95-1/2017.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület
2017. január 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(I.12.) számú határozata
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(I.12.) számú határozata
Adria-Duna Trade Kft. – 1122. Budapest, Pethényi köz 7. – árajánlatának elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(I.12.) számú határozata
A VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
benyújtásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(I.12.) számú határozata
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterbe történő belépésről
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Jegyzőkönyv
mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 12-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Burka István polgármester
Gál József alpolgármester
Fekete Sándor Károlyné
Kátainé Jónás Erika,
Hisom Traugott Szilárd képviselők
Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt:
Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Váradi Zoltánné jkv.
Burka István polgármester tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent
képviselőket és a jelenlévőket. Külön köszönti Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőt. Dr.
Hoffmann Zsolt jegyzőt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2017. január 10.
napi hatállyal nevezte ki a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal helyettesítő jegyzőjévé.
Burka István polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő
jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Burka István: Meghívó nem került kiküldésre, négy napirendi pont van.
Az I. napirend: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásra benyújtott
LVF/2571/2016-NFM kódú pályázathoz beérkezett árajánlatok megtárgyalása,
II. napirend: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP/-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázat megtárgyalása,
III. napirend a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterhez történő
csatlakozás megerősítése,
IV. napirend: Egyebek.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a napirendekkel, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy a napirendi pontok megtárgyalását elfogadja
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár
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Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(I.12.) számú határozata
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőknek, Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket fogadja el.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ Irattár

I.

Napirend:
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásra
benyújtott LVF/2571/2016-NFM kódú pályázathoz beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: A pályázathoz három árajánlat érkezett.
MÉSZÁROS Hajómérnöki Kft - 2094. Nagykovácsi, Tinódi u. 32. – árajánlata: 12.744.450.Ft.
Tiszatardosi Varga Kft. – 3928. Tiszatardos, Arany János u. 3. – árajánlata: 13.770.610.-Ft.
Adria-Duna Trade Kft. – 1122. Budapest, Pethényi köz 7. – árajánlata: 11.940.540.-Ft.
Érdeklődtem több helyen, hogy melyik Kft-t javasolnák. Többen az Adria-Duna Trade Kft.
javasolták. Én is ennek a Kft-nek az árajánlatát javasolnám elfogadásra, mivel a pályázati
összeg 11,2 millió forint.
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Fekete Sándor Károlyné: Mit fog lefedni ez a pályázat?
Burka István: Köteles komp csörlőrendszerének felújítása:
-3 fázisú aggregátor,
- tápfeszültség kábel átvezetése a csörlőhöz,
- betonlap bővítése 1,5-1,5 méterrel,
- új csörlő beszerzése és felszerelése,
- csörlőház építése,
- 4 KW fékesmotor, hajtómű, tengelykapcsolóval,
- vezérlődoboz, saját tervezésű elektronika,
- digitális végállás-beállító,
- biztonsági kapcsoló,
- ipari távvezérlés,
- vészleeresztő rendszer, feszültség kimaradás esetén,
- figyelmeztető lámpa ( villogó), kürt ( szaggatott )
- munkadíj
Hisom Traugott Szilárd: Ezek nagy része már meg is van, igaz hibásak, de mi lesz azzal, ami
elbontásra kerül? Ezekre vannak értékesítési tervünk?
Burka István: Még nincs értékesítési tervünk. A Tiszát hajóúttá nyilvánították Tokajig. Egyik
lehetőség, hogy hajót veszünk, és az tolja a kompot, vagy megcsináljuk ezt a távvezérlésű
rendszert amivel bírunk, vagy van még a magas kötél vezetés, ami egy ilyen kompnál kb 150
millió forintba KERÜL.
Ami a pályázatban szerepel, azt bírjuk önerővel is, meg kell csinálni, ki kell cserélni és így
biztonságos lesz a közlekedés tudjuk üzemeltetni a kompot.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az Adria-Duna Trade Kft. árajánlatát
fogadja el a Képviselő-testület, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(I.12.) számú határozata
Adria-Duna Trade Kft. – 1122. Budapest, Pethényi köz 7. – árajánlatának elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy a Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásra
benyújtott LVF/2571/2016-NFM kódú pályázathoz beérkezett árajánlatok közül az
Adria-Duna Trade Kft. – 1122. Budapest, Pethényi köz 7. – által benyújtott 11.940.540.-Ft.
összegű árajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Burka István polgármester
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A határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai – helyben,
2) Burka István - polgármester
3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
5) Adria-Duna Trade Kft. – 1122. Budapest, Pethényi köz 7.
6) Könyvtár – helyben
7) Irattár
Dr.Hoffmann Zsolt: Polgármester Úr említette, hogy a pályázati összeg 11,2 millió forint. Az
önerőt vállalta a Képviselő-testület és a költségvetésben is benne van?
Burka István: Igen tudnak a képviselők az önerőről és a költségvetésben is benne van.
Gál József: Ha megvalósul a pályázat, akkor 5 évig kötelező működtetése lesz a kompnak.
Dr.Hoffmann Zsolt: A későbbiekre felajánlom, hogy egy olyan rendeletet elő tudunk készíteni,
ami a beszerzésekre vonatkozik. Ez a Képviselő-testület védelme érdekében lenne.
Fekete Sándor Károlyné: Ezt megköszönjük. Erre nagy szükség lenne, hogy minden beszerzés,
eladás tiszta legyen.
Burka István: Van-e még kérdés, vélemény ezzel kapcsolatosan. Nincs. Térjünk át a következő
napirendi pontra.

II.

Napirend:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erőés munkagépek beszerzése VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat
megtárgyalása,

Előadó: Burka István
polgármester
Burka István: Három árajánlatot kértünk a pályázat 2. célterületére az önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez.
Traktorra és gréderre kaptunk árajánlatokat.
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Traktor Tade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – 6800. Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44. –
árajánlata: traktor bruttó:
8.318.500.-Ft.
gréder bruttó:
2.857.500.-Ft.
összesen:
11.176.000.-Ft.
Promacht Bt. – 6000. Kecskemét, Nyíri út 44/J Fsz.4.árajánlata: traktor bruttó:
7.847.965.-Ft.
gréder bruttó:
2.527.300.-Ft.
összesen:
10.375.265.-Ft.
BALANSWING Kft. – 1024. Budapest, Ezredes u. 14. –
árajánlata: traktor bruttó:
8.636.000.-Ft.
gréder bruttó:
2.781.300.-Ft.
összesen:
11.417.300.-Ft.
A 2. célterület esetében 10 millió forintra lehet pályázni, 1 millió forint önrészt kell hozzátenni.
11 millió forintot nem tudjuk túllépni, mivel azt már nem tudjuk kifizetni.
Javaslom a Promacht Bt. – 6000. Kecskemét, Nyíri út 44/J Fsz.4.- árajánlatának az elfogadását.
Dr.Hoffmann Zsolt: A VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatnak két célterülete van. Az
egyik, melyet Polgármester Úr is említett, az önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése, ez bruttó 10
millió forint és legfeljebb 10% önerő.
Másik célterület, a helyi külterületi közutak fejlesztése. Bruttó 100 millió forint igényelhető, itt
10% önerőt kell vállalni.
Most arról kell dönteni-e a Képviselő-testületnek, hogy ezt a pályázatot be kívánja-e nyújtani.
Ez a lehetőség 2017. január 6-án nyílt meg. A pályázat benyújtásához, már egy költségvetést
kell összeállítani. A költségvetés összeállításához kerültek megkeresésre az árajánlatot
benyújtók. Látjuk, hogy egy árajánlat van a 11 millió forint alatt, ez alapján be tudja nyújtani
az önkormányzat a pályázatot és tervezni, hogy tudja a 10% önerőt biztosítani.
Arról kellene dönteni, hogy minkét célterületre beadjuk-e a pályázatot és milyen összeggel és
tudjuk-e az önerőt biztosítani. Látjuk, hogy a második árajánlat a megfelelő és célszerű ennek
alapján benyújtani a pályázatot.
Hisom Traugott Szilárd: A költségvetés bírja-e az 1 millió forint önerőt biztosítani?
Burka István: Igen.
Dr.Hoffmann Zsolt: Akkor így le lehet zárni, hogy a 2. célterület megfelel és benyújtja a
pályázatot az önkormányzat. Ha 10 millió forintra pályázik, 1 millió forint önerőt kell
biztosítani.
Fekte Sándor Károlyné: Az a kérdés, hogy a gépek fenntartását és üzemeltetését bírni fogja-e
az önkormányzat?
Dr.Hoffmann Zsolt: Támogatási szerződés szerint 5 évig kell működtetni a gépeket.
A külterületi önkormányzati utak karbantartása önkormányzati feladat. Sok önkormányzat nem
tud ennek eleget tenni. Ezekkel a gépekkel könnyebb ennek a feladatnak eleget tenni.
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Burka István: Nem örülök, hogy megkaptuk a földutakat, de nem tudunk vele mit kezdeni. Gép
kell, hogy rendben tudjuk őket tartani.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erőés munkagépek beszerzése VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 2. célterületre:
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és
munkagépek beszerzéséhez Önkormányzat benyújtsa a pályázatot, tekintettel a Promacht Bt. –
6000. Kecskemét, Nyíri út 44/J Fsz.4.- árajánlatára, az, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(I.12.) számú határozata
A VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
benyújtásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be VP/-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat 2.
célterületre: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erőés munkagépek beszerzéséhez.
A projekt keretében Nagyrév község területén levő önkormányzati utak kerülnek
karbantartásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
A beszerzés tervezett költsége: 10.375.265.-Ft
Az igényelt támogatás összege: 9.337.738.-Ft.
Az önerő összege: 1.037.527.-Ft.
A pályázathoz szükséges saját erő összegét az 1.037.527.-Ft-ot az Önkormányzat a
felhalmozási előirányzat terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Burka István polgármester

A határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai – helyben,
2) Burka István - polgármester
3) Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
5) Könyvtár – helyben
6) Irattár
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Burka István: Arról szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy lesz majd pályázat kőtörmelékre,
zúzott kőre a közmunka programon belül. Külterületi utakat próbáljuk rendbe tenni.
Gál József: Ide tartozik, hogy elődeink ránk hagytak egy úthengert, amit pályázatból vettek
több millió forintból és nem működik. Annak az állapotát kellene felmérni, hogy mi a baja,
javítható-e. Egyszer ment ki az útra és ennyi volt a munkája. Most, ha lesz kőtörmelék, akkor
tudnánk használni.
Burka István: Kölcsönadtuk Tiszakürtnek, de sajnos lerobbant, nem tudták használni és még
nem hozattuk haza. Huzamosabb munkára nem használható, mivel nem bírja.
Gál József: Mérjük fel, hogy mi a hibája, ha javítható, akkor javítsuk meg.
Dr.Hoffmann Zsolt: A kiosztott határozati javaslat, mindkét célterületre szól, itt most a
Képviselő-testület csak a második célterületet a mezőgazdasági gépbeszerzést fogadta el, ezért
így módosul a határozat.

III.

Napirend:
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterhez
történő csatlakozás megerősítése

Előadó: Burka István
polgármester
Burka István: Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszter, már 2016.
decemberében megalakult. Már megjelentek pályázatok, melyeket be lehetne nyújtani. Hétfőn
jönnek ezt megbeszélni, hogy milyen lehetőségek vannak.
Ez arról szól, például, közétkeztetés alapanyagigényének kielégítéséhez termőterületek
nagyságának növelése, alkalmazott mezőgazdasági foglalkoztatottak számát hogyan lehet
növelni. Települések tudnak egymás között cserélni, értékesíteni termékeket. A települések
tapasztalataik alapján segítik egymást.
Összefogja a vállalkozói szektort, segíti, hogy nagyobb legyen a forgalom és jobb ellátás legyen
a településeken.
Segítené intenzív termelési módszerek bevezetését, foglakozik a megújuló energiával.
Összehangolná a településeket, hogy pl. ne mindenki búzát termeljen. Mindenki olyat
termeljen, amihez ért.
Ennek a klaszternek a székhelye Lakitelek. Zobokiné Kiss Anita Lakitelek Polgármestere a
koordinátora.
Képviselő-testületi határozattal kellene megerősíteni a klaszterhez történő csatlakozást, ebben
alapító tagok vagyunk. Már beszéltem arról is, hogy az ebben való részvétel, előrelépést
jelentene.
Hisom Traugott Szilárd: Ezzel járnak kötelezettségek?
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Burka István: Éves tagdíj van, 70-80 ezer forint. Figyelik a pályázatokat és meg is megírják.
Fekete Sándor Károlyné: Alapító okiratból kaphatnánk, hogy miről is van szó?
Burka István: Az aláírtat lemásoltatom és mindenki megkapja.
Hisom Traugott Szilárd: Van-e arra lehetőség, ha későbbiekben terhet jelentene, akkor ki
tudjunk lépni, szankció nélkül?
Burka István: Három hónapos felmondás és ki lehet lépni. Bármikor ki lehet lépni.
Fekete Sándor Károlyné: Alapító okiratot kell megnézni.
Hisom Traugott Szilárd: Ameddig nincsenek végleges iratok, nehéz szavazni ebben a
kérdésben.
Burka István: Alapító tagságban benne van Nagyrév. Decemberben, már volt alakuló ülés.
Testületet nem bírtuk összehívni, mivel nem volt jegyzőnk. Több település úgy lépett be, hogy
januárban meghozzák a döntést.
Fekete Sándor Károlyné: Most nem tudjuk, hogy miről kell szavazni!
Burka István: Most mondtam el. Arról kell szavaznunk, hogy ebben a klaszterben, alapító
tagként benne vagyunk.
Dr.Hoffmann Zsolt: Képviselő-testület kizárólagos kompetenciája csatlakozni ehhez.
Polgármester Úr elmondása szerint, túl nagy kötelezettséggel nem jár. Ki fogjuk osztani az
Alapító Okiratot, abban lesznek a kötelezettségek, feltételek, hogyan lehet ki-be lépni, tagdíj.
Ha Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy az üzleti hálózat nem felel meg céljainak, akkor lehet
tenni nyilatkozatot a kilépésről. Túl nagy kockázatot nem vállal az önkormányzat.
Hisom Traugott Szilárd: Jó lenne tudni, hogy mennyi a havi díj?
Burka István: Nem tudom megmondani. Máshová is fizetünk tagdíjat, amiből nem sok
hasznunk van. Itt a felesleges termékeket nem kidobjuk, hanem értékesíthetjük, cserélhetjük.
Fekete Sándor Károlyné: Nem ezzel van a probléma, de legalább kaptunk volna Alapító
Okiratot.
Burka István: Még nekem sincs végleges. Most csak erősítsük meg egy határozattal, hogy részt
veszünk benne.
Dr.Hoffman Zsolt: Van valamilyen határidő?
Burka István: 2017. január 17-én lesz Lakitelken ülés.
Kátainé Jónás Erika: Ha most csatlakozunk, akkor is bármikor ki lehet belőle lépni.
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Dr.Hoffmann Zsolt: Képviselő-testület döntse el, hogy az információk, most elegendőek a
döntéshez.
Kátainé Jónás Erika: Ez, csak előre vihet bennünket.
Dr.Hoffmann Zsolt: Ez egy üzleti hálózat, arról van szó, hogy összehangolják a települések ki
milyen terméket állít elő. Aki a klaszterben benne van, elősegíti a másik termékforgalmazását.
Tagdíj működési kiadásra kell, gondolom felvesznek egy embert, aki ezt az egészet majd
koordinálja.
Burka István: Ha vesznek fel embert, azt Lakitelek felvállalta. Később lehet olyan is, hogy
turisztikai programokat is összehangolnak.
Fekete Sándor Károlyné: Nincs ezzel probléma, csak ha előre tudjuk, hogy körvonalazódik
ilyen dolog, akkor még esetleg ötleteink is lehetnek ezzel kapcsolatosan, amit még bele is
írhatunk.
Burka István: Magyarországon, még ilyen működő klaszter nincs. Ez lenne az első, minta
jelleggel.
Dr.Hoffmann Zsolt: Mint lejárt határidejű határozat, javaslom, hogy következő soros ülésre
hozzuk be, akkor Polgármester Úr tájékoztatást ad, hogy aláírásra került, mellétesszük az
Alapító Okiratot és tájékozódhat a testület.
Burka István: Most a belépésről döntsünk. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy
Nagyrév Község Önkormányzat a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő
Klaszterbe alapító tagként belépjen, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(I.12.) számú határozata
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterbe történő belépésről
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterhez Nagyrév
Község Önkormányzat csatlakozik.
Képviselő-testület vállalja az éves tagdíj megfizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint kéri az
Alapító Okirat bemutatást a soron következő ülésen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Burka István polgármester
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A határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai – helyben,
2) Burka István - polgármester
3) Dr.Hoffmann Zsolt– helyettesítő jegyző
4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
5) Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszter- Lakitelek
6) Könyvtár – helyben
7) Irattár

IV.

Napirend:
Egyebek
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: Van-e valakinek hozzászólása egyebek napirendben?
Gál József: Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a Polgármester Úr a nagy hidegre való
tekintettel a szociális gondozókkal végigjáratta a falut, felmérette, hogy kinek van szüksége
segítségre, tüzelőre. Egy személynek nem volt tűzifája, Polgármester Úr intézkedett és vittek
neki fát. Másnap megnéztük és minden rendben volt. A faluban kihűlés, nem veszélyeztetett
senkit.
Burka István: Fejlesztési Minisztériumtól kaptunk egy levelet, miszerint 2010. évben
felhasznált pályázati pénzt a kompra, üzemeltetés hiánya miatt vissza kell fizetnünk. Felvettem
a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, 90 napig nem fognak inkasszózni. Írtunk levelet a
Fejlesztési Minisztériumba, hogy ne kelljen visszafizetni, mivel 2014-2015 évben a kompra
közel 4,5 millió forintot költöttünk rá, ez a Képviselő-testület megtett mindent, hogy üzemeljen
a komp. 2015. április 15-től üzemel a komp.
Még a Belügyminisztériumba is írni kell, hogy ne kelljen visszafizetni pénzt. Ha nem engedik
el a visszafizetést, akkor 5,9 millió forintot, plusz büntetőkamatokat vissza kell fizetni. Ez
együtt, közel a 10 millió forintot meg fogja haladni.
Kátainé Jónás Erika: Ha vissza kell fizetni ezt a pénzt, akkor aki az üzemeltetést nem csinálta,
nem kötelezhető, hogy az Önkormányzatnak térítse meg ezt a kárt?
Hisom Traugott Szilárd: Magánvagyonával, nem felel. Szavazás született.
Dr.Hoffmann Zsolt: Támogatási szerződést kellene elővenni, hogy milyen feltételek vannak
benne. Meg kellene nézni, hogy kinek volt a felelőssége a működtetés. Ha nem lehet
megállapítani, de úgy gondoljuk, hogy akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet, akkor meg
lehet tenni a büntető feljelentést.
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Hisom Traugott Szilárd: Képviselő-testület hozta a döntést a leállításról.
Dr.Hoffmann Zsolt: Testületi felhatalmazás, kellett hogy legyen…
Kátainé Jónás Erika: Az nincs. Egy személyben a polgármester döntött.
Burka István: 2010-ben ahogy az árvíz kitette a kompot, azon módon ott maradt.
Dr.Hoffmann Zsolt: Gazdálkodás biztonságáért
szabályszerűségéért a polgármester felel.

a

Képviselő-testület,

gazdálkodás

Kátainé Jónás Erika: Ha bebizonyosodik, hogy Ő volt a felelős, akkor be lehet hajtani?
Dr.Hoffmann Zsolt: Ha polgármesteri tisztségével összefüggésben követte el valaki, akkor nem
felel sajnos a magánvagyonával.
Burka István: A szerződésben az volt, hogy 5 évig üzemeltetést vállalt az önkormányzat, három
évig nem volt elidegeníthető egy eszköz sem, ami a pályázatban volt. Ennek ellenére adtak el
eszközöket.
Fekete Sándor Károlyné: Bírósági fázisban van, nem?
Burka István: Nincs.
Dr.Hoffmann Zsolt: Bűncselekménynek, minden tényállás elemét bizonyítani kell. Az egyik
tényállás elem a hanyag kezelésnél a kár. Ha nekünk vissza kell fizetni, onnan kezdődően van
kár. Ha nincs kár, akkor nincs bűncselekmény.
Hisom Traugott Szilárd: Kár, maga az elmaradt bevétel is lehet.
Dr.Hoffmann Zsolt: Ha nincs bűncselekmény, akkor munkajogi felelősséggel lehet számolni.
Burka István: Annyit szeretnék még elmondani, hogy a vagyonbevallási csomagokat
összeállítjuk és a következő ülésre kell visszahozni.
Van-e még valakinek hozzászólása a napirendhez?
Fekete Sándor Károlyné: Bizottsággal kapcsolatosan lenne kérdésem. Kötelező bizottságot
fenntartania az önkormányzatnak? A vagyonnyilatkozatok átvétele a bizottság feladata és ezért
is kellene sürgősen meghozni a döntést a bizottsággal kapcsolatosan, hogy ne legyünk törvényi
mulasztásban. Mi a teendőnk?
Dr.Hoffmann Zsolt: Polgármester Úrnak illetve a Képviselő-testületnek kell döntenie ebben.
Minimális létszám 3 fő, tagjainak több mint fele képviselőnek kell, hogy legyen. Elnöke nem
lehet polgármester, alpolgármester. Célszerű külsős tagjának lenni, de ezt törvény nem írja elő.
Fekete Sándor Károlyné: A bizottság kérdése igen sürgős, mivel január 31-ig le kell adni a
vagyonnyilatkozatokat.
Gál József: Ha nem lesz bizottság, akkor milyen következménye lesz?
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Dr.Hoffmann Zsolt: Az SZMSZ-t kell megnézni. SZMSZ-ben van a bizottságnak munkaterve
is. Következő ülésre meg fogom nézni.
Gál József: Előző SZMSZ-ben úgy volt, hogy ad hoc bizottság alakul és az veszi át a
vagyonnyilatkozatokat.
Fekete Sándor Károlyné: Mostani SZMSZ-ben úgy van, hogy van egy állandó bizottság.
Dr.Hoffmann Zsolt: Le lehet csökkenteni a bizottság feladatát, csak azt a feladatot lássa el, ami
kötelező.
Hisom Traugott Szilárd: Pénzügyi és Szociális Bizottság volt eddig.
Dr.Hoffmann Zsolt: Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a segélyek elbírálását, saját
hatáskörben végzi. Nagyobb településen bizottságok döntenek ilyen kérdésekben. A
bizottságnak viszont be kell számolnia munkájáról a képviselő-testületnek. Ha testület úgy látja,
hogy a bizottság nem jól dönt, akkor visszavonhatja az átruházott hatáskört.
Gál József: Akkor most, pénzügyi bizottságot kell létrehozni.
Dr.Hoffmann Zsolt: Legyünk törvényesek, bizottság arra a feladatra legyen, amit a törvény
előír.
Burka István: Köszönjük a tájékoztatást. Van-e még valakinek kérdése, véleménye,
hozzászólása? 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
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