel foglalkozó köztisztviselő látja el. Az Óvoda vezetője által
ellenőrzött és aláírt okiratokat a Hivatal Nagyrévi Kirendeltség illetékes ügyintézője továbbítja
a megfelelő szerv részére.
Az Óvoda vezető feladata:
 Az illetmények számfejtéséhez szükséges adatokról – távolmaradás, szabadság,
betegség, stb. – minden hónap utolsó munkanapjáig a megfelelő nyomtatványok
felhasználásával tájékoztatja a Hivatal Nagyrévi Kirendeltség illetékes ügyintézőjét.
 Ellenőrzi a részére e-adat elektronikus rendszeren keresztül megküldött bérjegyzékek,
bértablók adatait, eltérés esetén a feltárt hibát jelzi a Hivatal Nagyrévi Kirendeltség
illetékes ügyintézője részére.
 Egyéb munkáltatói intézkedésekről és döntésekről egyeztetve tájékoztatja az
Önkormányzat polgármesterét.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete által az Óvoda részére jóváhagyott dologi előirányzaton
belül az Óvoda vezetője biztosítja a jogszabályoknak megfelelő működtetést.
A szükséges, havi rendszerességgel illetve eseti jelleggel felmerülő szakmai, dologi és
felhalmozási kiadások esetében a felmerülést követően az intézmény vezető tájékoztatja az
Önkormányzat polgármesterét, melynek során indokolja a kiadás szükségességét,
meghatározza az összegszerűséget és a beszerzés határidejét. A beszerzésről az Óvoda vezetője
illetve szükség esetén az Önkormányzat szabályzatában meghatározottak szerint az
Önkormányzat gondoskodik saját állományába tartozó beszerző munkatárs közreműködésével.
Az óvodai nevelési feladatokat biztosító épület fenntartáshoz, működtetéshez kapcsolódó
kiadásokat a szolgáltató által megküldött számla alapján az Önkormányzat egyenlíti ki az
Önkormányzat fizetési számlájáról, mivel ezen költségek megosztásra kerülnek az óvodai
feladatokon túl az általános iskolai és könyvtári feladatokra az Önkormányzat számviteli
politikájában rögzítettek szerint.
Az Önkormányzat költségvetésében az „óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”
kormányzati funkción mutatja ki ezen kiadásokat.

Az Óvoda Nagyrév, Árpád út 77. szám alatti telephelyén a konyhai tevékenységet biztosító
épület közüzemi számláit közvetlenül az Önkormányzat egyenlíti ki saját fizetési számlájáról
és azt havonta tovább számlázza az Óvoda részére. A számlázás és a számlán szereplő összegek
számítása, alátámasztása a Hivatal feladata.
Az Óvoda konyhai tevékenysége keretében a gyermek étkeztetésen kívül biztosított étkeztetést
– szociális étkeztetés, esetenként felnőtt illetve vendég étkeztetést bekerülési értéken havonta
kiszámlázza az Önkormányzat részére. A számlázási feladatok elvégzése a Hivatal feladata, a
számlán szereplő összegek számítása, alátámasztása az intézmény feladata, melyről adatot
szolgáltat a Hivatal részére a számla kiállításához.
A gyermek étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő térítési díjak számlázása, kezelése, beszedése
és nyilvántartása az Óvoda feladata.
A beszedett térítési díjak összegét az Óvoda pénzkezelési szabályzatában foglaltaknak
megfelelően kell az Óvoda pénztárába befizetni.
Az étkezők nyilvántartása alapján az Óvoda adatot szolgáltat a Hivatal köztisztviselője által
meghatározott formában és időpontokban a központi támogatások elszámolásához.
A konyhai tevékenység esetében az élelmezésvezetői feladatokat az intézmény látja el, melynek
keretében havonta, minden hónap 10-ig megküldésre kerül a havi zárással kapcsolatos
dokumentáció a Hivatal részére.
7. A pénzgazdálkodással kapcsolatos folyamatok, jogkörök szabályozása
A pénzgazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, jogköröket az Óvoda gazdálkodási
szabályzata tartalmazza, melynek szabályait a feladat-ellátás során a Hivatal Nagyrévi
Kirendeltségen pénztárosi feladatokat ellátó köztisztviselő alkalmaz.
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8. Könyvvezetési és egyéb pénzügyi feladatok
A könyvvezetéshez és egyéb pénzügyi, gazdálkodási hatáskörökhöz kapcsolódó feladatokat a
Hivatal Nagyrévi Kirendeltség illetékes ügyintézője látja el. A feladatfinanszírozás
igényléséhez, elszámolásához szükséges alapadatokat az Óvoda vezetője szolgáltatja az
illetékes ügyintéző részére, annak kérésére, és az általa meghatározott szerkezetben.
A Hivatal Nagyrévi Kirendeltség illetékes ügyintézője havonta tájékoztatja az Óvoda vezetőjét
az intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról a havi adatszolgáltatás
megküldésével. Az Óvoda vezetőjének indokolt igénye alapján további részletező adatokról
tájékoztatást nyújt részére.
A Hivatal ellátja az intézmény költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolók, a havi,
negyedéves jelentések elkészítését és minden szükséges pénzügyi, gazdálkodási tárgyú
adatszolgáltatás teljesítését.
A leltározás megszervezése, a mérleg alátámasztására a leltár elkészítése az Óvoda leltározási
szabályzatában foglaltak betartásával a Hivatal feladata.
Az Óvoda adóhatósággal szembeni kötelezettségének teljesítése a Hivatal feladata, mely
magába foglalja többek között a kapcsolódó nyilvántartások vezetését, bevallások elkészítését,
feladását.
A gazdálkodással kapcsolatos okmányokat, bizonylatokat a Hivatalban kell őrizni
jogszabályokban meghatározott formában és ideig.
Nagyrév, 2017. február 1.

Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Csatos Imréné Szabadkai Csilla
intézmény vezető

Záradék:
Jelen megállapodást
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2017. (II.15.) számú önkormányzati
határozatával hagyta jóvá.

IV.

Napirend:
Az önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Burka István
polgármester
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Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen és 1 tartózkodással javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása elfogadását. Van-e
ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs.
Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában 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
89/2017. (II.15.) számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása című előterjesztést és
a következő döntést hozta:
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-ában illetve a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek 2018-2020. évekre
várható bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Nagyrév Község Önkormányzat jogszabályban* meghatározottak szerinti saját
bevételeinek összegei 2018-2020. évekre ezer forintban
2018. 2019. 2020.
Saját bevétel megnevezése
év
év
év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
22.600 23.000 24.000
Az Önkormányzati vagyon és az Önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel
2.500 2.500 2.500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
0
0
0
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
Részvény értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
Vállalat értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
0
0
0
Kezességgel kapcsolatos megtérülés
0
0
0
Saját bevétel összesen
25.100 25.500 26.500
Saját bevétel 50 %-a
12.550 12.750 13.250
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
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Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható összegét 2018-2020. évekre 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.
Nagyrév, 2017. február
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Értesülnek:

1) Polgármester – helyben,
2) Képviselő-testület – helyben,
3) Jegyző – helyben,
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
5) Könyvtár – helyben
6) Irattár – helyben

V.

Napirend:
Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2 igen és 1 tartózkodással javasolta a
Képviselő-testületnek elfogadásra Nagyrév Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Kérdés, vélemény?
Hisom Traugott Szilárd: A beadványok tárgyalása az egyebek napirendben lesz?
Erdélyi Zoltánné: A számszerűsíthető javaslatok benne vannak a költségvetésben. Amit Fekete
Sándor Károlyné Képviselő Asszony a tartalék vonatkozásában írt, majd amikor a Képviselőtestület a 2016. évi beszámolót elfogadja, akkor tudjuk számszerűsíteni.
Hisom Traugott Szilárd: Bizottsági ülésen mondtam el, hogy a beadványomat most nem adtam
le, mivel az előző évi aktuális és szeretném felolvasni.
Fekete Sándor Károlyné: A kiadások készpénzzel történő teljesítése a 6.§. (9) bekezdés, nekem
ez nem tetszik. Sok minden fel van sorolva pl. beruházásokra, felújításokra, hogy készpénzben
fizessen az önkormányzat. Polgármester Úr arról beszél, hogy milyen súlyos teher az
adminisztráció a köztisztviselőknek. Ez hatalmas gondot jelent. Egyszerűbb, ha a kifizetéseket
utalással végezzük. Ha pénztárból fizetünk, kell egy külön pénztár erre.
Erdélyi Zoltánné: Az a cél, hogy készpénz kímélő folyamatokat részesítsük előnyben, de a
Képviselő-testületnek rendeletben kell szabályozni azokat az eseteket, amikor megengedi a
készpénzfizetést. Azért tettük bele az összes jogcímet, mert ha mégis adódik olyan eset, hogy
készpénzben kell kifizetni, akkor ne akadályozza meg a teljesítést. Külön pénztár nem kell, a
meglévő pénztárból történik a kifizetés.
17

Burka István: Törvény úgy rendelkezik, hogy 1 millió forint alatt készpénzben is kérhetik a
kifizetést.
Fekete Sándor Károlyné: Nem tartom helyesnek, hogy ennyi jogcímen lehessen pénztári
kifizetés.
Burka István: Nem az a cél, hogy kézpénzben fizessünk, csak van olyan eset, amikor ezt nem
tudjuk elkerülni.
Fekete Sándor Károlyné: Másik észrevételem, hogy előző ülésen megszavaztuk a polgármester
fizetését. Én azt úgy értelmeztem, hogy bruttó 199 ezer forint volt.
Burka István: Igen.
Fekete Sándor Károlyné: Kiszámoltam a személyi juttatás összege kijön arra, amit
megszavaztunk. A foglalkoztatás járulékai, itt szerepelnek pluszban, pedig annak benne kellene
lennie.
Erdélyi Zoltánné: A munkáltatót terhelő járulék, nem része a bruttó bérnek.
Fekete Sándor Károlyné: Van még egy dolog, amit soknak tartok, a dologi kiadás jogalkotó és
igazgatási tevékenységben 9.365.000.-Ft. Ez kb. 10%-a, az éves bevételnek. Ez soknak tűnik.
Összesen majdnem 33 millió forint a dologi kiadás, az nagyon sok. 30%-a az összes bevételnek.
Erdélyi Zoltánné: A dologi kiadások az előző évi tapasztalati adatok alapján alakulnak ki, tehát
a teljesítési adatok. Napi tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ebbe beletartozik az épület
fenntartásával kapcsolatos összes kiadás, kommunikációs kiadás, informatikai kiadás, ügyvédi
díj, mind ami a jogalkotással, igazgatással kapcsolatosan felmerülő szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások, szakmai anyagok beszerzése.
Fekete Sándor Károlyné: Ez nekem nagyon soknak tűnik. Lehetne spórolni.
Erdélyi Zoltánné: Megpróbálunk spórolni.
Fekete Sándor Károlyné: 138 millió forintból 32 millió forint és ebben nincs benne az óvoda,
ami közel 11 millió forint. Dologi kiadásnál, 44 millió forintnál tartunk. Elhiszem, hogy vannak
dolgok, melyek szükségesek.
Állattartás címszó alatt dologi kiadás 2.340.000.-Ft van betervezve. Ha ezt megvennénk, és
nem ebbe fektetnénk ennyi pénzt, ez 2,5 tonna hús 1000.-Ft./kg áron számolva. Hány embernek
főzünk? Hány adag jönne ki ebből a 2.34.000.-Ft-ból?
Burka István: Ha kiszámolod, hogy élő állatban hány tonna hús van, akkor ez teljesen mást fog
mutatni. A mezőgazdasági programból még ott van több mint 2 millió forint értékű kukorica is.
Gál József: Ha javaslod a polgármesternek, hogy a húst vegyük meg, ez a legegyszerűbb oldala,
viszont 65 fő közmunkás ki fog esni.
Fekete Sándor Károlyné: Ennek a fedezetét, nagy részét megkapjuk. Ennyi pénzt beleölni
ezekbe az állatokba, nagyon sok.
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Burka István: Valamennyi önrésszel, nekünk is benne kell lenni a dologba. Amit megkapunk
támogatásként, itt maradnak gépekben, jószágokban. Ez mind a vagyont fogja gyarapítani.
Erdélyi Zoltánné: Az állatoknál továbbtartás is van.
Hisom Traugott Szilárd: Nem lenne ez sok, ha lenne eredménye. Érezhető eredmény pl. a
konyhai étkezés árainak csökkentése…
Burka István: Megnéztétek a költségvetést, azt is tudjátok, hogy előző évben 15 millió forintos
költséget számoltunk a konyhára. Most, már lement 12 millió forintra.
Gál József: Hűtőház át lesz adva, négy malac, egyből levágásra kerül.
Fekete Sándor Károlyné: Ha lenne eredménye, azt mondom, hogy igazatok van.
Burka István: Most választunk le 12 db kismalacot, ott vannak a bocik…
Fekete Sándor Károlyné: Nincs látszata, megemeltük az adagok árát. Tudjuk, hogy mennyi az
önköltsége egy adag ebédnek?
Suhari-Nagy Margit: 1000.-Ft. körül volt előző évben.
Gál József: Mondjál egy olyan területet, ahol lehet pályázni, hogy legyen munkaerő felvétel,
közmunka.
A környező településekhez képest nekünk új gépeink vannak a mezőgazdasághoz. Ha a
kormány a mezőgazdaságot támogatja, mi arra tudunk pályázni.
Fekete Sándor Károlyné: Ha már tartunk állatot, akkor tartsuk rendbe az állatokat és
környezetüket. Nagyon csúnya a környezetük pl. a szénabáláknál.
Gál József: A közmunkában is vannak problémák, amikor brigádvezetőt kell kinevezni, mivel
csak szakmunkás végzettségű lehet brigádvezető.
Fekete Sándor Károlyné: Ahhoz, hogy rendet csináljanak, nem kell szakmunkás vizsga.
Gál József: Így van. Munkakedv kell. Mikor jeleztük, hogy másnap fa szedés lesz, a 15 főből 3
fő maradt, a többi elment szabadságra.
Fekete Sándor Károlyné: A munkaadó és a munkavállaló között kölcsönös tiszteletnek kell
lenni. Ha ez megvan, akkor megy a munka.
Gál József: A közmunkások az Árpád út 101-ben vannak elhelyezve. Ott van fűtés is. Ott
mindenki bement és szépen elvolt, munkára már nem akart menni senki. Nincs olyan ember,
akit favágásra ki tudnánk küldeni, mert nem is akar menni.
Volt olyan ötlet is, hogy rendelkezési díjra küldjük az embereket, ez havonta összesen 20 ezer
forinti összeg, akkor jöttek a szószólók, hogy ezt ne csináljuk. Most döntsd el, hogy melyiket
akarod.
Fekete Sándor Károlyné: A munkáltatóé a jogkör, döntse el, hogy mit akar.
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Gál József: Ha a brigádvezetők nem jól látják el a feladatukat, akkor mit tudsz csinálni?
Leváltod őket és akkor kit teszel a helyükre?
Fekete Sándor Károlyné: Én nem adhatok tanácsot.
Hisom Traugott Szilárd: Nincsenek szankciók?
Gál József: Az állattenyésztésben 3 fő van, aki el tudja látni a jószágokat.
Fekete Sándor Károlyné: Amikor az egész pályázat be lett adva, akkor is lehetett tudni, hogy
milyen emberek vannak.
Gál József: Milyen pályázatot adjunk be, hogy az embereket megélhetéshez segítse egész télen.
Burka István: Munkaügytől lehet kérni, hogy küldjön embereket más településről, amit nem
igazán szeretnék.
Máshol nem a polgármester fogja össze az egész közmunka programot, hanem erre van egy
külön ember.
Fekete Sándor Károlyné: Itt nincs ilyen ember?
Burka István: Adtatok rá létszámot? Költségvetésbe be lehet egy létszámot tervezni.
Fekete Sándor Károlyné: Nem új ember kell, hanem az alkalmatlant kell lecserélni.
Burka István: Állandó emberre lenne szükség, aki irányítja a közmunkát, akit alkalmaz az
önkormányzat. Itt nincs ilyen, közmunkások közül van kinevezve brigádvezető.
Minden nálam csapódik le, olyan dolgok is, amivel nem nekem kellene foglalkoznom.
Fekete Sándor Károlyné: Nem jól lett kialakítva a rendszer.
Burka István: Én nem vehetek fel a közalkalmazottat, aki irányítsa a munkát. Testület dönt a
költségvetésben.
Fekete Sándor Károlyné: Most panaszkodsz, de nem adtál be ilyen igényt.
Burka István: Én már sokszor elmondtam a problémákat.
Fekete Sándor Károlyné: Elő lett terjesztve? Elutasítottuk a kérésedet?
Burka István: Ez szépen meg lett kerülve, ott vannak a brigádvezetők.
Annak idején Szilárd meg lett bízva az irányítással, de akkor sem mentek a dolgok.
Hisom Traugott Szilárd: Nem én irányítottam, hanem engem is irányítottak.
Burka István: Többször jeleztem, hogy 1 főt kellene felvenni.
Gál József: Egy fő lett volna, aki végzettsége alapján jó lett volna irányítónak, de mégsem volt
alkalmas a munkára más okból. Más alkalmas személy, meg talált magának munkát máshol.
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Hisom Traugott Szilárd: Szeretném felolvasni a 2016. január 14-én beadott költségvetési
tervezéshez beadott beadványomat.
Hisom Traugott Szilárd felolvassa a 2016. január 14-i beadványát, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetési tervezetéhez, a gazdálkodással és a pénzügyi helyzetet befolyásoló kérdéskörével
kapcsolatban, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Burka István: Köszönjük. Ebben felsoroltál egy csomó dolgot, ami az önkormányzati
feladatkörtől, igen távol áll. Lángos sütés, meg egyéb dolgok, mind turisztika. Ez a vállalkozók
dolgai.
Hisom Traugott Szilárd: Ezt mondtam, hogy így hozzuk ide a vállalkozókat.
Burka István: Szálláshely kialakítás. Van önkormányzati lakás, de miért tegyünk tönkre olyan
vállalkozókat, akik már kialakították a szálláshelyet és ezzel foglalkoznak.
Az önkormányzati törvényben le van írva, hogy az önkormányzat gazdálkodásáért a Képviselőtestület felel. A törvényességért a polgármester felel.
Azt nem mondhatod, hogy nincs beleszólásod semmibe, mivel ami a testületi ülésen szóba
kerül, minden képviselőnek beleszólása van, ezzel csak élni kell.
Vendéglátási dolgokkal, nem nekünk kell foglalkozni.
Hisom Tarugott Szilárd: Nem ezt mondtam, el kell olvasni, amit leírtam.
Burka István: Ha van olyan vállalkozó, akkor a Képviselő-testület támogathatja, ha akarja.
Említetted a mezőgazdasági munkát. Ez olyan pályázati lehetőség, amiért a Munkaügyi
Központ és a helyi polgármester a felelős.
Az embereknek munkalehetőséget biztosítunk, megkülönböztetés nélkül. 2015 évben 82 fő
volt, 2016. évben 62 fő volt közmunkán. Az, hogy csökken a létszám, azt jelenti, hogy a piaci
szférában is el tudnak helyezkedni, van aki kiesik a rendszerből valamilyen okból.
Mezőgazdasági programban van egy irány, amit végig kell vinni. A terv egyeztetés úgy történik,
hogy a Belügyminisztérium részéről, Munkaügyi Központ részéről összesen 7 fő, leülnek velem
és nekem meg kellett megvédenem ezt a programot. A többi településhez képest a mi
programunk jó helyen áll.
A választáskor mindenki adott le programot, melyet a választók elolvastak. Ehhez kell
hozzáigazítani a többi programot, hogy ez működőképes legyen. Azt azért engedjétek meg, ha
én felelek a törvényességért, akkor engedjétek meg, hogy az én dolgaim miatt piszkáljanak, ne
a más dolgáért. Itt vannak felelősségek, amit nem mindenki úgy érez, ahogy kellene. Az, hogy
a testület hoz egy döntést, határozatot és azt végre kell hajtani, rendben van, de ha gond van,
akkor a polgármestert és a jegyzőt fogják elővenni. Lehet számon kérni, de a felelősség itt
marad.
Az állattenyésztésről is beszámoltam, elmondtam, hogy mennyi jószágunk van, mennyi
terményünk volt, mennyi haszon volt belőle. Ezek, nem engem gyarapítnak, hanem a falut. Van
olyan terület, ahol évek kellenek, hogy haszon legyen belőle. 260 db gyümölcsfát ültettünk el,
4-5 év kell, hogy teremjenek és haszon legyen belőlük. Addig, csak a gondozása a miénk. Ha
nem megyünk lépésről-lépésre, ne is várjunk semmit.
Fekete Sándor Károlyné: Itt van a gond, ezt sem tudtuk, hogy 260 db fát ültettünk. Tudott erről
valaki?
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Hisom Traugott Szilárd: Ők ketten.
Fekete Sándor Károlyné: Tudtál róla?
Gál József: Mi szavaztuk meg.
Fekete Sándor Károlyné: Minden ülésen itt voltam, egyszer hiányoztam csak. Nem tudtam,
hogy 260 db fát ültettek az önkormányzat területére. Hiányolom, hogy nincs beszámoló, hogy
mi történik a faluban. Nem tudunk róla, későn tudunk róla. Megkapjuk a költségvetést, van rá
három napunk.
Burka István: Nem későn tudtok róla. Az előző évi közmunka terv itt volt, abban benne volt…..
Fekete Sándor Károlyné: Megkapta valaki?
Gál József: Mindenki megkapja, minden évben, abban benne volt.
Kátainé Jónás Erika: Minden benne volt.
Fekete Sándor Károlyné: Lehet, hogy itt volt bent, de én nem láttam.
Burka István: Én nem titkoltam el semmit.
Fekete Sándor Károlyné: Nem azt mondtam, hogy eltitkoltad, hanem azt mondtam, hogy nem
tájékoztattál.
Burka István: Erről mindről, testületi határozat van.
Gál József: Ha maradtunk volna az előző négy év tematikáján, akkor esélyünk sem lett volna,
gyümölcsfát ültetnünk. Lett volna egy három hónapos program, amiben nyáron dolgoztak volna
az emberek. Nem lettek volna a jószágok, melyek mind az önkormányzat vagyonát gyarapítják.
Amikor a közmunka program meghatározza, hogy ennyi embert kell foglalkoztatni, akkor más
a dolog.
Kátainé Jónás Erika: Említette Szilárd a túrizmust. Tudomásom szerint, volt ilyen pályázat,
hogy elindulunk ezen az úton, erről volt testületi döntés is, de ez meghiúsult. Tudni szeretném,
hogy miért hiúsult meg, ez az egész.
Burka István: Két okból akadt el. Az egyik, hogy amikor a turisztikai pályázatról döntöttünk,
Boldog István Képviselő Úr azt mondta, hogy Kunszentmárton ezt a pályázatot el fogja
készíteni. Ez a pályázat nem készült el. Majd arról volt szó, hogy ősszel be lehet adni újból a
pályázatot.
Mindenki tudja, hogy milyen részre volt ez tervezve. Felkértük az akkori Jegyző Asszonyt,
mivel a tulajdonjogok nem voltak tisztázva, hogy kisajátításra készítse elő, de a kisajátításból
nem lett semmi. Eltűntek a papírok, rendőrségi feljelentés lett belőle. Nem tudom, hogy ez hová
fog jutni. Azóta az az ingatlan elkelt, mi még széljegyzetet sem tudtunk rá tetetni. Ez az ingatlan
per alatt áll.
Kátainé Jónás Erika: 70-80 milliós pályázati lehetőség volt.
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Hisom Traugott Szilárd: Mikor én a faluturizmusra gondoltam, azt értettem ezen, hogy
lehetőséget adunk vállalkozóknak, hogy idejöjjenek. Tudjuk, hogy a környékre rengeteg turista
jön és sok nyaralóház van. A környék frekventált, igény lenne rá.
Nagyréven, semmi nincs. Ha adnánk lehetőséget jönnének és ez mind adóbevételt jelentene.
Forgalmat jelentene a kompnak, egyéb letelepedőkkel nőne a lakosság, az óvodalétszám. El
kell indulni ezen az úton.
Burka István: Turisztikával állandóra, vagy ideiglenesre nőne az óvoda létszám?
Hisom Traugott Szilárd: Lenne olyan, aki idetelepedne a vállalkozása miatt.
Burka István: Céget lehet, hogy idetelepít, de nem fog ideköltözni. Az itt létrejött cipőüzemben
sem dolgozik egy nagyrévi ember sem, 6 főt nem tudtak összeszedni. Akik ide járnak most
dolgozni, azok sem költöztek Nagyrévre, inkább idejárnak.
Hisom Traugott Szilárd: Nagyrév egy csodálatos üdülőterület.
Burka István: Nagyréven azért van még mindig sok munkanélküli, mivel nem képesek az
emberek eljárni, még a szomszéd településre sem. Mindenki a közmunkától várja a megoldást.
Ha nincsenek pályázatok, akkor az önkormányzat nem tudja megvalósítani a dolgokat, mivel
nincs rá pénze.
Hisom Traugott Szilárd: Ha telket adunk, lesz rá érdeklődő.
Burka István: Volt itt vállalkozó, aki komoly munkahelyet hozott volna, de nem adtunk neki
területet. Máshol felépítette az üzemet.
Hisom Traugott Szilárd: Üdülő részen lett volna, ott nincs szükség arra, hogy kamionok verjék
a port. Nem az ipari falu a célunk, hanem a turisztikai falu.
Burka István: Nekünk azt kellene figyelembe venni, ha olyan vállalkozók telepednének le, akik
iparűzési adóból, egyéb adóból tudnák támogatni az önkormányzatot. Erre folyamatban vannak
a tárgyalások.
Ha a költségvetést valaki megnézte láthatja, hogy mennyi iparűzési adó bevételünk van. A
valóságon kell elindulni, nem álmokon.
Hisom Traugott Szilárd: Nagyrév ipari teleppé tételéhez, soha nem fogok hozzájárulni.
Burka István: Nagyrévnek lehetnek olyan beruházásai, ami nem a klasszikus iparról szól.
Amikor itt volt a lehetőség nem tudtunk dönteni róla.
Hisom Traugott Szilárd: Az egy ipari dolog volt és teljesen átláthatatlanok voltak a papírok és
azért nem szavazta meg a testület. Illegálisnak nézett ki az egész.
Fekete Sándor Károlyné: Jegyző Asszony azt mondta, hogy kiküldte neki a levelet, hogy a
cégadatokat küldjék meg és nem érkezett meg.
Burka István: Írásban hoztam be, amikor igényelték a területet.
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Fekete Sándor Károlyné: Nem az igényről volt szó, hanem a cég nem adta le a referenciáját.
Nem elég, ami az interneten van. Küldje el, amit a jegyző kért, hogy számoljon be az előző 3
évi mérlegéről.
Gál József: Az a lényeg, hogy azt mondta az a vállalkozó, hogy amennyiben itt ilyen döntések
és ilyen Képviselő-testület van, nem kíván idejönni.
Ha jobb lett volna a hozzáállás, már régen ide fizetné az iparűzési adót. Más községben, egyből
kapott telephelyet.
Hisom Traugott Szilárd: Üdülőtelep közepén biztosították neki a területet?
Gál József: Ezer éve ott van az a szikes terület, semmire nem tudod használni.
Burka István: Térjünk vissza inkább a költségvetéshez, mert nagyon elkanyarodtunk tőle.
Erdélyi Zoltánné: A költségvetésnek kiadási bevételi oldala van, olyan tényeken alapul, ami
megkötött szerződések, amit lehet számszerűsíteni. Amit Szilárd is elmondott és megvalósítja
döntéseket hoz a Képviselő-testület majdan, akkor ezeknek a hatását számszerűsítjük és
módosított előirányzatként be tudjuk építeni akár a bevételi, akár a kiadási oldalon. Ez a
költségvetés egy kiindulópont a 2017. évre, amit lehet módosítani, ha a tények, úgy alakulnak.
Gál József: Azt a szikes földet, csak cukrászüzemnek lehet odaadni, mert az a Te
elképzelésedbe beleillik.
Burka István: Az egy kereskedelmi szolgáltató terület a Rendezési Terv szerint. Ezt a rendeletet
a Képviselő-testület hozta meg anno és ami ma is érvényes. Ez a terület azért lett meghagyva,
hogy oda lehessen adni vállalkozásra.
Hisom Traugott Szilárd: Értem a véleményedet, de az út másik oldalán, végig üdülők vannak.
Burka István: Nézd meg, Kunszentmártonban egy gát választja el az ipari parkot az üdülőktől.
Senki nincs felháborodva, mert bevétele van a városnak.
Fekete Sándor Károlyné: Ne felejtsük el, hogy az építményadóból élünk, amit az üdülősök
fizetnek. Amit befizetnek építményadót, azt az önkormányzat, boldogan elkölti.
Burka István: 35m2-nél nagyobb építmények nem is lehetnének. Az építményadó azért lett
bevezetve, mivel senki nem tartotta be, az építési szabályokat.
Térjünk vissza a költségvetéshez. Felteszem szavazásra, hogy aki Nagyrév Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetését elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással megalkotta a következő
rendeletet.
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.16) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nagyrév Község Önkormányzatra valamint az Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének főösszegei
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 138.969.694 forintban,
b.) bevételi főösszegét 99.825.030 forintban állapítja meg.
c.) a költségvetés egyenlege -39.144.664 forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 39.144.664 forint előző
évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből
a.) 19.245.925 forint működési célú,
b.) 19.898.739 forint felhalmozási célú.
(3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha, mint az Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét 29.204.938 forintban,
b.) bevételi főösszegét 29.204.938 forintban állapítja meg.
c.) a költségvetés egyenlege 0 forint.
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A költségvetés részletezése
3.§
(1) Az Önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat az 1.1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(2) Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.2. melléklet szerint, az
önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.3. melléklet szerint állapítja meg.
Államigazgatási feladatokra nem tervez bevételt és kiadást a Képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzati szinten összesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások
előirányzatai mérlegszerű bemutatását az 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák.
4.§
(1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 92.335.576 forint, melyből
a) személyi juttatások 35.705.266 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 6.901.681 forint,
c) dologi kiadások 32.297.125 forint,
d) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 15.501.504 forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.930.000 forint.
(2) Finanszírozási kiadási előirányzat összesen 26.735.379 forint, melyből
a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 1.879.373 forint,
b) irányítószervi támogatás 29.204.938 forint.
(3) A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha működési kiadási előirányzata összesen
24.856.006 forint, melyből,
a) személyi juttatások 15.457.166 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.393.272 forint,
c) dologi kiadások 10.354.500 forint.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott
dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha székhely épületének
fenntartásához kapcsolódó, intézményre jutó kiadásait 620.000 forint összegben.
5.§
(1) Az Önkormányzat a 3. melléklet szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat az 5. melléklet szerint nem tervez a 2017. költségvetési évre olyan
fejlesztési célokat, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
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(4) Az Önkormányzat nem állapít meg általános tartalékot és céltartalékot 2017. évre.
(5) Az Önkormányzat tervezett költségvetési maradványa 39.144.664 forint.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében 2017. évre a 6. melléklet szerint nem tervez beruházási
kiadásokat.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint határozza meg
(8) Az Önkormányzat a 8. melléklet szerint európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint európai uniós programhoz
hozzájárulást 2017. évre nem tervez.
(9) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati továbbá
az irányítása alá tartozó költségvetési szerv szerinti megoszlását és az éves létszám
előirányzatát, a közfoglakoztatottak tervezett létszámát kötelező, önként vállalt feladatok
szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., és a 9.2., 9.2.1. mellékletek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6.§
(1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozása
Képviselő-testületi döntés szerint működési, likviditási célú hitelfelvétel pénzintézettől.
(3) A polgármester negyedévenként összesen 500 ezer forintig dönthet a forrás felhasználásáról,
melyről a tárgynegyedévet követő első ülésen beszámol a Képviselő-testület részére.
(4) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb
előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkeznek.
(5) Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szervnél jutalmazásra
fordítható és kifizethető keretet a Képviselő-testület nem állapít meg.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pályázatot a Képviselő-testület
előzetes jóváhagyásával nyújthat be. Nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása azon
pályázat benyújtásához, mely 100 %-os támogatási intenzitású és bruttó 500.000 forint
értékhatárt nem haladja meg, nem jár több éves kötelezettségvállalással és a pályázati kiírás
nem tartalmaz erre irányuló feltételt.
(7) A költségvetési kiadások csökkentése a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése
kiemelt feladat a költségvetés végrehajtása során.

27

(8) A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a költségvetési beszámoló
elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.
(9) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor jogszabályban
meghatározott értékhatárt figyelembe véve:
a) személyi juttatások,
b) dologi kiadások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) működési célú támogatások,
e) beruházások,
f) felújítások,
g) felhalmozási célú támogatások,
h) elszámolásra adott előlegek,
i) foglalkoztatottak részére elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
Az előirányzatok módosítása
7.§
(1) Az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítéséhez az
előirányzatok rendelkezésre állása érdekében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítási
jogát negyedévente 1.000.000 forint összeghatárig, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát jogszabályi keretek között teljes körűen a Képviselő-testület a
polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület az előirányzatok
módosításának jogát fenntartja magának. Az átruházott hatáskör 2017. december 31-ig
gyakorolható.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt hatáskör átruházás jogának gyakorlása során tett intézkedésekről
a polgármester a soron következő testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület részére és
javaslatot tesz a költségvetés módosítására.
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzat módosítási igényét
a polgármesternél írásban jelzi, aki sürgős esetben soron kívül, egyéb esetben a soron következő
ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatok módosításait szükség szerint, illetve
negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal a költségvetési rendelet módosítása keretében elfogadja.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8.§
(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és
továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az
intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
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Záró és hatályba léptető rendelkezések
9.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nagyrév, 2017. február 15.
Burka István
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Kihirdetve: 2017. február 16.
Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.

VI.

Napirend:
Egyebek

Burka István: Van-e valakinek az egyebekben hozzászólása az üléshez?
Gál József: Volt szó az állattenyésztésről. Örülök, hogy ezt így meg tudtuk valósítani, mivel
sem emberek, sem létszám nem volt. Pénzt is lassan adják, hogy meg tudjuk építeni a gazdasági
épületeket. Az sem volt egyszerű, egy olyan embert találni, aki az állatokkal szeret foglalkozni
a hét minden napján. Volt olyan személy is, aki háromszor hagyott itt bennünket, ezért majdnem
az egész pályázat meghiúsult.
Nem mondom, hogy az egészet nem lehetne jobban csinálni, de ezekkel az emberekkel tudjuk
csinálni. Az állatállomány szaporodását is sikerült elérni.
A helyi asztalos elvállalta, hogy készít egy szekeret a szüreti bálra, melyet két marha fog húzni.
Hisom Traugott Szilárd: Asztaloshoz kapcsolódik, hogy a kinti kuka nem lett megcsinálva,
közel egy éve, mert nem volt cseréplécünk. Szeretném, ha ez a kuka, meg lenne csinálva.
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Van egy kérdésem is, hogy a komppal kapcsolatos visszafizetéssel kapcsolatosan, vannak-e
fejlemények?
Burka István: Még nem jelzett vissza a minisztérium.
Gál József: A Művelődési Ház fűtésével kapcsolatosan, lépjünk-e valamit?
Burka István: A Művelődési Háznál annyi munkát tudtunk elvégezni, hogy ne legyen
balesetveszélyes. (Több szakember állapította meg, hogy életveszélyes volt.) Ettől még a fűtés
nem működik. Nem lett beépítve akkora mennyiségű radiátor amennyi kellene, nem lett akkora
teljesítményű kazán, amekkora kellene. Ezt az a személy mondta, aki a költségvetést készítette.
Parapetes gázfűtésről beszélt, nem vegyes tüzelésről.
Hisom Traugott Szilárd: A gázfűtést még akarjuk? Nem lesz drága így a fűtés?
Burka István: Jobb lett volna a fűtés, mint így.
Fekete Sándor Károlyné: A parapeteket, egy éven belül le kell cserélni, úgyhogy nem jártunk
volna jobban, azzal sem.
Burka István: Törvény úgy mondja ki, hogy 2018. januárjától, csak energiatakarékos
emblémával ellátott konvektorokat lehet forgalmazni. A meglévőket nem bántják.
A Művelődési Háznál a vizes fűtés a felébe sem került, mint ahogy a költségvetésben szerepelt.
Ha a költségvetés szerint csinálják meg, akkor lett volna egy működő fűtés.
Szakemberek nézték meg a fűtést és azt mondták, hogy több 100 ezer forintos kár keletkezett,
mert annyi pénz kell hozzá, hogy a fűtésből újból jó fűtés legyen. Van olyan rész, ahol a
burkolatot is fel kellene verni.
Kellene egy új kazán, ami 400-450 ezer forintba kerül, és kellene még több radiátor is, a
fűtéselosztó sem jó.
Gál József: Itt most az a kérdés, hogy tegyünk-e egy bejelentést, vagy sem.
Burka István: Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy legyen rendőrségi feljelentés, akkor
megtesszük a feljelentést.
Nekem ezekből a peres ügyekből, egyébként elegem van. Nem győzök szaladgálni a
rendőrségre.
Suhari-Nagy Margit: Ez pályázatból valósult meg. Ezt valahol el is fogadták. Nem lesz gond
abból, ha ezt megbolygatjuk?
Hisom Traugott Szilárd: Lehet, hogy visszafizetést von magával.
Erdélyi Zoltánné: Átnézte már valaki azt a pályázati anyagot?
Fekete Sándor Károlyné: Nem kaptuk meg. Én többször kértem. Nem is fogok szavazni, mert
nem tudom, hogy miről van szó.
Erdélyi Zoltánné: Eredeti költségvetés úgy szólt, hogy gázfűtés, majd kérelmezte az
önkormányzat, hogy a gázfűtés legyen kiváltva, ezzel a vegyes tüzeléssel. Engedélyezte a
minisztérium ezt. Így lett kialakítva az egész rendszer, abból a pénzből, amit kaptunk.
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Gál József: Az a lényeg, hogy ez a fűtés semmire nem jó.
Fekete Sándor Károlyné: Mit fogunk elérni a rendőrségi feljelentéssel?
Gál József: Lemegy a vállunkról a felelősség.
Fekete Sándor Károlyné: Attól, még nem lesz fűtés.
Hisom Traugott Szilárd: Meg akarják védeni magukat.
Burka István: Jogász mondta, ha a Képviselő-testületnek tudomására jut olyan dolog, amely
hátrányosan érinti az önkormányzatot és nem tesz semmit, akkor a következő ciklusnál ez a
Képviselő-testület ugyanúgy felelősségre vonható hűtlen kezeléssel, mint az előző aki
elkövette.
Kátainé Jónás Erika: Mi együtt voltunk ott, amikor ott volt a fűtésrendszer költségvetésének
készítője, akkor mondta, hogy a radiátor mennyiség sem felel meg a légköbméter
mennyiségnek. Kiderült, hogy kb. 1,5 millió forint eltűnt állítólag.
Hisom Traugott Szilárd: Én szeretném látni a pályázati anyagot, és javaslom, hogy napoljuk el
a döntést a következő ülésre.
Burka István: Szilárd ezt az anyagot már megkaptad. Te voltál megbízva……
Hisom Traugott Szilárd: Én ezt az anyagot, nem kaptam meg.
Fekete Sándor Károlyné: Megkaphatjuk ezt az anyagot? A komplett pályázatot át kell nézni,
meg kell nézni a kifizetést ….
Gál József: Ti melyik világban éltek? Itt vagytok két éve. Szilárd már beadta az anyagot az
ügyvédhez.
Hisom Traugott Szilárd: Én, nem ezzel lettem megbízva. Nem kaptam meg, ezt az anyagot.
Fekete Sándor Károlyné: Szóban elmondjátok, de nem kaptunk anyagot.
Burka István: Első testületi ülésen lett eldöntve, akkor volt itt az ügyvédnő is…
Fekete Sándor Károlyné: Én még nem is láttam az ügyvédnőt.
Burka István: Most megkérdezem, hogy tegyen feljelentést, vagy ne tegyen feljelentést a
Képviselő-testület?
Hisom Traugott Szilárd: Javaslom, hogy napoljuk el a szavazást.
Fekete Sándor Károlyné: Én ameddig nem láttam a pályázatot, nem tudok erre érdemben
válaszolni.
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy kiért egyet azzal, hogy a Művelődési Ház fűtésével
kapcsolatosan az Önkormányzat a feljelentést megtegye?
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017. (II.15.) számú határozata
Művelődési Ház fűtési rendszerével kapcsolatos rendőrségi feljelentés megtételéről
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy A Művelődési Ház fűtési rendszerével kapcsolatos rendőrségi feljelentést
Nagyrév Község Önkormányzat tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Értesülnek:

1) Polgármester – helyben,
2) Képviselő-testület – helyben,
3) Jegyző – helyben,
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
5) Könyvtár – helyben
6) Irattár – helyben

Fekete Sándor Károlyné: Elmondom ismét, hogy ameddig nem láttam a pályázatot, nem tudok
érdemben dönteni.
Burka István: Az ügyvédnek átadott anyagot a Képviselő-testület állította össze. Szilárd lett
megbízva azzal, hogy ez hozzá legyen adva. Az ügyvédet meg fogjuk kérdezni, hogy ott van-e
az anyag nála.
Hisom Traugott Szilárd: Ezzel nem voltam megbízva. Az anyag lehet, hogy ott van nála, de én
ki lettem hagyva ebből. Csak a telekkel voltam megbízva.
Burka István: Szeretnék tőled Képviselő Úr kérdezni. Tudomásom szerint, a trafó körül vágják
ki a fákat. Ami az önkormányzat tulajdonát képezi még most, ez az a terület, amely Sej János
és az Önkormányzat közötti perben szerepel. Ha jól tudom, az Önkormányzatnak van rajta
használati, rendelkezési joga. Ennek ellenére meg lehet nézni, hogy mennyi gally van már ott,
és mennyi fa van kivágva. Ez az a dolog, amit kért a Képviselő-testület tőled, hogy tartsd ezeket
a dolgokat szem előtt, próbálj ezzel foglalkozni.
Hisom Traugott Szilárd: Ennek a peres ügyével foglalkozom teljes mértékben.
Burka István: Fogadjunk, hogy úgy eljöttél mellette, hogy nem is láttad a fakivágást.
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Hisom Traugott Szilárd: Ebbe, mit szóljak bele. Ez megint egy elvtelen támadás, mert amikor
itt dolgoztam bent és kimentem és rendőrséget hívtam és próbáltam eljárni, hogy egyáltalán ott
lenyírhassam a füvet, nem tudtuk megtenni. El lettünk tiltva. Azt sem tudtad elérni, hogy a
kukákat visszahelyeztesd. Ha neki van adva, hogy rendben tartsa a telket, a füvet nyírhassa,
akkor nyílván az ilyen gallyakat is ki fogja vágni. Az ott, a vízelvezető árokból a sarjak
kivágása.
Burka István: Ez illegális fakivágás. Ilyen fasor kivágásra a jegyző ad engedélyt.
Hisom Traugott Szilárd: Én jelentettem neked, több illegális fakivágást, azt mondtad, nem tudsz
vele mit kezdeni, nincs hatásköröd rá. Tőlem akkor mit vársz?
Burka István: Nem jeleztél nekem semmit.
Hisom Traugott Szilárd: Még a rendőrséget is felhívtam.
Burka István: Végére értünk a napirendeknek, van-e még valakinek kérdése, véleménye? Nincs.
Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt
és az ülését bezárja.

Kmf.
Burka István
polgármester

Dr.Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Gál József
képviselő

Fekete Sándor Károlyné
képviselő

33

