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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án
megtartott soros üléséről
Jelen vannak: Kamarás Zsolt polgármester-levezető elnök, Tarkó László, Kun László, Csomor
Gábor, Dr. Katona Gábor, Patocskai László, Matastik Pálné dr.
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mindenki jelen van, a testület
határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
24/2017. (IV.26.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
2. Interpelláció
3. Tiszaroff Községi Önkormányzat és a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési beszámolójának előzetes megtárgyalása
4. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
5. Beszámoló a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben
végzett tevékenységéről
6. Tiszaroff Község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók
7. 2017. évi Közbeszerzési terv és Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
8. „Közösségi tér kialakítása” elnevezésű egyedi költségvetési támogatás
igénybevételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
9. A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Tiszaroff
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között fennálló Együttműködési
Megállapodás módosításáról
10. Egyebek

Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Kamarás Zsolt: Szokásos módon a pályázatokra koncentrálva próbálok egy kis összefoglalót
adni. A mai nap megérkezett a BM-től a „civilházzal” kapcsolatos támogatási szerződés. Ez a
katolikus iskolának a teljes rekonstrukcióját érinti. Elméletileg, ha mindent kronológiailag
egymás mögé tudunk tenni, akkor ez a következőképpen néz ki. A napirendi pontokból ki
látszik, hogy feltételesen tudtuk kiírni a támogatói szerződést, ami a végeredményben nem
számít bele. Lesz egy feltételes kiírás, amelyből kiválasztjuk a bejövő ajánlatok alapján a
győztest. Ez körülbelül olyan 1-1,5 hónapos tortúra. Ez azt jelenti, hogy ezt követően a
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kivitelezés megkezdődhet, így kb. nyár végére, szeptember elejére kész kell legyen a beruházás.
A Művelődési Ház vonatozásában a tető cseréjére várunk. Három hete küldtem el az SZGYFnek a szerződés tervezetet. Most már csak a szerződést kellene alá írni. Megyei szintről fel kell
küldeni országos szintre. Országos szintről még nem jött vissza a szerződés, kimondottan
bürokratikus útvesztőkben kóválygunk. Megkötetett a szerződés a közút felújítással
kapcsolatban, illetve a parkolóöböl vonatkozásában. A Szabadság utat érinti, illetve a járdát
érinti az önkormányzat L alakú járda része vonatkozásában. A parkolóöböl kialakítása lenne
még egészen a kis iskolától a COOP bolt sövényének a végéig. Ehhez hozzá tartozna egy járda
felújítás, illetve annak a járda szakasznak a felújítása, amely a COOP bolttól megy a Hősök
terére. Továbbá ide tartozik még a Temesvári út és a Dózsa Gy. út sarkának a rekonstrukciója.
Ez utóbbi esetben mind a két oldalon padkát is fog kapni. A Komp ház felújítása a vége felé
közeledik, a külső-belső munkák nagyja meg van. A komp vonatkozásában a fogyóeszközök
drótkötél stb., illetve a sárga villogó és a felfestés folyamatában van. Az energetikai pályázat
vonatkozásában 21-én volt Megyei Közgyűlési ülés, ott megszülettek a döntések. Az
energetikai korszerűsítés a konyhát érinti, illetve az önkormányzatnak a belső udvari részét.
Elméletileg 2-3 hét múlva fogunk tudni eredményről beszámolni, illetve lesz egy másik TOPos pályázat is, amit tárgyalni kell, ez pedig a védőnői épület felújítására vonatkozik. Ennyit
szerettem volna elmondani két ülés közöttiben. Jegyző Asszony?
Vankóné Jekli Anikó: Nekem ilyen jó híreim nincsenek, csak ennél rosszabbak. Két ellenőrzés
folyik a Magyar Államkincstár részéről az Önkormányzatnál és a Hivatalnál. Egy
szabályszerűségi ellenőrzés és egy 2015. évi elszámolásra vonatkozó ellenőrzés. A 2015. évi
ellenőrzés következtében a Kincstár 15.000.000 Ft. összeget szeretne az önkormányzatra kiróni
a szociális normatívára vonatkozólag. Továbbá a 2014. évben kifizetett lakásfenntartási
támogatások, rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatások
vonatkozásában. Az önkormányzat megkifogásolta ezeket a visszafizetési jogcímeket. 2014. év
végén kifizetésre kerültek 4.700.000. Ft. összegben FHT, lakásfenntartási támogatás és
rendszeres szociális segély. Azért, mert 2015-ben kifizetéssel kezdett az önkormányzat, mert
rendkívül nehéz helyzetbe kerültek volna azok az emberek, akik a támogatást kapták. Túl
hosszú lett volna ez az év. A szabályok szerint 4-ig kellett az ellátásokat kifizetni, de a Magyar
Államkincstár nem fogadja el ezt a pénzmozgást. Minden önkormányzat így járt, egyelőre egy
önkormányzat sem fogadta el a helyzetet és ők is kifogással éltek. a 15.000.000. Ft.-ból
11.000.000. Ft. a szociális támogatás, amit az önkormányzat kap, összesen 21.600.000 Ft.
támogatásból 11.000.000. Ft.-ot kellene visszafizetnie az önkormányzatnak. Nem fogad el
olyan összegeket elszámolásban, például a szociális tűzifának a szállítása költségét nem akarja
elismerni, illetve olyan költségeket, mint a bölcsőde dologi többlet költsége, például
gyermekétkeztetés vagy adományszállításnak a költsége, illetve amit már megkifogásoltunk és
volt belőle egyezetetés, kb. 5 millió forintnyi összeget eltévesztettek. Jó helyre könyvelte az
önkormányzat, jól költötte el, de ők nem oda értelmezték, ezzel kapcsolatban szóbeli jelzéssel
elismerték, hogy tévedtek. Mindenesetre az összeg egyelőre még 15.000.000 Ft. A kifogásokat
összeírtuk, alá támasztottuk a könyvelési tételekkel, elküldtük a Kincstárnak és várjuk az ide
vonatkozó válaszukat. A másik ellenőrzés a szabályszerűségi ellenőrzés, 2016. második féléve
óta folyik a Szabályszerűségi ellenőrzés. A jegyzőkönyvben azt tárták fel, hogy a belső kontroll
rendszer elemei további intézkedést igényelnek, illetve a belső kontroll rendszer fejlesztésre
szorul. Több konkrét dolgot kiemelt a Kincstári ellenőrzés, mint például, hogy jelenleg nem
rendelkezik az önkormányzat megfelelő végzettségű gazdasági vezetővel. Azt vállalkozói
szerződéssel egy könyvelői iroda látja el az önkormányzatnak. Ez esetben merült fel az, hogy
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ezt így nem lehet. Az állást folyamatosan hirdeti a Hivatal, de nem tudja betölteni az üres állást.
A szabályzatokat is átnézték, amelyek esetében, 90 százalékában az volt a probléma, hogy nem
tartalmazta a szabályzatot jóváhagyónak a bélyegző lenyomatát. Továbbá abban az esetben, ha
a szabályzat nem csak az önkormányzatra vonatkozik, hanem az ivóvízminőség-javító
programra társulására is kitér, akkor az összes szervezet vezetőjének jóvá kell hagynia, nem
elég, hogy a jegyző hagyja jóvá a szabályzatot. A legtöbb probléma ez volt a szabályzatokban,
illetve nem minden szabályzat került kiterjesztésre az összes költségvetési szervre, társulásra.
Tiszagyendára is ki kell terjeszteni az itt készülő szabályzatokat. Ezek nagy részének a
vonatkozásában az intézkedés már folyamatban van. Azt tárta fel az ellenőrzés, hogy az
intézkedés végre lett hajtva, tehát a szükséges hiányosságokat pótoltuk. Nem minden szabályzat
volt teljesen napra kész a jogszabályok követésében, szerintem mindaddig amíg nem ezzel
foglalkozik az ember, nem is lehet folyamatosan követni, illetve nehéz lenne minden egyes
jogszabály módosulást átvezetni a szabályzatokba. De igyekszünk mindig követni a
jogszabályokat. Továbbá a könyvelésre adott útmutatót, hogy hogyan szeretnék a könyvekbe
megjelentetni azokat a tételeket, amelyekkel nem értettek egyet. Kiemelték, hogy a Művelődési
Házat vagyonkezelésbe adta az önkormányzat, azt a vagyonából ki kell vezetni és a
vagyonkezelőnek át kell vennie teljes egészében és az ő könyveiben kell tovább vezetni. Ez
nem történt meg. A TRV ZRT.-nek átadta az önkormányzat bérleti, üzemeltetési szerződés
keretében a ivóvíz és a csatorna üzemeltetését és a TRV nem közli ki a felújítások
összegszerűségét, hogy a könyveinkbe be tudjuk vezetni. Ezeket a hiányosságokat a mérlegben
mindenképpen pótolni kell és ki kell követelni ezektől a szervektől az együttműködést, hogy a
könyveinkben szereplő tételek megfelelőek legyenek. Fizetési kötelezettség, illetve
felelősségre vonási kötelezettség nincs megállapítva. Teljes mértékben szabályszerűségi és
azokat a megállapításokat tartalmazza, hogy mit és hogyan kell a vizsgált anyagokban megtenni
az önkormányzatnak, illetve mi az, amit vizsgált és helyben hagyta és jó volt. Kicsit aggasztóbb
a 15.000.000 Ft. Az önkormányzat a támogatásal jól gazdálkodott, az, hogy ő nem ismeri el
azokat a dologi költségeket, amiket leírt korábban az útmutatóiba, hogy hogyan és hova kell
könyvelni, ezt nem igazán értjük. Nem mi vagyunk az egyetlenek, de sajnos ez nem vigasztal
bennünket. Minden kistelepülés hasonló helyeztben van, a városok már egy kicsit előrébb
vannak, mint mi. Egy két város már másodfokon tart az ehhez hasonló ügyekben.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Egy apró megjegyzést tennék ehhez. Én a szabályszerűségi
ellenőrzést egy technikai ellenőrzésnek tartom. Viszont az elsőként említett ellenőrzés engem
teljesen felháborít. Azt ugye nem gondolja senki, hogy, ha egy hátrányos helyzetű
önkormányzat kap 20.000.000. Ft.-ot és abból nem költ el 10.000.000 Ft.-ot szociális támogatás
vonatkozásában. Na de elszámolni elszámolták. Például az adományok fuvar költsége mi, ha
nem szociális támogatás? Gyerekétkeztetés kiegészítését nem tudom elszámolni szociális
támogatásként. Az orvosi ellátás plusz költségét nem tudom elszámolni szociális támogatásba,
akkor az mi? Nézni fogjuk az ügyet, aztán meglátjuk, hogy hogyan jövünk ki belőle. Egyéb két
ülés közötti?
Dr. Katona Gábor: Akkor nekem is van egy rossz hírem. Mert van egy harmadik ellenőrzés
is, ma kaptam a Nemzeti Egészségügyi Vagyonkezelési Alaptól egy levelet, hogy ellenőrizni
fognak. Azt mondták, hogy ezt a levelet Polgármester Úrnak is megküldték. Arról van szó, hogy
aki nem a praxisba tartozik beteg, azt ambulánsan látjuk el és ezt is finanszírozza az OEP, amely
alkalmanként 600 Ft. A tavalyi utolsó negyedévben, amit leadtunk ambulánsan, azoknak nézik
meg a jogosságát. Én felhívtam telefonon, hogy mit lehet ezen ellenőrizni, de van rá valami
szabály.
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Kamarás Zsolt: Ez tehát kizárólag azokra vonatkozik, aki téged rendelési időben nem
kártyásként felkeres.
Dr. Katona Gábor: Igen. Meg kérdeztem azt is, hogy miért pont engem ellenőriznek és azt
mondták, hogy azért, mert nekem sok ilyen betegem van. Én arról nem tehetek, hogy valaki,
aki nem ide tartozik átjön Roffra, mert nem találja például a házi orvosát otthon. A Jegyző
asszonyt szeretném megkérni arra, hogy keresse már ki, hogy mi nem minősül ambuláns
ellátásának, mert a hölgy, akivel beszéltem, erre a bizonyos jogszabályra hivatkozott. Vagy
figyelmeztetést kapok, vagy visszakérik, azt a 600 Ft.-ot.
Kamarás Zsolt: De ezt a 600 Ft-ot kikapja?
Vankóné Jekli Anikó: Mivel Doktor úr nem kap finanszírozást, az önkormányzat kap
finanszírozást.
Kamarás Zsolt: De hogy? Hát ugyanazt az összeget kapjuk hónapról hónapra.
Vankóné Jekli Anikó: Gondolom, hogy úgy, hogy kb. ugyanannyian jönnek hónapról hónapra.
Tarkó László: De hát akkor miért keresi azokat az egyes embereket?
Vankóné Jekli Anikó: Nem tudom miért keresi. Vannak változók, nem mindig pontosan
ugyanannyi a havi finanszírozás.
Dr. Katona Gábor: Megkérdeztem egy orvost, azt mondta, hogy őt már háromszor is
ellenőrizték. 70.000-150.000. Ft.-ig terjedően keletkezett visszafizetési kötelezettsége mind a
három alkalommal. Még az édesanyjáét is ellenőrizték, ő máshol lakik, küldi a receptet és az
így megjelenik, mint ambuláns ellátott. Nem tudom én sem pontosan, arra viszont nincs időm,
hogy a jogszabályokat megnézzem, hogy mi is az az ambuláns ellátás.
Kamarás Zsolt: Valószínűleg arról van szó, hogy azoknak, akiknek a kártyája nincs leadva,
azoknak a kártyáját futtatják össze.
Matastik Pálné dr.: Én úgy tudom, hogy van valami familiáris ellátás.
Dr. Katona Gábor: Ez akkor van, amikor erre külön recept van. Ez a pro familia.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás , 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

25/2017. (IV.26.) számú Határozat a két ülés közötti intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a két ülés közötti
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

Interpelláció
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Kamarás Zsolt: Interpellációk következnek. Képviselő-társaimé a szó.
Matastik Pálné dr.: Voltunk kint a játszótéren, tényleg egy csoda ez a játszótér, boldog voltam,
hogy az unokáimmal együtt élveztük. Azonban azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem
tetszett, hogy a szemetes mellett ott vannak a flakonok elhajítva. Nem tudom nem-e lehetne oda
valakit kihelyezni vagy nem tudom, hogy ezeket az eseményeket a kamera mennyire tudja
rögzíteni. Aki ezt teszi, azt el kellene kapni és meg kellene büntetni.
Kamarás Zsolt: Van egy nagyon érdekes vita a fővárosban, hogy a kamera felvételeket mire
lehet felhasználni. Lehet-e abból büntetést előirányozni? Van, aki azt mondja igen, van, aki azt
mondja, hogy nem. Most a Rendőrfőkapitány válaszára vár Főpolgármester Úr, én pedig
megvárnám, hogy ebben a vitában, hogyan döntenek. Ettől függetlenül felháborít engem is az,
ahogyan ezzel a játszótérrel bánnak egyesek. Én megmondom őszintén, hogy ezt nem
gondoltam volna. Én azt gondoltam, hogy ha egy településen élők kapnak egy ilyen lehetőséget,
akkor azt megpróbálják megbecsülni. Nekem az jön vissza, hogy nem. Mondok egy példát, van
egy fa a játszótéren, egyik oldalán ott van egy szemetes, a másik oldalára meg nap, mint nap
oda van dobva a szemét. Én megmondom őszintén, hogy ezzel ugyanúgy nem tudok mit
kezdeni, mint a buszmegálló szemetességével. Hogy ez ne így legyen, minden ember mellé
állítani kellene egy másik embert, hogy ráüssön a kezére, hogy ezt nem lehet. Engem most már
ez az egész nem is felháborít, hanem csalódottá tesz. Azt látva, hogy a gyerekek ezt birtokba
vették és szeretik, meggyőződésem, hogy a szemét 80 %-át felnőttek dobják el. Nyitott vagyok
minden olyan kezdeményezésre, amivel az látható, hogy ezt a helyzetet meg lehet változtatni.
Tarkó László: Én azt gondolom, hogy úgy tudunk változtatni a dolgon, ha felvállaljuk ezt az
egészet és szólunk. Én, személy szerint már három esetben álltam meg és szólítottam le azokat,
akik szemeteltek. Az kell, hogy akárhányszor látunk ilyen dolgot, legyen bennünk annyi erő,
hogy rájuk szóljunk. Ez az egyik, a másik meg az, hogy lehet, hogy kellene táblákat kitenni,
például, hogy ez nem dohányzó hely. Annyit mi tettünk a dologért, hogy a benzinkút shopjában
elkezdtünk árulgatni chipseket és üdítőt. Az elején buta módon még napraforgót is árultunk, de
azt 1 nap múlva le is vettük a listáról és a polcokról is, hogy azzal ne köpködjék tele a területet.
Lehet bátorítani az emberkéket, hogy a benzinkúton igénybe vehetik a mosdót. Azt gondolom,
hogy mi mindnyájan, akik itt ülünk sokat spóroltunk azért, hogy ez a beruházás létre jöjjön és
a legjobb az lenne, ha mindenki szóvá tenné, ha olyan dolgot lát, ami nem rendeltetésszerű
használata a szabadidőparknak és a műfüves pályának. Egyre többet hallom, hogy sokan
átjönnek Buráról is. Lehet, hogy lassanként vissza kellene nézni a kamerákat és példa értékűen
el kellene kapni egy-két emberkét.
Kamarás Zsolt: De közterület és ott nem lehet mit csinálni. Körbe kell keríteni és meg kell
határozni egy nyitva tartást.
Tarkó László: Jó, persze. Én tudom mi az optimum.
Patocskai László: Mi minden tesi órán kifutunk a gyerekekkel a pályára. Az az osztály, amelyik
kiér az mindig összeszedi a szemetet. Arra gondoltunk, hogy ez azért is jó, mert az a gyerek,
aki eldobálja a szemetet, az mondjuk másnap ő maga fogja felszedni. Csak azt nem értem meg,
hogy hogyan van a foci pálya közepén maghéj?
Vankóné Jekli Anikó: Ott ülnek az emberek, beszélgetnek és közben magolnak.
Patocskai László: Azt láttam már, hogy a dohányzás tilos táblát leszakították.
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Tarkó László: Ha ez tönkre megy, soká lesz másik. Nem tudunk ennél többet tenni a dologért.
Kamarás Zsolt: Ez akkor is sajnálatos.
Tarkó László: Hát hogyne. Én nem tudok elmenni a dolog mellett, ha ilyet látok rögtön
megállok és rászólok az illetékesre.
Kamarás Zsolt: Most jut eszembe, hogy kellene szerkeszteni egy figyelemfelhívást és azt fel
kellene tenni a honlapra és a Facebookra is. Hátha ez egy így majd el jut emberekhez.
Patocskai László: Ahol a víz aknát csinálják, ott elméletileg lesz csapvíz.
Kamarás Zsolt: Csak ideiglenesen. Amikor átadtuk a beruházást az volt a legnagyobb
probléma, hogy nincsen víz meg wc. Hát én Pesten nem sok olyan játszóteret látok, ahol az
előbb említettek jelen lennének. Elég sok időt töltöttem olyan játszótéren meg helyeken, ahol
nincs wc meg víz. Mindenki igényét nem lehet kielégíteni. Na mindegy, valamit kitalálunk, de
én úgy érzem, hogy nem fogjuk megúszni a körbe kerítését a történetnek. Előbb-utóbb ide
fogunk jutni, pedig én nem akartam, de muszáj lesz. Aztán onnantól kezdve már feltudunk lépni.
22 óra után a rendőr is fel tudna lépni, illetve a polgárőr is tudna jelezni körbe kerítés esetében.
Most azonban nem, mert ez egy közterület, egy nyilvános közterület.
Tarkó László: Amíg a Szabadság téren voltak a játékok, addig nem bántották.
Kamarás Zsolt: Nem a fenét, ugyanúgy szemeteltek.
Matastik Pálné dr.: A Vízmű telepnél nincs a fű levágva. Kérték, hogy tegyem szóvá, hogy a
TRV Zrt. is levághatná ott.
Kamarás Zsolt: Akkor majd teszünk jelzést feléjük, hogy vágják le.
Patocskai László: Nem régen volt iskolánkban a Baptista Általános Iskolák Országos
Matematikai döntője. Köszönjük szépen a segítséget az önkormányzatnak és az önkormányzat
konyhájának is. Alpolgármester Asszony jelen volt a rendezvényen, köszönjük szépen, hogy
eljött. 602 gyerek volt, aki részt vett ezen a versenyen. 190 fő jutott be a döntőbe. 1-8. osztályig
voltak az írásos versenyek. A Művelődési háznál is két osztály volt jelen, elég sok helyen kellett
intézkednünk arról, hogy hely legyen biztosítva a gyerekeknek. Egy pár szót szeretnék arról
szólni, hogy milyen eredmények születtek osztályonként. 1 osztályban 25 versenyző volt, abból
15 gyerek helyezést ért el, minden iskolából 3-3 három gyerek vesz részt. Egy tiszaroffi kislány
második helyezést ért el.
Tarkó László: Hagy halljuk már a nevét.
Patocskai László: Az elsősöknél a második helyezett a Molnár Attilának az unokája, Jázmin.
A 4. osztályosoknál az első helyezett a Kiss Gyöngyinek a lánya lett.
Kamarás Zsolt: Hány iskolát érint ez a verseny?
Patocskai László: 14-et jelenleg. Az 5-6-7-8. osztályban már nincsenek ilyen jó eredmények.
a 6.-14. helyezésig minden helyezésben előfordultak. Egy teljesen független fegyverneki tanár
lett megkérve arra, hogy állítsa össze a feladatsorokat. Az 5-6. osztályban olyan nehéz volt a
feladatsor, hogy a feladatok 33%-nak a megoldásával harmadik helyezést lehetett elérni.
Tiszaroffi gyerek 0 pontos feladatot nem írt. Nagyon jó és tartalmas nap volt. Minden kísérő
tanár viszi tovább Tiszaroff hírét és szeretném megköszönni a település vezetésének, hogy ilyen
8

tiszta és rendezett a település. A Baptista Szeretetszolgálat Kommunikációs igazgatója házat
szeretne venni Tiszaroffon. Mondtam neki, hogy közel 100 ház van, eladó, de ő a Tisza partján
szeretne házat venni.
Kamarás Zsolt: Ott is lesz.
Patocskai László: Nagyon tetszett nekik Tiszaroff. Köszönjük szépen a segítséget. Még annyit
szeretnék elmondani, hogy hétfőn volt a papír és vas gyűjtés is. Igyekeztünk arra sarkalni a
gyerekeket, hogy minél tisztábban próbálják meg a gyűjtést végezni. A régi foci pályának az
első fertályán kaptunk lehetőséget arra, hogy ott a fák környékén gyűjtsük a vasat. Köszönjük
szépen az AGROFF Kft.-nek, hogy a nagyobb mennyiségű vasat a gyerekek ott le tudták mérni.
Tarkó László: Nagyon szívesen.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

26/2017. (IV.26.) számú Határozat az interpellációs kérdésekre adott
válaszok elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az interpellációs
kérdésekre adott válaszokat elfogadja.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

Tiszaroff Községi Önkormányzat és a Tiszaroffi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának
előzetes megtárgyalása
Kamarás Zsolt: A következő napirendünk a Tiszaroff Községi Önkormányzat és a Tiszaroffi
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának elelőzetes
megtárgyalása. Nagy meglepetést nem fog okozni az utólagos tárgyalás sem. Az előzetesben
minden tudomásunkra jutott tény itt van, kivéve a technikai jellegű táblázatokat, azok nincsenek
benne. Ezeknek a táblázatoknak a megléte azonban törvényi feltétel ahhoz, hogy a beszámoló
elfogadásra kerülhessen. A sarok számok azok sarok számok, azok biztos, hogy nem fognak
változni. Két számadat fontos ilyen esetekben, amiről beszélni kell, az egyik a bevételek
kialakulása, a másik pedig a kiadásoké. A bevételi előirányzat teljesítése 100,26 % volt. A
kiadásoké 95,5 % lett. A bevételek bejöttek, a kiadásokat pedig nem léptük túl. Egyetlen egy
fontos momentum van, amit szeretnék megjegyezni, amit a Pénzügyi Bizottság is megjegyzett
az idei költségvetés tárgyalásakor. A pénz szemmel látható fogyása normatív oldalon
kapcsolódik az önkormányzatnak a gazdálkodásához. Azt láthatjuk, hogy amennyiben nem lett
volna az a pénzügyi tartalékunk, ami hála az Istennek volt, akkor már problémákba ütköztünk
volna 2016. év vonatkozásában is. Ez fokozottan elmondható 2017-ben is, egyetlenegy tételt
hagy mondjuk, az pedig a következő. Ez a béremelkedés. Önkormányzati szinten mindenkinek
a minimális garantált bérét azt módosítani kellett és ehhez egyetlenegy állami forint nem jött.
Ezt az összeget az önkormányzatoknak kell maguknak ki gazdálkodniuk.
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Vankóné Jekli Anikó: Annyit szeretnék még elmondani a 15 millió forintos visszafizetéssel
kapcsolatban, hogy amikor megkaptuk a visszafizetési levelet, akkor azonnal egyeztető
tárgyalást kértünk a Kincstártól és bementünk hozzájuk személyesen a pénzügyes kollégával.
Az volt a legelső momentum, hogy felhívták a figyelmünket arra, hogy ha megkapjuk a kötelező
határozatot, akkor ez az összeg a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás igénybevétele során
berakható és meg is van benne a sor, mert megnéztük. Erre igényelhet az önkormányzat RÖTöt.
Kamarás Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, Pénzügyi Bizottságé a szó.
Tarkó László: Köszönöm szépen. Összeségében csak kiegészíteni szeretném azt, amit a
Polgármester úr elmondott és amivel a Pénzügyi Bizottság teljes mértékben egyetértett. Sajnos
a tendencia folytatódik, úgy tűnik, hogy erősödik is. Nevezetesen, hogy a kötelezően ellátandó
feladatokhoz elrendelt normatív támogatás egyre inkább kevesebb, mint, ami szükséges hozzá.
Az önkormányzat saját pénzéből, saját bevételeiből köteles hozzá tenni, de egy ilyen kis
falunak, mint Tiszaroff, milyen saját bevétele lehet? Szinte semmi, ezek nem tételek, amik itt
befolynak. Kommunális adó és iparűzési adó bevételek vannak, ennél azonban sokkal nagyobb
ütemben csökkenek a leosztott pénzek. Az önkormányzati bérfejlesztésre vonatkozó
anomáliákról meg csak annyit, hogy a kormányhivatalokban és máshol az önkormányzatok
kivételével mindenhol rendezik a béreket. Ez óriási feszültséget okoz. A minőségi embereket
így szívják ki, láttuk itt is ennek a jelét. Igazából én nem is értem, hogy mit akarnak. Mindig
azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy nem kell fejbe verni a halat, elég, ha leengedik alóla a
fizet, úgyis elpusztul. Nem tudom, hogy miért kell ilyen súlyozottan bántani az
önkormányzatokat. Mi csak egy kis sziget vagyunk, nézzétek meg a körben lévő településeket,
lassan mi is megfulladunk. A költségvetésről azt tudjuk mondani, hogy korrekt, pontos,
fegyelmezett költségvetés volt keletkezésekor és a teljesítéskor is. Ennél nem lehet többet
spórolni, ennél jobban már nem lehet fogni a pénzt. Egyet értünk az előterjesztéssel és abban
az esetben, ha meg lesznek a kötelező adatok akkor ebben formában, változatlanul javasoljuk
elfogadásra.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

27/2017. (IV.26.) számú Határozat Tiszaroff Községi Önkormányzat és a
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési
beszámolójának előzetes megtárgyalásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Községi
Önkormányzat és a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési
beszámolóját tovább tárgyalásra javasolja.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Pénzügy
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A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
Vankóné Jekli Anikó: A képviselők írásban megkapták az előterjesztést, amennyiben kérdésük
van nyugodtan tegyék fel.
Kamarás Zsolt: Van-e kérdés, hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(IV.26)
önkormányzati rendelete partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletét a partnerségi
egyeztetés szabályairól elfogadja.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

Beszámoló a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
2016. évben végzett tevékenységéről
Kamarás Zsolt: Beszámoló a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben
végzett tevékenységéről. Képviselő társaim írásban megkapták az anyagot. Elégedettek
vagyunk velük, lelkesek a tűzoltók, csinálják, teszik a dolgukat. Van-e valami hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

28/2017. (IV.26.) számú Határozat a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kunhegyesi
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Tiszaroff Község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók
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Kamarás Zsolt: A hatodik napirendi pontként Tiszaroff Község egészségügyi helyzetéről szóló
beszámolókat fogjuk tárgyalni. Képviselő társaim írásban megkapták az anyagot. Az
udvariasság okán a védőnő beszámolójával fogunk kezdeni. Szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni
az előterjesztő?
Rézsó Beáta védőnő: Nem kívánok élni.
Patocskai László: Én annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó kapcsolat van az óvoda, az
iskola és a védőnő tevékenysége között. Sok intézmény irigyelheti ezt a jó kapcsolatot, bármi
probléma van a védőnő azonnal jön. Az iskola és az óvodai vezetőség nevében köszönjük
szépen a munkáját.
Tarkó László: Nagy a fegyelem, mert nekünk van egy kismama dolgozónk, aki mindig
kéredzkedik, hogy neki jönnie kell a védőnőhöz.
Kamarás Zsolt: Köszönjük a védőnő munkáját. Gondolkodtam, hogy elmondjam-e vagy sem,
de szerintem pletyka szerint már találkoztunk a történettel. Egyik szemem sír, a másik az nevet.
Ugye a jó kapcsolatunk miatt az egyik az nevet, a másik pedig sír, mert a védőnőt a nyáron
elveszítjük.
Tarkó László: Miért?
Kamarás Zsolt: A gyermeke első osztályos lesz és máshol fogja megkezdeni az iskolát.
Úgyhogy áthelyezéssel a védőnő elhagy sajnos minket. Megint lehet küzdeni, hogy ezt a
színvonalat majd megtapasztaljuk újra. Gondolom mindenkiben él az az állapot, amikor
helyettesítés formában próbáltuk megoldani ezt az állapotot. Egy állandó védőnő megléte az
teljesen más.
Tarkó László: Jól érzi egyébként magát Roffon?
Rézsó Beáta védőnő: Igen, nagyon.
Vankóné Jekli Anikó: Ahhoz mit szólnál, ha Polgármester Úr úgy adná meg a hozzájárulását
az áthelyezésedhez, ha visszahelyettesíthetnél ide?
Rézsó Beáta védőnő: Annak nagyon örülnék.
Vankóné Jekli Anikó: Amíg nem tudjuk az állást betölteni, addig ígyis-úgyis meg kell oldani
valahogyan a helyettesítést.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

29/2017. (IV.26.) számú Határozat a védőnői beszámoló elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Község
településén végzett védőnői tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
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/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Rézsó Beáta védőnő
Kamarás Zsolt: Képviselő társaim írásban megkapták Dr. úr beszámolóját. Külön dicséret jár
azért, amiért az emlékek elhalványulását sem hagyja meg nekünk Dr. úr, ugyanis minden előző
évet is megkaptunk a mostani beszámolóhoz is. Azonban, ha az ember egyben kezeli ezt a
történetet, akkor sajnos a folytonosság is szembe ötlik. Szóbeli kiegészítés Dr. Úr van-e?
Dr. Katona Gábor: Esetleg egy mondat erejéig, hogy amikor az egyik kollégát nyugdíjaztuk
az tisztázódott, hogy kinek mi nem volt világos.
Kamarás Zsolt: Dr. úrral sokat gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne átalakítani a rendelőben
az állapotokat. Az egyik kolléga orvos írnokká alakult, a másik kolléga megmaradt négy
órásban, ő betegápoló feladatokat lát el és a harmadik kolléga pedig megkapta a fő állású
munkaszerződését, ami elengedhetetlenül szükséges a működési engedély vonatkozásában. Ez
természetesen Dr. úrral le lett egyeztetve. Kapta ő is az ívet, én is az ívet egy darabig, most úgy
néz ki, hogy már csend van. Azt hozzá tenném, hogy nem akarom én ezt a tiszaroffi rendelőt
dicsérni, mert dicséri ezt a dr. úr és azok, akik járnak ide. De én úgy gondolom, hogy az a
szolgáltatási színvonal, ami itt van az azért párját ritkítja. Van-e a beszámolóhoz kérdés vagy
hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

30/2017. (IV.26.) számú Határozat a háziorvosi beszámoló elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Község
településén végzett háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Dr. Katona Gábor háziorvos

2017. évi Közbeszerzési terv és Közbeszerzési Szabályzat
elfogadása
Kamarás Zsolt: A 2017. évi Közbeszerzési terv és Közbeszerzési szabályzat a következő
napirendi pontunk. Képviselő társaim írásban megkapták az anyagot. Két beruházásunk van,
ami érinti a Kbt.-t, ez van benne a tervben. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, Pénzügyi Bizottságé
a szó.
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Tarkó László: Változatlan formában elfogadásra javasoljuk.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

31/2017. (IV.26.) számú Határozat a 2017. évi Közbeszerzési Terv
elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2017. évi
Közbeszerzési tervet elfogadja.
/A Közbeszerzési terv teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Most pedig a Közbeszerzési Szabályzat következik. Közbeszerzési szakértőnk
elkészítette. Képviselő társaim írásban megkapták, Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta.
Tarkó László: Változatlan formában elfogadásra javasolja.
Kamarás Zsolt: Kérdés, hozzászólás?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

32/2017. (IV.26.) számú Határozat a 2017. évi Közbeszerzési Szabályzat
elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2017. évi
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
/A Közbeszerzési Szabályzat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző

„Közösségi tér kialakítása” elnevezésű egyedi költségvetési
támogatás igénybevételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lebonyolításáról
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Kamarás Zsolt: A nyolcadik napirendi pontunk a „közösségi tér kialakítása” elnevezésű
egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lebonyolítása. Képviselő-társaim írásban megkapták az előterjesztést.
Vankóné Jekli Anikó: Az eljárási dokumentum a hivatalban megtekinthető.
Kamarás Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, övé a szó.
Tarkó László: Elfogadásra javasoljuk, rendben van.
Kamarás Zsolt: Öt dologról kell döntenünk. Az első a határozat a „Közösségi tér kialakítása”
tárgyban beszerzés becsült értékének meghatározásáról.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

33/2017. (IV.26.) számú Határozat „Közösségi tér kialakítása„ tárgyban a
beszerzés becsült értékének meghatározásáról
1.
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi tér
kialakítására egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás keretében a beszerzés becsült értékének meghatározásáról szóló előterjesztést és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
2.
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi tér kialakítása
„tárgyában kiírt pályázat eljárástípusának megállapítása érdekében a beszerzés becsült értékét
az alábbiakban határozza meg:
Az engedélyezési eljáráshoz készített tervezői költségvetése a vonatkozó munkákra
tekintettel az alábbiakat tartalmazza:
Egyedi költségvetési támogatás:
30.000.000,-Ft
Önkormányzati saját erő:
3.000.000,-Ft
Nettó becsült érték:
33.000.000,-Ft
- Visszaigényelhető ÁFA:
9.000.000,-Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bruttó becsült érték összesen:
42.000.000,-Ft
-

Határidő: azonnal
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési szakértő
Kamarás Zsolt: A következő határozati javaslat a „közösségi tér kialakítása” tárgyban
közbeszerzési eljárás indításáról szól.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

34/2017. (IV.26.) számú Határozat „Közösségi tér kialakítása „tárgyban
közbeszerzési eljárás indításáról
1. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi tér
kialakítására egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
2. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt.
115. § (1) bekezdés alapján szabályozott, a nemzeti értékhatárokat elérő, a közösségi
értékhatár alatti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás lefolytatására
közbeszerzési eljárást indít „Közösségi tér
kialakítása „tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési szakértő
Kamarás Zsolt: A harmadik közösségi teret érintő döntésünk a „közösségi tér kialakítása”
tárgyban bíráló bizottság létrehozásáról szól.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

35/2017. (IV.26.) számú Határozat „Közösségi tér kialakítása „tárgyban
közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról
1. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi tér
kialakítására egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás keretében közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról szóló
előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
határozatot hozza:
2. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
„Közösségi tér kialakítása „tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban
beérkező ajánlatok bírálatára bizottságot hoz létre, a bizottság tagjai:
Bakos László
Vankóné Jekli Anikó
Káldi Róbertné
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Sajó István

Határidő: azonnali
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési szakértő
Sajó István
Káldi Róbertné
Kamarás Zsolt: Következő határozati javaslatunk a „közösségi tér kialakítása” tárgyban a
közbeszerzési eljárási dokumentumok -ajánlattételi iratok- elfogadásáról szól.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

36/2017. (IV.26.) számú Határozat „Közösségi tér kialakítása„ tárgyban a
közbeszerzési eljárási dokumentumok – ajánlattételi iratok - elfogadásáról
1. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi tér
kialakítására egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumok – ajánlattételi iratok elfogadásáról szóló előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
2. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
„Közösségi tér kialakítása„ tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban a
mellékelt dokumentumokat elfogadja.
(A dokumentumok a határozat mellékletét képezik.)

Határidő: azonnali
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési szakértő
Kamarás Zsolt: Végül pedig határozati javaslat van a „közösségi tér kialakítása” tárgyban
közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlattevők kiválasztásáról. Amennyiben ezzel a testület
egyet ért, kérem kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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37/2017. (IV.26.) számú Határozat „Közösségi tér kialakítása„ tárgyban a
közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlattevők kiválasztásáról
1. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi tér
kialakítására egyedi költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattevők kiválasztásáról szóló előterjesztést és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
2. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy
„Közösségi tér kialakítása„ tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban
elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére kívánja megküldeni:
1.
2.
3.
4.
5.

Ladép Kft. 5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.
Brickart Bt. 5434 Martfű, Munkácsy út 40/a.
Rextor Építőipari Kft. 5231 Fegyvernek, Táncsics M. út 114.
Boldizsár és Társa Bt. 5350. Tiszafüred, Morgó út 26.
Józsa Kft. 5350. Tiszafüred, Igari út 61.

Határidő: azonnali
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési szakértő
Ajánlattevők

A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
és a Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között
fennálló Együttműködési Megállapodás módosításáról
Kamarás Zsolt: A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között fennálló Együttműködési
megállapodás a következő napirendi pontunk. Képviselő társaim írásban megkapták az
anyagot.
Vankóné Jekli Anikó: A kincstári ellenőrzés eredményei lettek beépítve az Együttműködési
Megállapodásba. Az Együttműködési Megállapodás még az államháztartási törvényre
hivatkozott, de a Nek. tv.-re kellene. Továbbá szükséges a szabályzatot olyan irányba
módosítani, hogy szakmai igazolásra ki jogosult, ugyanazon gazdasági eseményre
kötelezettségvállaló és ellenjegyző nem lehet ugyanaz a személy. Ezek hiányoznak az
Együttműködési Megállapodásból. Érvényesítő, kötelezettségvállaló, utalványozó, teljesítést
igazoló személy összeférhetetlensége is hiányzik belőle stb.
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Kamarás Zsolt: Ezek formai szabályok.
Tarkó László: Ez akkor most miért módosul?
Vankóné Jekli Anikó: Azért, mert ezek nem voltak leírva a megállapodásban.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

38/2017. (IV.26.) számú Határozat a Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete és a Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
között fennálló Együttműködési Megállapodás módosításáról
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszaroff Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött Együttműködési Megállapodást a
(továbbiakban: EM.) felülvizsgálja és azt a következők szerint módosítja:
1. Az EM. bevezető szövegében az „Áht. 27. § (2)” szövegrész helyébe a „Nek. tv. 80. §
(2)” szövegrész lép.
2. Az EM. a következő 3.1.6.-3.1.9. pontokkal egészül ki:
„3.1.6 Szakmai igazolásra a Roma Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban
felhatalmazott Roma Önkormányzati képviselő jogosult.
3.1.7 Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan a kötelezettségvállaló és az
ellenjegyző azonos személy nem lehet.
3.1.8 Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel.
3.1.9 Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolásra irányuló feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységet közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.”
Erről értesül:
1. Kamarás Zsolt polgármester
2. Vankóné Jekli Anikó jegyző
3. Zsákai Jánosné elnök

Egyebek
A Tiszaroffi Baptista Általános Iskola 5234 Tiszaroff, Szabadság út
39/b. szám alatti feladatellátási hely infrastrukturális fejlesztéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
19

Kamarás Zsolt: Tulajdonosi hozzájárulást kér az Önkormányzattól a Tiszaroffi Baptista
Általános Iskola 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. szám alatti feladatellátási hely
infrastrukturális fejlesztéséhez, tekintettel arra, hogy mi vagyunk az épület tulajdonosai. A
hasznosítási szerződés alapján tulajdonosi hozzájárulás kell pályázaton való indulás támogatása
okán. Képviselő társaimhoz eljuttattuk magát a tulajdonosi hozzájárulást, illetve nyerés esetén
az eredmény is eljuttatásra kerül. Szóbeli kiegészítés van-e?
Patocskai László: A Baptista Szeretetszolgálat három iskolát választott ki a fenntartásában
lévő iskolák közül. Az egyik a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda. A régi technika
épület és tornaterem folytatásában lévő épület teljes felújítását szeretnénk. A régi tanári, ami
volt az iskola épületében az jelenleg kémia szertáként üzemel, amely sajnos salétromos, vizes
az a helyiség. Ebben a teremben egy Biblia ismereti szaktanterem kialakítására kerülne sor.
Teljes eszközfelszerelés, padozat, interaktív táblák stb. lennének benne. A pályázatnak plusz
pontos része a mindennapos testnevelés megsegítése, ezért a technika épület előtt lévő területen
egy 80 m2 beton placc lenne, amelyen pagoda tető lenne kialakítva és oda kettő darab mobil
pin-pong asztal lenne betéve. Mind az órák hasznos eltöltése, mind pedig a szabadidő
hasznosításának megfelelnének ezek a dolgok, amelyben szeretnénk feladatot vállalni. A
pályázat beadási határideje holnap éjfél. Kérnek egy teljes árajánlatot, avval kapcsolatban, hogy
a munkálatok, hogyan és miként kerülnének megvalósításra. A pályázatban nem csak
energetikai megújítás és épület felújítás tartozik, hanem eszközbeszerzési lehetőség is van. Ez
utóbbi a pályázati pénz 20 százaléka lehet. A fiú technika teremben új padozatok kerülnének.
A lány technika terembe egy tankonyha fal lenne kialakítva, illetve lennének padok, ahová a
mobil varrógépeket lehetne feltenni. Természetesen ott is sor kerülne a vizes blokkok
kialakítására. A régi kazán megmaradna és lenne még plusz egy fali kazán és így egy
karbantartó műhelyt is ki lehetne alakítani. Ennek a pályázatnak a költségvetési összege
41.265.513. Ft.
Tarkó László: Ez 100 százalékosan támogatott?
Patocskai László: Igen. Ha valakinek van még kérdése, akkor arra próbálok válaszolni.
Egyetlenegy kitétel lenne ebben a történetben, amely nyilván nem fog szerepelni sehol. Itt
kötünk most egy gentleman agreement-et. Ennek a lényege a következő. Mivel ez az egész
ingatlan beruházáshoz kapcsolódik, ez azt jelenti, hogy 6 százalékos amortizációval érték
csökkentett a történet, magas maradvány értékkel. Ha és amennyiben az épület bármilyen
havária esetén visszakerül az önkormányzathoz, akkor ez az épület kizárólag térítésmentesen
kerülhet vissza az önkormányzathoz. Ugyanúgy, ahogyan a TKKI vonatkozásában mondtuk,
hogy, ha bármilyen beruházás történik és később visszakerül az önkormányzathoz, az
önkormányzatnak semmiféle fizetési kötelezettsége nincsen. Ezt a pontot én a májusban lejáró
szerződés újra kötésénél szeretném látni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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39/2017. (IV.26.) számú Határozat a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola 5234

Tiszaroff, Szabadság út 39/b. szám alatti feladatellátási hely infrastrukturális
fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaroffi Baptista
Általános Iskola 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. szám alatti feladatellátási hely
infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja.
/A tulajdonosi hozzájárulás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda

Tiszaroffi lakóingatlan megvásárlásával kapcsolatos árajánlat
elfogadásáról
Kamarás Zsolt: Kaptunk egy vételi lehetőséget egy Szabadság úton lévő lakóingatlannal
kapcsolatban. A vételár 2.000.000.- Ft. lenne. Ezen kellene elgondolkozni, hogy kell-e az
önkormányzatnak vagy nem kell. Jegyző asszony volt kint, megtekintette az ingatlant. Pénzügyi
Bizottságé a szó.
Tarkó László: A Pénzügyi Bizottság előtt volt napirenden ez a dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy
az önkormányzatnak nincsen szüksége erre az ingatlanra. A Pénzügyi Bizottságnak az a
javaslata, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel. Köszönjük szépen a felajánlást, nagyon
megtisztelő. Köszönöm szépen.
Kamarás Zsolt: Egyéb? Ha nincs, kérem a felhatalmazást, hogy a vételi ajánlatot
visszautasítsam.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
40/2017. (IV.26.) számú Határozat a Tiszaroffi lakóingatlan megvásárlásával

kapcsolatos árajánlat elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Tiszaroffi
lakóingatlan megvásárlásával kapcsolatos árajánlatot nem fogadja el és felhatalmazza a
polgármestert a vételi ajánlattétel visszautasítására.

Felelős:
Kamarás Zsolt polgármester
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Határidő:
Azonnal
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Vankóné Jekli Anikó: Szép a ház egyébként, tényleg próbálták rendbe hozni. A paraszti és a
polgári bútorok keverednek benne. Bútorzattal együtt árulja a tulajdonos. Az önkormányzatnál
történő ingatlan értékelések alapján, körülbelül olyan 1,5 millió forintra lehetne becsülni az
értékét.
Kamarás Zsolt: Van-e valakinek még valami kérdése, észrevétele, hozzászólása? Ha nincsen,
akkor az ülést bezárom.

K.m.f.

Kamarás Zsolt
polgármester

Vankóné Jekli Anikó
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Dr. Márton Viktória
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