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Jegyzőkönyv
mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 27-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: A meghívón szereplő napirendek kerülnek megtárgyalásra.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2017.(II.27.) 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

Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál József és Fekete Sándor Károlyné
képviselőket.
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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
92/2017.(II.27.) 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:
Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: A tájékoztatót mindenki megkapta. Egy dologgal szeretném kiegészíteni, az
időseknél jelzőrendszer kialakításával, kapcsolatosan kellene határozatot hozni.
Ez a készülék hasonló, mint a telefon, csak segélyhívásra lenne alkalmas. Ennek a
készüléknek a használati díja, 2000-2200.-Ft./hó.
Fekete Sándor Károlyné: Ezt kinek kell fizetni?
Burka István: Aki a készüléket használja. Próbaként lehet egy 5 db készüléket kérni, melyeket
kiosztanánk öregeknek, hogy lássuk, hogy hogyan működik. Ennek a díját kifizetné az
önkormányzat.
Fekete Sándor Károlyné: Éves díja, telepítési díja van-e?
Hisom Traugott Szilárd: Ilyenről, már tárgyaltunk egy pár éve.
Fekete Sándor Károlyné: Annak 5000.-Ft./hó volt a díja.
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Burka István: Az, drága volt, nem fizette volna senki.
Fekete Sándor Károlyné: Nem volt rá igény.
Burka István: Tiszainokán is akarnak kialakítani egy ilyen rendszert és a két településnek, egy
központot hoznának létre.
Hisom Traugott Szilárd: Hány fő házi gondozottunk van?
Burka István: Úgy néz ki, hogy 6 fő, de erre még visszatérünk az egyebek napirendnél.
Hisom Traugott Szilárd: Segélyhívásra a mobiltelefon is alkalmas.
Burka István: A havi díj fizetését, a 12 ezer forintot, még az önkormányzat is átvállalhatná.
Hisom Traugott Szilárd: Az éves szinten több mint 150 ezer forint.
Burka István: Egy-két havi próbát, azért megérne.
Fekete Sándor Károlyné: Ez teljesen okafogyott, mindenkinek van mobiltelefonja.
Gál József: Van szociális gondozó hálózat, mérjék fel, hogy van-e ilyenre igény. Javaslom,
hogy a döntést napoljuk el.
Burka István:. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy
aki egyetért a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadásával, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2017.(II.27.) számú határozata
Két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti eseményekről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár
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II.

Napirend:
A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó vagyon
önkéntes vagyonkezelésbe adásáról
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Van-e hozzászólás, kérdés?
Dr.Hoffmann Zsolt: Tulajdonrészünk van a szelevényi szilárdhulladék lerakóban, olvashattuk
az NHKV Zrt levelében, hogy lehetősége van minden önkormányzatnak ingyenes
vagyonkezelésbe adni. Úgy tudom, hogy a társulás is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Mielőtt a
döntést meghoznánk, előtte keressük meg a Tiszazugi Települések Társulást és 2017. március
31-ig a társulás alakítsa ki az álláspontját, mivel kötött egy közfeladat ellátására szerződést a
szilárd hulladék kezelésére, hulladék szállítására, gyűjtésére, és ez mennyiben akadályozza a
vagyonkezelésbe adást.
Burka István: A hulladéklerakó ott tart, hogy meg fog telni és rekultiválni kell a területet. Ha
megtartjuk a tulajdonrészt, akkor nekünk is fizetni kell. Akik üzemeltetésre kivették, nem
képezték meg az alapot a rekultiváció költségére.
Dr.Hoffmann Zsolt: A tulajdonjog marad az önkormányzaté a vagyonkezelő lenne a Magyar
Állam.
Hisom Traugott Szilárd: Az eddigi felálláshoz képest, ennek okán, mi változna a lakosság felé,
illetve az önkormányzat tekintetében?
Dr.Hoffmann Zsolt: Elméletileg, olyan döntést kellene hozni, hogy a lakosság ne vegyen észre
semmit ebből.
Meg kell szabadulni attól a nyűgétől, hogy ha betelik a tároló, akkor hová szállítjuk a szemetet.
Korábbi üzemeltető nem képezte meg a rekultivációs alapot. Ezért a társulás már be is perelte
az üzemeltetőt.
Hisom Traugott Szilárd: Most az a kérdés, hogy nincs-e egy olyan csavar, hogy esetleg a
társulást feljogosítja arra, hogy módosítja a szemétszállítási díjakat, beleépítve a rekultiváció
ránk eső részét.
Dr. Hoffmann Zsolt: Most nem emelhet díjat, mivel ezt befagyasztották állami szinten. Mi úgy
látjuk, hogy a centralizáció folyik, az állam akarja ezt a feladatellátást biztosítani. Ha az
ármegállapítás is állami feladat, a díjbeszedés is állami feladat, most az üzemeltetést is átveszi
az állam.
Burka István: Régen, bele lehetett szólni az árakba, de már ez, nincs meg.
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Hisom Traugott Szilárd: Arra lenne jó megoldást találni, hogy mi legyen azokkal a területekkel,
melyeket Tiszainokával közösen takarítottunk ki, mert megint méter magasan áll a szemét.
Konténer sincs Nagyréven.
Dr.Hoffmann Zsolt: Akkor nem kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni,
önkormányzatoknak lenne egy gazdasági társulása és ő végezné el a szolgáltatást.

ha

az

Gál József: Ezt akartuk, de nem engedték meg.
Burka István: A vagyont megtartjuk, vagyonkezelésbe átadjuk.
Fekete Sándor Károlyné: Az a vége, hogy elveszik a tulajdont.
Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot 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
94/2017.(II.27.) számú határozata
A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó vagyon önkéntes vagyonkezelésbe adásáról

Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testület a hulladékokról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésének h) pontja alapján önkéntes vagyonkezelésbe
kívánja adni a tulajdonában lévő, hulladékgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonát
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u.
103.) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonfelajánlásra vonatkozó
szándékról tájékoztassa a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.
valamint a Tiszazugi Települések Társulását.
Felelős: Burka István polgármester
Határidő: 2017. március 31.
Erről értesülnek:

- Burka István polgármester
- NHKV Zrt. 1036 Budapest, Lajos u. 103.
- Tiszazugi Települések Társulása
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Erdélyi Zoltánné pénzügyi vezető
- Képviselő-testület
- Irattár
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III.

Napirend:
Nagyrévi Óvoda elektromos hálózatának újra szerelése
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: Nagyrévi Óvoda elektromos hálózatának újra szerelésére itt van a költségvetés
nálam.
Hisom Traugott Szilárd: Szeretném látni az elektromos hálózat szerelésével kapcsolatos
költségvetést.
Burka István: Előzőleg az óvoda felújításához a Képviselő-testület megszavazott már 1 millió
forintot, azonban a munkálatok 1.879.229.-Ft.-ba kerülnek.
Az óvodánál az egész elektromos rendszere nem felel meg az előírásoknak a vezetékek sem
jók, én nem értek hozzá.
Azt viszont tudom, ha előzőleg fizették volna a fenntartási költségeket, hogy a villanyóra itt
maradjon, ez a gond, most nem lenne.
Fekete Sándor Károlyné: Az érintésvédelemnek, akkor sem felelne meg.
Burka István: Új villanyóra, új érintésvédelmi vizsgálat stb. kell. Ebben a költségvetésben le
van írva, hogy mik kellenek.
Most a 879.229.-Ft-ot kellene megszavazni, ehhez a költségvetéshez. Tudtuk, hogy a villany,
gáz visszakötése, szerelése nem fért bele a pályázatba.
Fekete Sándor Károlyné: Arról volt szó, hogy a gáz és a villany együtt lesz 1 millió forint.
Burka István: Előzetes becslések voltak.
Fekete Sándor Károlyné: Azt lehetett tudni, hogy nem volt jogfolytonosság, újra kell csinálni
mindent. Miért nem lehetett beletenni egyből ezt az összeget? Most, majdnem 1 millió forint
lóg a levegőben. Dupla annyiba került most, mint a tervezett.
Burka István: Az is gond, hogy változtak a szolgáltatók, szabványok, előírások.
Hisom Traugott Szilárd: Én most figyelmeztetni szeretnélek bennetetek, hogy ami itt fel van
sorolva anyag és megvásárlásra kerül, ha vége lesz a munkálatoknak, akkor látjuk, hogy a fele
anyag megmarad. A költségek úgy vannak számolva, hogy biztosan minden jó legyen.
Kátainé Jónás Erika: Ezt a költségvetést, szakember készítette.
Burka István: A végén műszaki ellenőr lesz, aki az ellenőrzést végzi.
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Hisom Traugott Szilárd: A műszaki ellenőr csak azt fogja nézni, hogy megfelel-e az
érintésvédelemnek, rendben van-e minden. Azt, hogy hány konnektor van beépítve és hányat
fizettél, azt nem fogja nézni.
Burka István: A műszaki ellenőr minden egyes konnektort végig fog nézni, ahhoz, hogy
jegyzőkönyvet tudjon írni.
Dr.Hoffmann Zsolt: A pénzt nem lehet kifizetni, ameddig a teljesítés igazolás meg nem történik.
Burka István: A műszaki ellenőr adja ki a teljesítés igazolást.
Hisom Traugott Szilárd: Egy biztos, hogy sokkal többet lehetne spórolni ezen a dolgon, ha nem
fogadnánk el minden ajánlatot, amit adnak.
Gál József: Kérjünk, egy másik árajánlatot?
Fekete Sándor Károlyné: Igen.
Burka István: A másik sem lesz olcsóbb. Már ott tart az építkezés, hogy lehetne csinálni a
villanyt. Ha most húzzuk az időt, nem fogunk haladni.
Fekete Sándor Károlyné: 2016. szeptemberében adtuk be a pályázatot, azóta lehetett volna egy
pár árajánlatot kérni.
Hisom Traugutt Szilárd: Volt egy összeg, amit elfogadtunk és még ugyanannyit rádobnak….
Burka István: Akkor, még fel sem tudta mérni, mert még után építettek hozzá az óvodához.
Fekete Sándor Károlyné: Tervrajz alapján meg tudta volna csinálni.
Burka István: Kész épület alapján tudja megcsinálni.
Fekete Sándor Károlyné: Ez nem így működik. Egy millió forint csak így…..
Dr.Hoffmann Zsolt: Volt felmérés, amikor megszavazta a Képviselő-testület az összeget?
Burka István: Akkor, csak egy becsült összeg volt.
Fekete Sándor Károlyné: Hogy jött ki a becsült összeg?
Burka István: Megkérdeztem az E-ON-t, hogy körülbelül mennyibe kerül. Megnézték és azt
mondták, hogy körülbelül 1 millió forintba fog kerülni.
Fekete Sándor Károlyné: Ennyit azért nem téved az E-ON.
Burka István: A vezetékcseréket nem mondták. Most megnézték és a vezetékeket is ki kell
cserélni.
Hisom Traugott Szilárd: Azt mondom, hogy másik vállalkozót is meg kellene keresni. Meg
kellene pályáztatni.
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Burka István: Én megkérdeztem több vállalkozót is.
Fekete Sándor Károlyné: Otthon is azzal csináltatjuk meg a dolgokat, aki kedvezőbb árajánlatot
adja.
Burka István: 400 ezer forint csak az áfa összege.
Hisom Traugott Szilárd: Annyi munkadíjat számol fel, mint anyagdíjat.
Kátainé Jónás Erika: Ha ezt most nem fogadjuk el, akkor most állni fog a munka.
Fekete Sándor Károlyné: Nem kellett volna eddig húzni az árajánlat kérést. A villanyszerelés
felmérése nem időjárásfüggő. Tervrajzok alapján el lehetett volna készíteni a költségvetést. Ezt
így nem fogadom el.
Gál József: Kérjünk másik árajánlatot.
Burka István: Kérem, mondjatok olyan vállalkozót, akitől árajánlatot tudunk kérni és
számlaképes is.
Fekete Sándor Károlyné: Pályázatban szerepelt a villanyszerelés?
Burka István: Nem volt benne.
Fekete Sándor Károlyné: Kaphatnánk a pályázati anyagból? Mi van a nyílászárók cseréjével?
Vagy nem lesz cserélve?
Burka István: A pályázatban 3 db utcai ablak cseréje van.
Fekete Sándor Károlyné: Hátul maradnak a régi nyílászárók?
Burka István: A hozzáépített résznél műanyag ablakok lesznek, a többi marad.
Fekte Sándor Károlyné: Akkor, szépen fog kinézni az óvoda.
Gál József: Ha úgy nézzük, felesleges volt belefogni az egész óvoda felújításba.
Burka István: Most 879 ezer forintról beszélünk. Ez a pénz a rendelkezésünkre áll, és legalább
tudnánk haladni az óvodával.
Fekete Sándor Károlyné: Az, nagyon sok pénz. Keressünk másik kivitelezőt.
Burka István: Én, most azt kérdezem, hogy aki egyetért a kiadott határozati javaslat
elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2017.(II.27.) számú határozata
A Nagyrévi Óvoda elektromos hálózatának újra szereléséről
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza az „ABAX-TAX” Kft-t
(5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.) a Nagyrévi Óvoda elektromos rendszerének újra szerelési
munkáinak elvégzésével, valamint a rendszer felújítását követően érintésvédelmi, és
szabványossági mérés elvégzésével az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.
A fenti munkálatok költsége: bruttó 1.879.229 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Burka István polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:

- Burka István polgármester
- „ABAX-TAX” Kft-t (5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.)
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Erdélyi Zoltánné pénzügyi vezető
- Képviselő-testület
- Irattár

Fekete Sándor Károlyné: Ha a saját zsebedre menne, akkor kérnél másik árajánlatot.
Hisom Traugott Szilárd: Ez biztos.
Kátainé Jónás Erika: Alapból én is kértem volna több árajánlatot.
Fekete Sándor Károlyné: Akkor most miért szavaztad meg?
Kátainé Jónás Erika. Mert ha nem szavazom meg, akkor most állni fog az építkezés.
Hisom Traugott Szilárd: Hetek múlva jönnek kivitelezni, addig még utána lehetett volna nézni.
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IV.

Napirend:
Tulajdonosi hozzájárulás napelemes kiserőmű létesítéséhez
Előadó: Burka István
polgármester

Fekete Sándor Károlyné: Mire kell nekünk, ez a napelemes kiserőmű?
Burka István: Ez egy vállalkozás?
Fekete Sándor Károlyné: Utánanéztetek ennek a cégnek? Tudjátok, hogy mivel foglalkozik ez
a cég?
Gál József: Utánanéztünk.
Fekete Sándor Károlyné: Két fő tagja van a kft-nek és raktározással foglalkozik ez a cég
TEAOR szám 5210., főtevékenysége, raktározás. 2006 évben lett alapítva.
Ha 500 KW-os kis teljesítményű erőművet akar csinálni, 1,5 ha elég neki. Miért adjuk oda, a
6,5 ha területet?
Azt remélem tujátok, hogy szívességi használatba nem lehet odaadni, csak közvetlen
hozzátartozónak. Csak, haszonbérletbe lehet odaadni.
Burka István: Ennek a cégnek, 6 db kft-je van, ami működik.
Fekete Sándor Károlyné: Raktározással foglalkozó cég kéri ezt a területet.
Burka István: Itt már meg is vett egy területet, amire telepíti le a cégét.
Fekete Sándor Károlyné: Nem szeretném, ha úgy járnánk, mint a nyugdíjas házzal. Az a terület
is elment az önkormányzat tulajdonából. Azt sem tudjuk, hogy kié.
Gál József: Az önkormányzatnak, öt ház úszott el.
Fekete Sándor Károlyné: Most nem erről van szó.
Burka István: Megvettek az ipari területből egy darabot, ami nem az önkormányzat tulajdona.
Már telepíti le a cégét.
Már ment el innen így cég, aki letelepedett volna, máshol örömmel fogadták.
Itt kell eldönteni, hogy a Képviselő-testület a falu érdekeit tartja-e szem előtt.
Fekete Sándor Károlyné: Naperőmű létesítéséhez, művelésre alkalmatlan terület a jó. Én úgy
láttam, hogy 26,68 aranykoronás a terület. Az, kiválónak minősül. Telekkönyvben az van
beírva, hogy 10.000 négyzetméterenként, mennyit ér az aranykorona.
Dr.Hoffmann Zsolt: Ez összesen 26,68 aranykoronás terület.
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Hisom Traugutt Szilárd: Melyik területről van szó.
Gál József: Az, amelyikre a múltkor is jött volna vállalkozó.
Fekete Sándor Károlyné: Én csak felhívtam a figyelmet, hogy szívességi használatra nem
adhatjuk oda azt a területet. Miért kell odaadni a 6 ha területet, ha egy napelemet fog csinálni?
Burka István: Több vállalkozással szeretne jönni. Érdeklődik, hogy kaphat-e területet, ha hozza
a vállalkozásait.
Fekete Sándor Károlyné: Erről nem kaptunk semmit. Kapott valaki arról anyagot, hogy mit fog
még csinálni? Szeretnék erről anyagot kapni.
Burka István: Jönne másik cég is, aki napelemes erőművet szeretne telepíteni.
Fekete Sándor Károlyné: Az is nagy projekt volt, amikor ide jött volna az a nyugdíjasház. Örült
neki mindenki és nem lett belőle semmi. Elvesztettük a területet. Az önkormányzaté az a terület,
vagy nem?
Burka István: Ott van a közjegyzői okirat, olvasd el.
Fekete Sándor Károlyné: Nem tudsz válaszolni, igennel vagy nemmel?
Burka István: Olvasd el a közjegyzői okiratot és egyértelmű választ kapsz.
A cég ide szeretne letelepedni, itt szeretne fejleszteni, ide szeretne hozni egy 1,3 milliárd
forintos fejlesztést is később. Érdeklődik, hogy hogyan juthat hozzá területhez, ez a kérdése.
Tulajdonosi hozzájárulás kell, mivel az önkormányzat területén van a 20 kilovoltos trafó. Meg
szeretné kérdezni az E.ON-t hogy csatlakozásra alkalmas-e.
Kátainé Jónás Erika: Előbb-utóbb, ez nem egy szívességi használat lesz.
Burka István: Igen.
Hisom Traugott Szilárd: Naperőmű, nem egy környezetszennyező, sem kamionforgalommal
járó valami. Elhangzott, hogy több vállalkozást szeretne hozni, de mi az?
Burka István: Ha aktuális lesz, meg fogjuk ide hívni.
Fekete Sándor Károlyné: Miért nem fordítva csináljuk ezt, miért nem tudunk ezekről a
dolgokról?
Burka István: Volt már, hogy fordítva csináltunk dolgokat és meg lett torpedózva az egész.
Hisom Traugott Szilárd: Máshol behívják a vállalkozót, aki elmondja, hogy mit szeretne, a
testület megköszöni a tájékoztatást és döntést hoz. Itt, most hozzunk döntést arról, amit nem
tudunk.
Burka István: Arról hozol döntést, hogy odaengeded megnézni, hogy alkalmas-e csatlakozásra
a terület.
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Fekete Sándor Károlyné: Úgy nem lehet, hogy majd lesz valami.
Burka István: Menjünk szépen sorba a dolgokkal.
Fekete Sándor Károlyné: Ti mentek fordítva.
Kátainé Jónás Erika: Most csak felmérik a lehetőségeket. Később lesz beleszólás, hogy
megvalósul, vagy sem.
Fekete Sándor Károlyné: Nem így kell felmérni a helyzetet.
Burka István: Már megvett egy területet, már így is, úgy is idetelepedik. Ő arra kíváncsi, hogy
később még tud-e továbbfejlődni. Most csak a tulajdonosi hozzájárulásról van szó.
Fekete Sándor Károlyné: Addig nem fogok neki bizalmat szavazni, ameddig nem ismerem.
Hisom Traugott Szilárd: Jegyző Úr! Ha mi most megszavazzuk a tulajdonosi hozzájárulást,
akkor ezzel még nem járulunk ahhoz hozzá, hogy nekiálljon bármit is telepíteni, olyan dolgokat,
amit nem is tudunk, hogy mi az?
Dr.Hoffmann Zsolt: Benne van a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban, hogy hozzájárulunk
ahhoz, hogy itt ezen a területen ilyet létesítsen. Ehhez szükséges dokumentumokat intézze. Ezt
bármikor vissza lehet vonni.
Gál József: Legyen ott azon a szikes területen valami? A múltkor, nem járultatok hozzá. Amit
ide akar hozni a polgármester, ellene vagytok, hogy nem jó.
Hisom Traugott Szilárd: Nem vagyunk ellene, csak szeretnénk, ha tájékoztatva lennénk
megfelelő módon.
Fekete Sándor Károlyné: Miért a testületi ülésen kell ezt megbeszélni? Miért nem lehetett előtte
egy tájékoztatót összehívni?
Hisom Traugott Szilárd: Miért adjunk oda 6 ha területet, amihez csak 1 ha terület kell.
Gál József: Még négy vállalkozása lesz.
Hisom Traugott Szilárd: Mi lesz az a négy?
Gál József: Mit érdekel téged az?
Fekete Sándor Károlyné: Hogyne érdekelné!
Gál József: Tőlem bárki jöhet.
Fekete Sándor Károlyné: Az önkormányzat területén ne csináljon azt, amit akar. Miért jó
nekünk, ha ingyen adjuk oda azt a területet?
Dr.Hoffmann Zsolt: Használhatja térítésmentesen, lehetne kérni érte pénzt, vagy esetleg
megvásárolja.
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Burka István: Meg akarja vásárolni.
Dr.Hoffmann Zsolt: Áthidaló javaslatom, hogy írjuk bele a határozatba, hogy tulajdonosi
hozzájárulás visszavonásig érvényes. Ha nem akarja megvenni, akkor is visszavonhatjuk a
nyilatkozatunkat.
Fekete Sándor Károlyné: Ha megcsinálja a pályázatát és elmegy, azzal nem megyünk sokra. Az
iparűzési adóját, ide kellene, hogy fizesse. Ő fogja majd eldönteni, hogy hogyan ossza meg az
iparűzési adóját, melyik településre fizeti a többet. Székhelye, vagy telephelye lesz.
Burka István: Mond jegyzőkönyvbe, hogy téged, nem érdekel Nagyrév,
Fekete Sándor Károlyné: De érdekel, csak nem szeretnék elveszíteni semmit. Csak azt
magyarázd meg, hogy miért jó, ha odaadjuk ingyen azt a területet?
Burka István: Nem mondta senki, hogy ingyen adjuk oda.
Fekete Sándor Károlyné: Benne van a határozatban, hogy térítésmentesen. Ez ingyent jelent.
Burka István: Megveszi a területet és ő fog rajta vállalkozni.
Fekete Sándor Károlyné: Azért akarja bérbe venni ingyen, hogy ő legyen az elővásárló,
megvehesse ezt a mezőgazdasági területet. Mezőgazdasági területnél úgy van, hogy a helyi
gazdát kell elsősorban helyzetbe hozni.
Burka István: Ezt az előző testületnek mond el.
Fekete Sándor Károlyné: Az előző testület, nem érdekel, csak most ez.
Burka István: Kereskedelemre és vegyes kereskedelemre alkalmas terület. Ezt, most gyepként
használjuk. Ezt kivonják a gyep művelési ágból és telepítheti rá a vállalkozását.
Gál József: Milyen vállalkozást szeretnétek idehozni?
Fekete Sándor Károlyné: Azt szeretném, ha valami haszna lenne az önkormányzatnak, ne csak
az, hogy eltűnjön.
Burka István: Az nem haszon, ha idefizeti az iparűzési adót?
Fekete Sándor Károlyné: Akkor kössél ki valamilyen határidőt, hogy meddig fizessen ide és
mennyit. Idehoz egy telephelyet a székhelye ottmaradhat. El tudja dönteni, hogy ide vagy oda
fizeti a nagyobb százalékot.
Burka István: Most, csak arról van szó, hogy megcsinálhassák a felméréseket.
Fekete Sándor Károlyné: Ha rosszul adjuk oda a területet, megint rosszul jövünk ki a dologból.
Hisom Traugott Szilárd: Az igényelt területnek csak egy részét teszi ki a naperőmű.
Napenergiával semmi gondom. A kérdés, hogy a többi területen mi lenne?
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Gál József: Mit zavar, ha egy vasüzem jön. Az a lényeg, hogy jöjjön valami. Innen eddig,
mindenki, csak elmenekült.
Fekete Sándor Károlyné: 1,5 ha kell egy 500 wattos napelemnek.
Dr.Hoffmann Zsolt: Határozatba kerüljön bele, hogy a tulajdonosi hozzájárulás, visszavonásig
érvényes.
Be kell hívni a vállalkozót és meghallgatni, hogy hogyan akarja a továbbiakban, haszonbérlet,
vagy esetleg megvásárolni.
Fekete Sándor Károlyné: Ezt tisztázzuk le, ennek így semmi értelme. Nem tudjuk, hogy a másik
4,5 hektáron mit fog csinálni.
Burka István: Felteszem szavazásra, hogy a Jegyző Úr által javasolt kiegészítéssel a kiadott
határozatot 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
96/2017.(II.27.) számú határozata
Nagyrév 238/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulásról napelemes
kiserőmű létesítéséhez
Nagyrév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyrév
Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Nagyrév 238/3 hrsz-ú ingatlanon a
PLC Pap Logistic Centrum Kft (2700 Cegléd, Külső Kátai út 96.) napelemes kiserőművet
létesítsen.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig érvényes.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a – jelen határozat mellékletét képező
- „Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot” aláírja.
Felelős: Burka István polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:

- Burka István polgármester
- PLC Pap Logistic Centrum Kft 2700 Cegléd, Külső Kátai út 96.
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Képviselő-testület
- Irattár
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V.

Napirend:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Burka István
polgármester

Burka István: Átadom a szót Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek.
Dr.Hoffmann Zsolt: Amelyik képviselő-testületi határozatban határidő van megszabva, így
hoznánk be, hogy mi történt, végrehajtásra került-e.
Hisom Traugott Szilárd: Van egy pályázat, amely, nem került aláírásra. Miért nem került
aláírásra?
Dr.Hoffmann Zsolt: Nem kötelező elem a közbeszerzés.
Fekete Sándor Károlyné: 15 millió forint alatt nem kell közbeszerzést indítani.
Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2017.(II.27.) számú határozata
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy a
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár
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VI.

Napirend:
Egyebek

Fekete Sándor Károlyné: Kérdésem lenne, hogy a Sugár út melletti szikgödör, mikor lesz
kitakarítva? Egy szeméttelep az egész.
Hisom Traugott Szilárd: Miért nem szedik össze a közmunkások?
Gál József: Azokkal, nem lehet szemetet összeszedetni, mivel a közmunkaprogram nem az
szerepel.
Burka István: Magyar Államkincstár ellenőrzése megtörtént a szociális gondozási területen,
kiküldték a jegyzőkönyvet, itt visszafizetésre kerül majd sor.
Eddig papíron volt 18 fő gondozott, a jegyzőkönyvből kiderül, hogy 6 fő gondozott van.
Megkérdezték a gondozottakat, itt szerepel, hogy ki mit nyilatkozott. A gondozottak sem
szóltak egy szót sem a gondozók mellett, hanem inkább még alájuk is tettek.
Megnéztem, hogy a jegyzőkönyvben szereplő dolgoknak mi a valóságtartalma. Amit leírnak,
szerepel a gondozónők munkaköri leírásában. Van nekik egy vezetőjük, akinek egyeztetni
kellett volna, vagy jobban oda kellett volna rájuk figyelni.
A gondozónők is vezetnek egy nyilvántartást, van egy összesített nyilvántartás és még arra sem
figyeltek oda, hogy amit a gondozónők vezetnek nyilvántartás az összesített nyilvántartással
megegyezzen. Itt komoly gondok vannak.
Azt fogom javasolni, hogy a Képviselő-testület hallgassa meg a gondozónők vezetőjét is.
Viszont, ha 6 fő gondozott van, akkor a napi 8 órás munkaidő a 3 fő gondozónak, egy kicsit
húzós. Két gondozott jut egy emberre, az nem fogja kitölteni a napjukat. Végig kell gondolni,
hogy az elkövetkezőkben mi és hogyan legyen. Ezt most csak tájékoztatóként mondtam el.
A vezetőt be fogom hívni, hogy számoljon be a testületnek.
Fekete Sándor Károlyné: A Liszkait ki akarjuk rúgni, ő is csinált ekkora kárt az
önkormányzatnak? Ilyen visszaélés, akkor mérlegeljük már, hogy a másiknál nem nézzük el?
Hisom Traugott Szilárd: Ezért mondta Polgármester Úr, hogy be fogja hívni a Mancikát.
Fekete Sándor Károlyné: A Liszkait meg nem akartuk behívni, hogy megvédje magát.
Burka István: Nem mondtam, hogy nem akarom behívni, azt mondtam, hogy beszéltem vele,
ne forgasd ki a szavamat.
Fekete Sándor Károlyné: Nagyon furcsa dolgok vannak itt.
Gál József: A kettőt ne hozd párhuzamba.
Fekete Sándor Károlyné: Két millió forint veszteség, meg presztízs veszteség az
önkormányzatnak.
Burka István: Ha már azt számoljuk, hogy hol mekkora veszteség, ha nem tudjuk elkezdeni a
mezőgazdasági programot, akkor ott 30 millió forint körüli összegről van szó. Ki fogja
felvállalni? Én nem.
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Fekete Sándor Károlyné: Liszkai ellen nem tudtok felhozni semmit, hol van ez leírva? Ott
maguk a gondozottak is elmondták a problémájukat.
Hisom Traugutt Szilárd: Liszkaival voltak a problémák korábban is.
Fekete Sándor Károlyné: Én próbálok most, mérlegelni. Nagyon nehéz dolog emberek életéről
dönteni. Minden lehetőséget meg kell nézni.
Gál József. Két évig, meg volt adva neki a lehetőség.
Kátainé Jónás Erika: Korábban azt mondtad, hogy miért nem rúgjuk ki.
Hisom Traugott Szilárd: Ha valamilyen vezető egyértelmű hibája a 2 millió forint, akkor itt is
biztosan lépésre fog kerülni sor.
Fekte Sándor Károlyné: Próbáljunk meg mérlegelni.
Burka István: Ellenőrzés volt, hogy amit finanszíroztak, el lett-e végezve. A munkaköri
leírásokban benne van, amit itt kifogásoltak.
Kátainé Jónás Erika: Ez eddig számodra, hogy nem derült ki?
Fekete Sándor Károlyné: Nem a polgármester ellenőrzi ezeket.
Burka István: Ellenőrizzem a könyvtárostól kezdve, az összes traktorost, …
Kátainé Jónás Erika: Beszámolót tart a gondozási központ vezetője nem?
Burka István: Megtartotta a beszámolót, testületi ülésen el is fogadtuk.
Most ott tartunk, hogy mégsem úgy van, ahogy a beszámolóban, mivel itt van a kincstári
ellenőrzés jegyzőkönyve.
Hisom Traugott Szilárd: Nem volt megvizsgálva a valós tartalma a jelentéseknek.
Burka István: A kompnál a visszafizetéssel kapcsolatosan megpróbálok minden követ
megmozgatni, hogy mégse kelljen visszafizetni. Az a gond, hogy az előző ciklusról, nem tudok
semmit, nem tudom, hogy hogyan történtek a dolgok.
Hisom Traugott Szilárd: Peren kellene rajta levenni és visszafizettetni vele.
Burka István: Testületi döntéseket nem látok, ami igazolná, hogy a testület döntött.
Kátainé Jónás Erika: Miért nekünk kell bizonyítani? Miért nem veszik elő őt?
Burka István: Akik az ellenőrzést végzik, egy tényt vesznek figyelembe. Az önkormányzat
folyamatos működésű, melyet a jegyzőnek kell biztosítani.
Aki írta a pályázatot, aki az elszámolást csinálta, az mind ott volt mellette, tudni kellett volna,
hogy mivel jár, ha nem működteti. A testületet be sem vonta, ő állította le a kompot
egyszemélyben.
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Hisom Traugott Szilárd: Ha nincs testületi anyag, amely helybenhagyta az ő döntését, akkor
ezzel kell támadni, saját felelősségét kihozni.
Burka István: Fejlesztési Minisztériumnál, nem így megy. Ott vannak a jegyzőkönyvek az
ellenőrzést tartó szervektől, hogy nem működött a komp. Az a lényeg, hogy mindent megteszek,
ne kelljen a 12 millió forintot visszafizetni.
Másik dolog, ott van az ivóvízminőség javító program. Az a véleményem, hogy olyan társaság
fogott hozzá, aki nem értett hozzá. Elkészültek vele, de gyakorlatilag, nem működik. Most
április végéig kellene érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezni, de nem látok rá esélyt, hogy
megvalósuljon.
Hisom Traugott Szilárd: Ha pénzbe fog kerülni, akkor nekünk is fizetni kell.
Burka István: Mindenki azon van, hogy ez az érvényes vízjogi engedély meglegyen. Hogyan
győzzük meg az embereket, hogy jó a víz?
Fekete Sándor Károlyné: Ezért kell körültekintően választani vállalkozót, nehogy így járjunk.
Burka István: Ha ez most nem lesz meg, akkor 700 millió forint az, amit visszakövetelhetnek.
Hogyan fogják visszakérni a 18 településtől.
Hisom Traugott Szilárd: Volt arról szó, hogy ki is léphetünk ebből a társulásból.
Burka István: Cibakháza kilépett, és most kötelezték rá, hogy meg kell nekik csinálni.
Gál József. A gesztor település hibázott.
Burka István: Azt is tudni kell, hogy a fővállalkozók az alvállalkozókat sem fizették ki. Ők
viszont, felvették a pénzt.
Hisom Traugott Szilárd: Most derültek ki a hibák, a múltkor, amikor szavaztunk, nem lehetett
tudni. Semmit nem tudunk meg időben.
Burka István: Az öcsödi megbeszélésen tudtam meg, ezt az egészet.
Fekete Sándor Károlyné: Nem véletlenül volt, hogy SOS kellett megszavazni.
Hisom Traugott Szilárd: Ha akkor húzzuk az időt, hogy nem szavazzuk meg….
Burka István: Akkor, már a visszafizetésnél tartanánk.
Dr.Hoffmann Zsolt: Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, a kormányhivatal felügyeli, bízom
benne, hogy minden rendben lesz.
Burka István: Megérkezett Liszkai István, hívjuk be.
Liszkai István közalkalmazott megjelenik az ülésteremben.
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Burka István: A Jegyző Úrral folytatott megbeszélésetekről van szó. Kezdeményezted, hogy a
Képviselő-testülettel szeretnél beszélni, ezért hívtunk be.
Átadom a szót, Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőnek.
Dr.Hoffmann Zsolt: Megkérdezem, mivel most nyílt ülésen vagyunk, hogy beleegyezik-e abba,
hogy nyílt ülésen folytatódjon az eszmecsere, vagy váltsunk át zárt ülésre?
Liszkai István: Beleegyezem a nyílt ülésbe.
Dr.Hoffmann Zsolt: Az ennek a megbeszélésnek a lényege, hogy kinevezési, felmentési jogkör
gyakorlója a Képviselő-testület az Ön esetében. Korábban is volt már, hogy a Képviselő-testület
jelezte, hogy nem kívánja önnel a továbbiakban a közalkalmazotti jogviszonyát fenntartani,
nem megfelelő munkavégzés miatt.
Most azért vagyunk itt, hogy lehetőséget biztosít a Képviselő-testület önnek, hogy erre a
kijelentésre, amit most tettem, reflektálhasson, elmondhassa a véleményét, illetve ha úgy
alakulnak a tárgyalások, megbeszélések, akkor akár közösen is dönthetünk a további
közalkalmazotti jogviszonyról is.
Az a tényállás, hogy a Képviselő-testület, nem kívánja önnel a továbbiakban a közalkalmazotti
jogviszonyát fenntartani nem megfelelő munkavégzés miatt.
Liszkai István: Azt szeretném kérni a testületi tagoktól, hogy mondják el, hogy mi a probléma
velem. Személyesen mindenki. Kinek mi a problémája, miért alakult, fajult ez a dolog idáig?
Fekete Sándor Károlyné: Nekem, személy szerint, nincs problémám. Polgármester Úrnak és az
Alpolgármester Úrnak vannak problémái, velük van napi munkakapcsolat. Én ez ügyben nem
tudok úgy állást foglalni, hogy én nem óhajtok önnel együttdolgozni. Szeretném leszögezni,
hogy nekem semmilyen problémám nincs, a polgármester és az alpolgármester vezeti napi
szinten a munkamegosztást, munkavégzés folyamatát. Ők azok napi szinten, akik közvetlen
kapcsolatban vannak önnel. Én nem tudok állást foglalni úgy, hogy nekem nincs semmi
problémám önnel. Nincs belelátásom, hogy hogyan végzi a munkáját.
Hisom Traugott Szilárd: Hallottam, hogy úgy gondolod, hogy nagy szerepem van abban, hogy
el vagy lehetetlenítve. Közölni szeretném, hogy abban az időben, amikor ki lettem nevezve,
hogy én vezessem a csapatokat. a munkát, a közöttünk levő konfliktuson, hogy megtámadtál
több alkalommal engem, már régen túl tettem magam rajta. Ez, ebben az esetben itt semmi féle
szerepet nem játszik.
Azt viszont el kívánom mondani, hogy beleegyeztem és kértem, hogy hallgassunk meg téged,
mert olyan dolgok hangzottak el a munkavégzéseddel kapcsolatosan, amik valóban
kívánnivalókat hagynak maguk után. Azt szeretném tisztázni, ha ezek valóban igazak, akkor
bajok vannak. Ha nem igazak, és ezt kellene tisztázni, akkor viszont nincs probléma.
Kátainé Jónás Erika: Nekem semmilyen olyan személyes problémám nem volt, sőt én vagyok
az egyetlen, aki az elejétől fogva kiállt melletted. Polgármester Úr is egyszer hangot adott
annak, hogy rám való tekintettel….
Én azt mondtam, ha munkáddal kapcsolatosan van kifogás azt elsősorban meg kell beszélni,
másodsorban csatlakozom azokhoz, akik napi kapcsolatban nincsen sem a napi munkáddal, sem
a személyeddel. Én abból építkezem, amit kapok információt, ha probléma van, azt kellene
orvosolni, viszont ez egyoldalú volt eddig. Nem lehet tudni, hogy azok a dolgok szerepelnek-e
a munkaköri leírásodban, amiket meg akartunk követelni, ha ebben tudsz állást foglalni,
szívesen várom a választ.
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Liszkai István: Kérdésem lenne, hogy meg tudjak válaszolni a kérdésekre. Azt szeretném tudni,
hogy mi az, amit én nem végeztem el.
Gál József: Én azt kértem tőled, hogy próbáljunk úgy melléállni a polgármesternek, hogy a
munkánkkal támogassuk. Többször volt, hogy nem úgy ment a dolog, ahogy kellett volna. Én
egy esetet vennék ki, amikor én voltam egy hétig a polgármester helyett. Pedagógus napra
Nagyrév szervezett egy ebédet. Polgármester Úr megbízott, hogy el kell menni a birkáért, Te
nem voltál hajlandó erre, ezt többször is kijelentetted. Ezzel a cselekményeddel, meggátoltad
volna az egész rendezvényt.
Az, hogy most elmondják, hogy szervezkedtél, nem szervezkedtél, mit mondtál az emberek
előtt, ez is bizonyítható, vagy nem bizonyítható.
Polgármestert megkerestem, hogy miért nincs felszántva, miért nincs ez a munka, az a munka
elvégezve, miért nincs ledarálva a zúzalék itt és Cibakházán? Polgármester Úr elmondta, hogy
kiadta utasításba és nem lett végrehajtva. Ha ez valóban igaz, akkor vagy a polgármester nem
mondott igazat, de az a lényeg, hogy a munka nincs végrehajtva. Ezt én, mint képviselő,
alpolgármester a polgármesteren, számon tudom kérni.
Eltelt két év, nem csak veled van probléma, mással is, Képviselő Asszony is ezt már felvetette.
Ott is valószínűleg rendbe kell tenni a dolgokat.
Én azt mondom, hogy volt két év, ha rám haragszol joggal, de nem fogok melléd állni.
Liszkai István: Nem haragszom rád.
Gál József: Kaptál két évet. A múltkor négy képviselő megbeszéltük, igaz a Képviselő Asszony
már kihátrált mögüle, akkor többször kijelentett, hogy rúgjuk ki, aki nem végzi el a munkát…
Fekete Sándor Károlyné: Most sem tudom, hogy elvégezte-e a munkát, vagy sem. Aki nem
végzi el a munkát, azt rúgjuk ki.
Gál József: Többször szólt a polgármester, Te áthárítottad, hogy ki nem végezte el a munkát,
habár az csak egy közmunkás. Az előző megbeszéléskor is azon voltam, hogy adjunk neked,
még egy utolsó lehetőséget, de mégis úgy döntöttünk, hogy már nem. Két évig elnéztem, én
nem kívánok veled dolgozni tovább.
Kátainé Jónás Erika: Történt, olyan, hogy megtagadtad a munkát?
Liszkai István: Nem. Arra az ominózus esetre biztosan emlékszik Polgármester Úr is, akkor
volt a Balatonon.
Én nem tudtam, erről a birkahozatalról. Ahogy Te lementél, azt mondtad, hogy menjek kaszálni
a géppel, mivel betakarítási idő van.
Majd azon a napon reggel, Bálinttal üzent Gál József Képviselő Úr, hogy menjek el a birkákért.
Én Bálintot kértem meg, hogy menjen el a birkákért, mivel én nem szeretem, mert ha szeretném,
akkor lenne jószágom. Bálintot megkértem, mert ha egymástól megkértünk valamit, akkor
mindig segítettünk egymásnak. Másik, hogy Pista nekem azt mondta, hogy menjek kaszálni.
Szántással kapcsolatosan. Pista, tudta jól, hogy az ekét fel kellett újítani. Az ekét ősszel,
amennyire tudtam felújítottam, ami kellett tarlós kerék, a fagyokban került ide. Polgármester
Úr a múltkori beszélgetéskor is elmondta, ha olyan idő van, akkor kezdjünk hozzá a
munkákhoz. – Annak a dolognak sem kellett volna megtörténni, de megtörtént. - Én úgy
tankoltam, hogy megyek szántani. Felszántottam, kint a szőlőben. Bejöttem, lementem a révház
mögé ott kezdtem volna szántani, de nagyon fagyos volt a föld, nem lehetett szántani.
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Darálásról. Cibakházi darálásról nem is tudtam. Nagyrévi darálás úgy történt, hogy az én
munkaköri leírásomból ki lett véve, a közmunkások irányítása. Én megbeszéltem a
brigádvezetőkkel, mivel én nem irányíthatom a brigádvezetőket, hogy legyenek szívesek szólni,
ha lehet menni, darálni.
Bármikor nekem szólnak, megyek csinálom.
Pénteki beszélgetésünkhöz visszatérve. Megint megkaptam azt, hogy nem voltam képes
megcsinálni, aggregátort, csónakmotort. Az anyagbeszerzőnek elmondtam ezelőtt másfél
héttel, hogy hogyan szeretném megoldani az aggregátort. Nem akartam ezzel is zaklatni a
polgármestert, ezért is szorultam.
Csónakmotor. Több mint másfél hónappal ezelőtt, Te is ott voltál, ott volt Peti is. Megcsináltam,
a motorokat, mondtam, hogy egy alkatrészt kell esztergáltatni. Azt mondtad, hogy jó rendben.
Az, hogy nem lett elvíve, azért nehogy én legyek már a hibás.
Mindig ez a kommunikációs hiány, zavar van itt. Ha én egy alkatrészt megrendelek, vagy
bekerül ide az irodába az irodaasztalra, vagy bekerül a melegedőbe és le van csak rakva. Péterrel
ingyen beszélünk, mivel hivatali telefonunk van. Pénteken kértem, hogy hozzon egy alkatrészt,
annyi becsület sincs, hogy felhívjon. Meghozta az aggregátorhoz az alkatrészt, érdekes módon
telefonált.
Itt kommunikációs zavar van. Szilárdra visszatérve. Én nem akartam vele vitatkozni, ha úgy
tettem, bocsánat és elnézést érte. Bárki bármit mondhat rám, én szeretem az embereket, szeretek
közöttük lenni. Én nem tudok itt bent ülni. Mindenki tudja rólam, hogy dolgozom.
Gál József: Kommunikációval kapcsolatban. Ominózus dolog volt, felhívtunk innen bentről.
Jelezted, hogy kint vagy a szeméttelepnél és vágod a füvet, vettem a bátorságot, kimentem nem
voltál ott. Felhívtunk, hogy hol vagy kimentünk, és nem voltál ott. Nem akarom elmondani,
hogy hol voltál. Én mondtam utána, ha nem végzed el a munkádat, akkor menjél haza, majd
elkezdted a kulcsot dobálni. Majd mondtam ismét, hogy menjél haza, majd elkezdtél jönni
magándolgokkal és úgy tudtalak megállítani, hogy a konyhással bezárattam a kaput.
Én jeleztem a polgármesternek, hogy én mindenkivel tudok együttdolgozni, ha a munkáját
elvégzi. Az, hogy kommunikációs problémák voltak, neked kellett volna jelezni a polgármester
felé. Két év volt rá lehetőség, én nem tudok több időt adni. Én könyörögtem nem egyszer,
összehívtam az embereket is, elmondhattad a véleményedet, nem jöttünk ki belőle jól. Abba
nem szeretnék belemenni, hogy az előző polgármesternél dolgoztál, nem dolgoztál, vagy
milyen kapcsolatban vagytok, ez magánügy.
Az, hogy többször elmondták a brigádvezetők is, hogy egyrészt nem támogatod ezeket a
munkálatokat, munkákat, vagy megpróbálod azt a pontot keresni, ahol lehet egy kicsit
felhergelni az embereket. Én így látom, ez a véleményem. Lehet, hogy rosszul döntök, de
vállalom a felelősséget.
Liszkai István: Mondod a brigádvezetőket. Én nem akadályoztam meg soha, senki sem. Az
utolsó eset, amikor kimentek hegeszteni, elkérte tőlem Pista a hegesztő trafót, én nem mondtam,
hogy jöjjön be kulcsért és vigye ki, én nem akadályozok senkit. Nem szeretek senkit sem
akadályozni.
Visszatérve a birkahozatalra. Az nem az az eset volt, amikor Te kerestél. Itt voltam bent a
hivatalnál.
Gál József: Nem voltál bent. Kerestünk telefonon, jelezted, hogy hol vagy, kimentem a
szeméttelepre és nem voltál ott. Otthon voltál, mert láttam, ott állt a traktor a focipályánál.
Liszkai István: Nem is traktorral voltam, hanem kerékpárral. Nem vitatkozok.
22

Fekete Sándor Károlyné: Ezen a kommunikációs hibán nem lehetne valamit változtatni?
Ebben mindenki hibás valahol.
Liszkai István: Minden nap volt velem probléma?
Burka István: Mi köztünk volt konfliktus?
Liszkai István: Nem sosem.
Burka István: Viszont elmondtam, hogy miket szeretnék megcsináltatni?
Liszkai István: Igen.
Burka István: Előre elmondtam, hogy tervezni tudjad. Azt is elmondtam, hogy én engedtelek
el, ha bármi problémád van, hazamehetsz.
Liszkai István: Igen.
Burka István: Megbeszéltem a brigádvezetőkkel a darálást is. Ketten a brigádvezetővel
megállapítottátok, hogy ezt így nem lehet csinálni. Ott volt 10 fő lehetett volna csinálni. Ekkor
sem szóltam, egy szót sem. Lehetett volna kupacba rakni a gallyat és lehetett volna darálni.
Nem lett belőle semmi.
Az ekével kapcsolatban. Az anyagot még a nyáron meghoztattam…
Liszkai István: Meg is csináltam.
Burka István: A tarlós kereket éppen ki lehetett volna javítani, hogy lehessen szántani és majd
megvesszük a másikat. Ezért sem szóltam semmit. Decemberben hoztuk meg a kereket, még
akkor nem voltak fagyok, lehetett volna szántani. Trágyahordás meg lett csinálva….
Liszkai István: Haladt a dolog.
Burka István: Holott elmondtam, hogy a legfontosabb dolog a szántás. Azt is elmondtam, hogy
miért kell felszántani meg, hogy fontos lesz a fóliaváz hegesztése, a fólia legyen felállítva. Itt
van március a fóliaváz sehol nincs. Ezért mondtam Laczkó Istvánnak, hogy vegyen maga mellé
valakit és hegesszék a fóliavázakat.
Kérted a traktort, hogy ne üljön rá senki, azt mondtad, hogy Te kezeled a traktort. Látszik, hogy
két traktoron nem lehet egy embernek dolgozni.
Liszkai István: Most mondod.
Burka István: Még nem is nagyon küldtem rá embert, hogy üljön rá, hogy ne legyen konfliktus.
Nem haladnak a munkák, nem megy semmi. Azért akartam elvitetni az áramfejlesztőt is, ott
van a komp áll, igaz most árad a víz, egy kis időt tudunk nyerni, de ha nincs fenn a víz, akkor
a kompnak mennie kell, üzemeltetési kötelezettségünk van rajta.
Mezőgazdaságnál, ha nincs felszántva, nem tudunk termelni, több millió forintról van szó, ami
visszafizetés, nem beszélve az emberek munkabéréről.
Nem mondom, hogy megtagadtad a munkát, de nem haladtak a munkák, amit mondtam.
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Tudom volt olyan, én mondtam, hogy mindenekelőtt meg kell csinálni valamit, ilyen volt a
facsemeték elhozása.
Azt hiszem, amit kértél, mindent biztosítottam, de nekem is volt olyan, hogy négyszer is
hívtalak, de egyszer sem vetted fel a telefont.
Liszkai István: Ha nincs térerőm, nem tehetek róla.
Burka István: Ezt is megértettem, nem csináltam különösebb problémát ebből. Volt olyan, hogy
hetekig nem nagyon láttalak, odavoltál valahol. Azt sem mondhatod, hogy nem úgy voltak
kiadva a munkák, hogy nem tudtad ütemezni.
Mondtam, hogy a révház mögött tárcsázd meg a földet a kistraktorral. Lett volna rá idő és hagy
ne mondjam, hogy hol mennyi időt beszélgettél, ami alatt azt a munkát bőven el lehetett volna
végezni. A zúzatást, külön ki kellett fizetni, hogy rá tudjunk arra a területre menni.
Vagy azért vannak itt a gépek, traktorok, hogy elvégezzük a munkát vele, vagy van traktor, de
bérbe megcsináltatjuk mással a munkákat. Ez így nem megy, nem lehet így csinálni.
Azért mondtam annakidején, hogy ne irányítsd a közmunkásokat, mert vettem észre olyan
dolgokat, hogy felül lett bírálva a dolog, amiket mondtam, nem úgy lett elvégezve.
Én nem bántottalak egyszer sem, nem szóltam, kétszer behívtalak, hogy beszélgessünk el a
dolgokról, hogy hogy mint legyen, de ennek ellenére sem úgy történtek dolgok, ahogy
megbeszéltük.
Én azt is elmondtam, hogy nem érdekel, hogy ki kivel barátkozik, meg mit csinál munkaidő
után, ez az ő dolga, munkaidő alatt viszont egy közalkalmazottnak nem azon kell gondolkodni,
hogy a közmunkás elvégzi-e a munkáját, vagy nem. A közalkalmazottnak ilyen tekintetben
példát kell mutatni, el kell végezni a munkát. Nem volt kiadva neked, hogy irányítsd a
dolgozókat.
Én is dolgoztam ezen a területen, ha elindultam a géppel az emberek jöttek utánam és csinálták
a munkát. Ha el sem indulsz, akkor nem fognak menni utánad az emberek és nem csinálják a
munkát, hanem ők is lesnek, az 50 ezer forintért, úgy gondolják, hogy neki meg fix állása van
és az „x” összegért nem csinál semmit.
Tudom, hogy közmunkásokkal is van baj, tisztában vagyok vele, de először azoknál kell rendet
tenni, akik állandóra vannak felvéve. Tudom, azt mondtad, hogy az irányítással van a baj. Lehet,
hogy van baj az irányítással, ezt nem is vitatom, de azt hiszem ez az irányítás, amit itt csinálunk,
nem a falu ellen, nem az emberek ellen van, hanem a faluért. Aki a faluért nem tud dolgozni,
vagy megpróbál betartani, azokkal nem fogunk tudni együttdolgozni. Ezt egy párszor, már el is
mondtam.
Megpróbálunk értéket előállítani a mezőgazdasági projektnél, ami már sikerült is. Érdekes
módon, előző évben, amikor Bálintnak mondtam, fel tudtunk szántani időben, most meg nem.
Nem a munkamegtagadással van a baj, azzal, hogy nem is úgy állsz hozzá, hogy haladjunk. Ezt
észreveszi az ember, ha nem szól is. Nem tudom, hogy miért csinálod, miért vagy ellene a
dolognak? Ahhoz, hogy embereknek munkát tudjunk adni, ahhoz ezt csinálni kell.
Előző ciklusban, nem dolgoztattak ennyi embert, nem termeltek ennyit.
Hó húzásról megbeszéltük, hogy amikor az 5 cm-t eléri a hó vastagsága, be kell jönni és el kell
húzni a havat. A végén nekem szóltak, hogy telefonáljak neked, hogy hívjalak be. Pedig ezt
még karácsony előtt megbeszéltük, ha olyan időjárás van, le kell húzni a havat.
Én úgy gondolom, hogy leteszem a voksomat, kiállok az emberek mellett, ha arról van szó, de
ha valaki nem áll ki mellettem, ne várja, hogy én kiálljak mellette.
Csónakmotorért nem háborgattalak, mikor mondtad, hogy meg van csinálva. Ti vittétek le a
csónakot, ezen a pótkocsin most, nem tudtátok felhozni, ezt is megértettem, nem szóltam egy
szót se. Itt vannak a felszerelések, le kell pakolni, meg kell csinálni, de nem tudunk lemenni,
mivel ez sem működik. A karbantartónak, egy kicsit jobban oda kellene figyelni az eszközökre,
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hogy legyenek készen. A tárcsát is megbeszéltük, meg lett az alkatrész, meghegesztetted
készlett, de a kistraktorral is meg lehetett volna tárcsázni, hogy legalább a kertészetnek legyen
rendbe a terület. Azt a területet egyébként 3 óra alatt fel lehet szántani. Nem mennek a dolgok.
Ha közmunkást próbálom rászorítani az hivatkozik, mint ahogy te is hivatkoztál a közmunkásra.
A munkahelyért mindig kell tenni valamit, akár hová mész. Nincs demokratikus munkahely,
üljünk le, beszéljünk hát most nincs kedvünk, ne szántsunk.
Fekete Sándor Károlyné: Másfél hónapja 60cm-es fagy van.
Burka István: Decemberben nem volt.
Fekete Sándor Károlyné: De volt.
Liszkai István: Én arra kértelek, hogy a kisgépre ne üljön más senki, hogy próbáljunk meg rá
vigyázni. A nagygépet, egyedül, itt a hivatal udvarán megkuplungoztam. Most elsoroltál négy
fajta munkát, egy fenékkel két lovat nem lehet ülni, négyet hogyan lehet?
Burka István: Volt, hogy jöttek hozzám, hogy duzzogsz, mivel ráült az MTZ -re.
Liszkai István: Név szerint mond meg, hogy ki volt az. Bálinttal is meg tudtunk egyezni, mikor
Ubora volt a traktoron a vízcső szétment, szerencse, hogy nem én ültem akkor rajta, mentem és
megcsináltuk. Most is a szántásból jöttem. Ha nincs nekem esve, csináltam volna most is. Én
nem akarok senkit sem hibáztatni. Én vagyok a rossz ember. Ha valaki a falun segít, én az
vagyok. Én mindenkin segítek, senkit nem bántok meg.
Itt annyira személyes már a dolog….
Burka István: Nem személyes:
Liszkai István: A hóhúzás. Elmentem és lehúztam. Ha leszakad a húzó vége én leszek a hibás.
Azt is elmondtam, hogy 5 cm-es havat, nem lehet húzni, leszakad a traktor hátulja. Az a vastag
gumi arra jó, ha legalább 10 cm-es hó van. Körbementem a falun, meg is csináltam mindent.
A mikor megbeszéltük a hóhúzást akkor is annyit kértem, hogy csörgess meg és jövök. Amikor
szóltál, rendbe tettem a nejemet és jöttem.
Burka István: A közmunkásoknak, szólni sem kellett.
Fekete Sándor Károlyné: Reggel 8 órára még a mellékutcák is le voltak takarítva.
Burka István: 9 óra volt, amikor bejött. Már rátaposták az útra a havat, azért nem tudta lehúzni.
Liszkai István: A közmunkások közül, hányan voltak bent?
Gál József: Legalább hatan. Én azt látom, hogy a polgármester nem szeretne veled, tovább
dolgozni. Két év alatt, én mindenkinek adtam esélyt. Többször kaptál lehetőséget, túl lőttél a
célon. Ezt be kell vállalni, ezt te tetted magadért.
Liszkai István: Ketten vagyunk karbantartók…
Gál József: Engem nem érdekel a másik karbantartó. Az, hogy köztetek milyen viszony alakult
ki, az legyen egy másik asztal. Polgármester elmondta, hogy munkát nem hajtottál végre.
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A múltkor is adtam még egy esélyt.
Liszkai István. Az, hogy egyszerre jött össze minden, arról én nem tehetek.
Gál József: Nem egyeztél meg a raktárossal, meg senkivel nem egyeztél meg. Nem akart a
végén veled senki dolgozni. Többen megkerestek ebben az ügyben.
Én nem vártam el semmit, megkértelek akkor is.
Liszkai István: Ketten vagyunk karbantartók.
Gál József: Most rólad van szó, hogy végrehajtottad-e a munkákat. Érdekes az előző hó
helyzetnél, mindenki tudta a feladatát, éjszaka is bejött. Ők nem kaptak olyan lehetőséget, hogy
hazamehessenek.
Liszkai István: Ő lakatos ember, ha én szántok, akkor Ő hegeszthet. Aggregátort megcsinálom,
másfél hete mondom, hogy hogyan szeretném megcsinálni.
Volt egy eset, defektes volt az MTZ, meg lett hozatva a gumi és mondtad nekem, hogy ki
kellene cserélni. Már akkor ki volt cserélve. Minden dologért be kellene jönnöm, hogy ezt, vagy
azt megcsináltam?
Attól függetlenül, hogy most ilyen embernek lettem beállítva, mindent megtettem azért, hogy
haladjunk.
Kátainé Jónás Erika: Ha neked összesűrűsödött a munka, miért nem jelzed a polgármesternek
vagy az alpolgármesternek, vagy aki éppen illetékes?
Kommunikálni kellene, oda-vissza.
Burka István: Minden munkatársamnak megmondtam, hogy bármikor bejöhet hozzám, ha
problémája van.
Liszkai István: Ha problémám volt, bejöttem. Az ekét most is felraktam és meg is csináltam,
beállítottam. Mondtam egy személynek, hogy délig ezt én megcsinálom, ebéd után bejövök,
mert Péter telefonált, hogy itt van az alkatrész, összerakom az aggregátort. Mondtam, ha ezzel
végzek, bejövök Pistához, hogy most szántsak, vagy a csónakot csináljam.
Visszatérek a csónak javításhoz. Még lemez sincs a javításhoz. Majd ebből is az lesz, hogy nem
csinálta, de nincs hozzá megfelelő anyag.
Burka István: 2 db 5x5-ös lemezt kell rátenni.
Liszkai István: Több helyen lukas a csónak. A múltkor, amikor itt voltak a komposok, mondták,
hogy lukas a csónak. Jóska mondta, hogy Kunszentmártonból ki kell hozni az aggregátort és
meg kell csinálni. Miért nem lett kihozva?
Burka István: A Tisza másik oldalán ott van az áram, oda is ki lehetett volna húzni és
megcsinálni. Ne menjünk ebbe bele, mert felesleges vitatkozás az egész.
Liszkai István: Erről szól, ez az egész.
Burka István: Nem erről szólt. Ha kiállt valaki melletted, én biztosan kiálltam. Mondtam, hogy
a modorod olyan amilyen, de nagyon jó szakembernek tartalak. Ennek ellenére, én kapom a
piszkálást minden felől, mert nem haladnak a munkák.
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Liszkai István: Hívd be Bálintot, hogy neki segítettem-e? Hívd be a közmunkás
brigádvezetőket.
Burka István: Kijönnek ellenőrizni a BM-től, megnézik, hogy hol tartunk, előző évben kaptunk
egy miniszteri dicséretet. Most mit fogunk kapni, visszafizetést? Ez így nem megy.
Liszkai István: Én mindent megcsinálok. Szenet is kihordtuk.
Burka István: A szenet több mint egy hétig hordta a társaság.
Liszkai István: Ennek én iszom a levét?
Burka István: Nem, csak mondom.
Fekete Sándor Károlyné: Volt határideje, hogy meddig kell kihordani?
Burka István: Január 1-től lehetett hordani február 15-ig.
Fekete Sándor Károlyné: Belefért az időbe?
Burka István: Belefért, csak akkor a szántás és a többi munka nem fért bele.
Kátainé Jónás Erika: Így, hogy meghallgatjuk mindkét felet, a rálátás másabb. Szeretném
megkérdezni, hogy a részedről elképzelhető-e az, hogy hozzáállással és olyan habitussal,
munkamorállal állsz hozzá, a kérdéshez amit a polgármester megkövetel, és nyilvánvalóan az
önkormányzat érdekeit szolgálja, függetlenül a személyes ellentétektől, ebben partner tudsz
lenni, mert akkor másképp gondolnám a dolgot. Ha annak nem tudsz eleget tenni akár
viselkedés szempontjából, akár más szempontból, nem tudom, hogy mi zajlott, hozzáteszem
még egyszer, de ezt akkor le lehetne zárni, hogy ebben partner tudsz-e maradni?
Polgármester Úr igazat mondott abban, hogy eddig rosszat rád nem mondott. Úgy, mint
szakember, el vagy ismerve, sajnos a családi háttered, olyan amilyen, arról nem tehetsz, azt is
tolerálta minden képviselő társam. Ilyen személyes, ellened irányuló dolgok nem történtek. Ha
be tudod vállalni, úgy tudsz beszélni, kommunikálni, dolgozni, ahogy Polgármester Úr elvárja,
én akkor azt mondanám, hogy maradjál, amennyiben ez lehetséges.
Hisom Traugott Szilárd: Úgy láttam, hogy ez a két fél közötti vita, partnélküli. Nem az a kérdés,
hogy itt igazságot tegyünk. Sajnos, komplexen kell nézni, ezt az egész kérdést. Kívülállóként
az látom, hogy két fél között van egy összeférhetetlen ellentét. Ellentét, melyet nem tudtak
hosszú évek alatt valami miatt áthidalni.
Egy biztos, ha ez az ellentét megvan, és mindkét fél a legjobbat próbálta meg adni magából,
nem bántani a másikat és mégsem jött létre, akkor ennek valamilyen módon, pontot kell tenni
a végére, de senkit se érjen bántódást ez ügyben.
Burka István: Kivel van ellentét? Én soha nem bántottam, gyerekkorától ismerem. Nekem nem
volt vele ellentétem. Nekem most van problémám, hogy nem úgy haladnak a dolgok, mint
ahogy kellene egy munkahelyen.
Tudom a családi hátteret, én szoktam elengedni, ha mennie kell valahová. Van azonban olyan
sürgős munka, amivel lehet, hogy bele kell csúszni a túlórába. A szántás, a mezőgazdasági
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munka alapja. Több 10 millióról van szó. Nekem, nem személyes problémám van vele, nekem
az a problémám, hogy nem hald a munka.
Liszkai István: Ha kapok még egy esélyt, nagyon szépen megköszönöm. Ha lesz velem még
egyszer ilyen probléma, akkor saját magamtól fogok innen elmenni. Ne legyen még egyszer
egy ilyen testületi ülés, meghallgatás. A legjobb tudásom szerint próbálok meg cselekedni.
Miért akadályoznám a munkát? Még, szeretek szántani is.
Kátainé Jónás Erika: Meg tudsz annak felelni, amit az előzőekben elmondtam?
Liszkai István: Meg tudok felelni.
Kátainé Jónás Erika: Mindenkinek az a közös érdeke, hogy a munka menjen.
Liszkai István: Az állattenyésztésnél is megcsináltam mindent, amit kértek.
Hisom Traugott Szilárd: Javaslom, hogy köszönjük meg a megjelenést.
Burka István: Köszönjük, hogy megjelentél az ülésen.
Liszkai István: Én is köszönöm a lehetőséget.
Liszkai István elhagyja az üléstermet.
Burka István: Olyan volt, amit az előzőekben is mondtam, ha ráült más a traktorra, morgott,
mindent csinált. Ez a dolog így nem fog menni.
Gál József: Ha a Polgármester Úr nem szándékozik együttdolgozni vele, képviselő társak
eldöntik, hogy melyiket szeretnék. Szavazzunk.
Hisom Traugott Szilárd: Voltak kérdések, amikor én is itt bent voltam, láttam, hogy nem akarja,
sőt konkrétan a polgármesternek ellentmondott. Polgármester mikor kiküldte traktorral kaszálni
az utat, azt mondta, hogy a Képviselő Úr fiatal és csinálja meg ő. Nem is jött ki.
A konyhánál három nap után sem jött villanyt szerelni, ezért csúsztunk a munkánkkal.
Burka István: Megértem, ha nem csinálja meg a villanyt, nem villanyszerelő. Saját magától,
nem csinálja a dolgokat, hiába mondod el előre. Nekem, nem az a feladatom, hogy leírjam
minden egyes embernek, hogy mi a dolga.
Kátainé Jónás Erika: Javasolnám neked, hogy amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület,..
Burka István: Itt volt neki a lehetőség, én bíztam benne. Elmondtam neki, nem egyszer
behívtam, ott is elmondtam te is hallottad, ott voltál. Szépen kértem. Az, hogy idáig eljutott a
dolog, több a soknál.
Kátainé Jónás Erika: Azért kérdeztem, hogy amit Te megkövetelsz, úgy hajlandó-e dolgozni.
Ha nem működik, akkor mennie kell.
Fekete Sándor Károlyné: Ha együttműködő képes, akkor csak adni kellene még egy lehetőséget.
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Burka István: Ott volt a lehetőség.
Hisom Traugott Szilárd: Amennyiben adnánk neki egy lehetőséget, én ilyen szempontból úgy
látom, hogy esetleg volna esély arra, hogy működjön a dolog, de nem szeretném, hogy az én
döntésem legyen. Polgármester dolgozik vele minden nap, ő adja az utasításokat. Polgármester
a felelős, hogy milyen deficittel zár az önkormányzat.
Ha köztük olyan probléma van, amit nem tudtak ennyi idő alatt megoldani, nem szeretném
kényszeríteni a polgármestert arra, hogy tovább szenvedjen. A polgármester bárhogy is dönt,
én azt fogom támogatni. Abszolút polgármesteri jogkörbe szeretném adni.
Gál József: Egyetértek. A polgármester tegye fel szavazásra.
Dr.Hoffmann Zsolt: Két dologról van szó. Az egyik, hogy a nem megfelelő munkavégzés miatt
a Kjt-ben van egy ilyen paragrafus és emiatt rendes felmentéssel megszünteti a jogviszonyát,
ehhez nem kell az ő beleegyezése.
A másik, kezdeményezi a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Ehhez kell az ő beleegyezése.
Burka István: Humánusan intézzük.
Dr.Hoffmann Zsolt: Még egy körben fogunk találkozni, mivel ezek után meg kell keresnem,
tájékoztatnom kell a testület döntéséről és írásban kérjük tőle a nyilatkozatot. Hozzájárul-e,
kezdeményezi-e a közös megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszűnését.
Mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester rendelkezhet. Egyéb munkáltatói
jogkörbe tartozik a szabadság kiadás, jutalmazás, stb.
Szijártó Zoltánné: Ha nem lesz közös megegyezés akkor a 3 hónap felmentési idő, és a két havi
végkielégítés jár neki.
Hisom Traugott Szilárd: Inkább a közös megegyezés. Ha az azonnali megszüntetést választjuk,
akkor megjelenik a személyes anyagában. Ha másik munkát vállal, negatívan befolyásolja
Fekete Sándor Károlyné: Nem próbálnád meg még egyszer vele?
Burka István: Két éve kínlódunk. Már, az én türelmem is elfogyott. Rajtam keményen számon
kérnek dolgokat. Nincs rá időm, hogy a más mundérját is védjem.
Fekete Sándor Károlyné: Nem ő a hibás egyedül ebben.
Burka István: Ellenőrzéskor tőlem kérnek számon mindent.
Gál József: Szeretném megemlíteni, amikor a könyvtáros munkáján lovagoltál. Olyan
habitussal voltál ellene, hogy valószínűleg, nem szereted annyira, ő sem végzi a munkáját.
Fekete Sándor Károlyné: Nem szeretet kérdése, az övét látjuk.
Gál József: Én a könyvtárosét nem látom.
Követhetetlen vita alakult ki.
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Burka István: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Liszkai István közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésével, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2017.(II.27.) számú határozata
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről
A Képviselő-testület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy egyetért
Liszkai István közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetésével.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai – helyben,
2./ Burka István polgármester,
3./ Dr.Hoffmann Zsolt – helyettesítő jegyző
4./ irattár

Burka István: Te kéred számon, hogy miért nem rúgtam még ki.
Fekete Sándor Károlyné: Lehet, hogy a Te hibád is, nem vagy elég jó vezető.
Burka István: Az elmúlt 8 évben nem volt ilyen problémám egyetlen egy emberrel sem.
Szijártó Zoltánné: Azt tudni kell, hogy a másik karbantartó szinte már csak gépjárművezető,
karbantartó egyedül a Liszkai van. Ha őt most elküldjük, van helyette más? Nem kellene ebbe
belegondolni?
Fekete Sándor Károlyné: Nem lehetne valami kompromisszum?
Kátainé Jónás Erika: Nem lehet esélyt adni arra, hogy javítson a dolgokon, sőt jóvátegye a
dolgokat?
Burka István: Azt mondom, hogy amit lehetett én megtettem. Türelmes voltam, nem
háborgattam, nem bántottam, előre megbeszéltem dolgokat, hogy csinálni kell.
Fekete Sándor Károlyné: Ha elmegy, ki fogja felszántani a földet?
Burka István: Majd az állattenyésztéstől, elveszünk egy embert.
Hisom Traugott Szilárd: Ki lesz az állattenyésztésnél?
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Burka István: Ott vannak hárman.
Kátainé Jónás Erika: Én adtam volna, még egy esélyt.
Fekete Sándor Károlyné: Én is.
Burka István: Van-e még hozzászólása az üléshez? Nincs.
Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt
és az ülését bezárja.
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