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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én
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
Meghívottként jelen van: Zsákai Jánosné Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Tokaji Lajos Karcagi Rendőrkapitányság képviselője
Kamarás Zsolt: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mindenki jelen van, a testület
határozatképes. Képviselő társaim írásban megkapták a napirendi javaslatot. Csak egyetlen
módosítással szeretnék élni, aminek a lényege, hogy a hatos napirendi pont lenne az első
napirendi pont. Amennyiben ezzel egyet értenek kérem kézfelnyújtással jelezzék.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

50/2017. (V.31.) számú Határozat a napirend elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosított napirendet
fogadta el:
1. A Karcagi Rendőrkapitányságnak Tiszaroff település közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről szóló 2016. évi munkájáról szóló beszámolója
2. Beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről
3. Interpellációs kérdések
4. Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló rendelet elfogadásáról
5. Tiszaroff Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési jelentéséről
6. Tiszaroff Községi Önkormányzatának az anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
7. Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról 2016. évben
8. A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági Szerződéséről
9. Egyebek

A
Karcagi
Rendőrkapitányságnak
Tiszaroff
település
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 2016. évi
munkájáról szóló beszámolója
Kamarás Zsolt: Képviselő társaim írásban megkapták Őrsparancsnok Úr beszámolóját.
Kapitány Úr egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, Őrsparancsnok Úr viszont
jelen van. Szóbeli kiegészítés van-e?
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Tokaji Lajos Őrsparancsnok: Igen, szeretném még a beszámolót néhány gondolattal
kiegészíteni. Először is Kapitány úr részéről és az ő megbízásából szeretnék elnézést kérni
azért, amiért most nem tudott megjelenni. Igyekszik, hogy minden településén, ahol beszámoló
van, ott jelen legyen. Szolgálati elfoglaltság miatt nincs jelen Parancsnok Úr, a megye előtt van
a megyei beszámoló és oda kellett mennie. Először is szeretném köszönteni polgármester urat
és a képviselő-testület tagjait. Tényleg csak néhány mondattal szeretném a beszámolót
kiegészíteni Kapitány úr iránymutatásai alapján, amely egyébként keveredik az én
gondolataimmal is. 2016. volt az az időszak, amely a Karcagi Rendőrkapitányság esetében egy
egész évet tudtunk értékelni. Tekintettel arra, hogy 2015. év derekán Tiszaroff települése a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságtól átkerült a Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi
területéhez és ez a 2016-os év mondható egy kiindulási időszaknak. Önök megkapták az írásos
anyagot, nem szeretnék minden statisztikai adatot részletezni, de ezekből az adatokból és a
rendelkezésünkre álló nyilvántartásokból úgy ítéljük meg, mind a Rendőrőrs, mind az egész
Rendőrkapitányság 2016. évre vonatkozóan sikeres évet zárhattunk. Ahogyan ezt a beszámoló
anyaga is tartalmazza, sokkal kevesebb jogsértés jutott a tudomásunkra. A rendőrség csak abban
az esetben tud eljárni, ha tudomással bír ezekről az eseményekről. Mi igyekeztünk a tőlünk
telhető legnagyobb oda figyeléssel biztosítani a település közbiztonságát. Azt tudni kell, hogy
a Rendőrőrshöz tartozó minden település az ORFK besorolása alapján bizonyos besorolási
kategóriába kerül. Tiszaroff a környező településekhez hasonlóan az ún. 2-es kategóriájú
település csoportba került besorolásba, ami a következőt jelenti, az országos vezetés elvárása
az, hogy a 2-es kategóriájú településeken a rendőri jelenlét 2-3 naponta visszatérő jellegű
legyen. Én ezt teljesen másképpen képzeltem el és még a mai napig is arra törekszünk, hogy
minden napszakban legyen itt rendőr. Nem ez a 2-3 napos jelenlét a célunk. Ez a 2-3 nap nem
elegendő a megfelelő közbiztonság fenntartásához, illetve ahhoz sem, hogy megfelelően tartsuk
a kapcsolatot a civil szervezetekkel, helyi lakosokkal. Én ragaszkodtam ahhoz -Kapitány Úr is
támogatott abban-, hogy itt minden napszakban jelenjen meg a rendőr. Igyekszünk az itt
létekkel kapcsolatban azt elérni, hogy ezek ne automatizáltak legyenek, hanem mindig más és
más időpontra essenek. Azért, hogy azok, akik az „árnyékos oldalon” helyezkednek el minél
nehezebb tudják azt kiszámolni, hogy mi mikor fogunk megjelenni. Tavaly volt egy nagyon
nagy feladatunk, amit az országos vezetés a rendőrség első nagy feladatának aposztrofált. Ez a
déli határszakasz védelme. A Karcagi Rendőrkapitányság állománya is, ebből kifolyólag a
Kunhegyesi Rendőrőrs állománya is tavalyi évben 20 alkalommal került elvonásra ennek a
feladatnak a végrehajtására. A Karcagi Rendőrkapitányság részéről 10 fő volt az, aki
rendszeresen megjelent a déli határszakasz egyes részein, ahol a feladatokat végre kellett hajtani
és a már lent lévő állományt le kellett váltani. A Kunhegyesi Rendőrőrs a legnagyobb alegység
a Kapitányságon belül. De nekünk ehhez minden egyes alkalommal 4-4 rendőrt kellett
biztosítani. Ez az egész rendszer az idéntől megváltozott, mert ezt a feladatot most már úgy kell
végrehajtanunk, hogy minden héten 2-2 főt kell adnunk, tehát tulajdonképpen egymást váltjuk.
Minden héten csütörtökön leutazik az egyik kontingens, 50 fő, akik váltják a lent lévő 50 főt.
Én az állományt tudom pihentetni úgy, hogy nem mindig ugyanazok fognak leutazni. Nehéz
így, de az országos vezetés biztosít túlóra lehetőséget, hogy az itthoni feladatokat az állomány
itthon lévő tagjai túlóra terhére tudják végezni. Pénzben megváltható túlszolgálat elrendelésére
van lehetőség. Én úgy gondolom, hogy a kollégáim teljes mértékben megértették és magukévá
tudták tenni ezt a helyzetet és mindent megtesznek azért, hogy az éppen a határon lévő
kollégákat a helyben maradottak mindenképpen tudják pótolni. Magyarul nincs szolgálatból
kiesés. Amit korábban tudtunk biztosítani, hogy mindig van 24 órás szolgálat az Őrs területén
és minden napszakban megjelenünk minden településen, ezt továbbra is fogjuk tudni
biztosítani. Ezt én tudom garantálni, hogy így fog menni. Amit még szeretnék kiemelni -a
bűncselekmény mutatókat nem részleteztem- az az, hogy egy kedvező tendencia indult el a
települést illetően. Szeretném még kiemelni a bűncselekményeken túl a tulajdoni és
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szabálysértéseket. A bűncselekményekhez képest a szabálysértések enyhébb megítélésűek. Más
a megítélése annak, ha valaki lezáratlan kerékpárját a bolt elől ellopják, vagy ha a háza
udvaráról. Az utóbbi a súlyosabb eset jogi szempontból. Számszerűségében a 2016. évben 9
esetben indult szabálysértési eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt. 2015-ben 16 %-os volt
az eredményünk, addig 2016-ban 70%. Ehhez hozzájárul az, hogy önkormányzat megfelelően
működtet egy térfigyelő rendszert, ami nagyon hasznos számunkra. Sok esetben a térfigyelő
rendszer segítségével tudtuk beazonosítani azt, hogy ki az elkövető. Szeretném még azt
megjegyezni, hogy itt a településen egy KMB-s került kijelölésre, aki sajnos a korábbiakkal
ellentétben már nem lakik helyben. Igyekszünk minél több kollégát ide vezényelni, nem csak
azt az egy KMB-s személyt. Én úgy gondolom, hogy a kollégák megértették azt, hogy
bármilyen településen szolgálatot teljesítenek, akkor vegyék a fáradtságot és beszéljenek a helyi
lakosokkal, ha szükséges beszéljenek az önkormányzat képviselőivel, illetve különböző
szociális és civil szervezetekkel. Úgy gondolom, hogy az iskola rendőrökön keresztül még az
oktatási intézményekbe is kellőképpen el tudunk jutni. Kapitány Úr kifejezett kérése volt és ezt
szeretném tolmácsolni, hogy szeretné megköszönni az Önkormányzatnak a Karcagi
Rendőrkapitányság felé nyújtott segítségét. Ahhoz, hogy ezek a „szép eredmények”
kialakuljanak mindenképpen szükség volt a jó együttműködésre. Én is szeretném megköszönni
Önöknek a Rendőrőrs részéről. Kérem vitassák meg a beszámolót és ha úgy gondolják fogadják
el.
Kamarás Zsolt: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Én azt gondolom, hogy Magyarország
települései közül sokan büszkék lennének arra, amit itt ez a beszámoló bemutatott. Az
együttműködés -amit Őrsparancsnok Úr is kiemelt és amit Kapitány Úr is érzékeltetett- ez is
példaértékű. Nagyon pozitív az, hogy végre kaptunk visszaigazolást, annak a tekintetében, hogy
az az anyagi erőfeszítés, amit a település tett a kamera rendszer kiépítésére, az vissza igazolódni
látszik, vagyis az látszik, hogy ez nem egy céltalan beruházás volt. Ennek ellenére két dolgot
szeretnék kérdezni. Az egyik a kmb-s létére vonatkozó kérdés lenne. Amikor tudomásunkra
jutott, hogy elköltözik, akkor volt egy jelzés a település felé, hogy megpróbálnak egy itt élő
körzeti megbízottat biztosítani. Tekintettel arra, hogy kis településről van szó, illetve az itt élő
idős emberek hozzá vannak szokva a folyamatos rendőri jelenléthez. Ez fontos lenne a
településnek, erre én kérem mind az Őrsparancsnok Úr, mind a Kapitány Úr segítségét.
Természetesen azokat a pozíciókat biztosítanánk, amelyeket az előző KMB-s személy is
megkapott. Egyetlenegy érdekes pont van nekem ebben a beszámolóban, még pedig az, hogy
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt az elmúlt két évben nem regisztráltak. Nem értem,
hogy miért van ez így, amikor tudjuk, hogy a tavalyi évben volt ilyen eset, illetve kapjuk a
jelzést az érintettekről. Képviselő-társaimé a szó, ha esetleg valakinek lenne kérdése a
beszámolóval kapcsolatban.
Tarkó László: Nekem kérdésem nincs, csak hozzászólásom lenne.
Patocskai László: Az egyik kérdésem az nekem is a drog befolyásoltsága alatt álló
személyekkel lenne kapcsolatos. A másik pedig arra irányulna, hogy nem lehetne-e, hogy lenne
egyfajta összefogás azzal kapcsolatban, hogy vízirendőrséggel összefogva nagyobb ellenőrzést
kapjanak a horgászok, illetve a vízijárművet használók. Itt kevesebbet tartózkodik sajnos a vízi
rendőrség.
Tokaji Lajos Őrsparancsnok: Akkor Polgármester Úr két kérdésének megválaszolásával
kezdeném. A helyi KMB-s státuszai teljesen fel vannak töltve, viszont lenne másik
lehetőségünk a Kapitányság terhére. Az a gond, hogy most az országos akarat az, hogy
semmiféle áthelyezést nem engedélyeznek. Ez azzal indokolják, hogy több nagyszabású
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rendezvény áll a rendőrség előtt, amit le kell biztosítani, mind ezek mellett a migrációs helyzetet
is megfelelően kezelni kell. Az ORFK és a belügyminiszter úr ezeket a személyi változásokat
most nem engedélyezi. Felvetődött a lehetősége annak, hogy Kapitánysági szinten van üres
KMB-s státusz. Oda lenne megfelelő jelentkező is, de el kellett, hogy utasítsuk.
Kamarás Zsolt: Kiegészítő eseményre vagy a határra bonyolultabb levezényelni ezt a körzeti
megbízottat?
Tokaji Lajos Őrsparancsnok: Igen. Abban az esetben, ha fentről egy kicsit engedni fognak
fentről, akkor a lehetőség az nyitott. Belső tehát Kapitányságon belüli átcsoportosítás, például
Karcagi területen van egy üres KMB-s hely, oda fel tudnánk venni egy olyan kollégát, aki ide
tudna jönni.
Kamarás Zsolt: Világos. Már ez is megnyugtató, hogy az ígéret az nincs elfelejtve.
Tokaji Lajos Őrsparancsnok: Akkor most jöhetnek a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények. Az a gond itt a beszámolóban, hogy túlságosan rendőr szakmai szempontból
van megfogalmazva itt a beszámolóban. De mi e mögé belátunk. De akkor ezek szerint tisztázni
kell ezt a dolgot, amit én most meg is teszek. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel
kapcsolatos országos elvárás kifejezetten a terjesztői magatartás. Nem a fogyasztó úgymond az
elsődleges. A másik dolog a bódult emberek, egyének. Nagyon sok eljárást indítunk,
toxikológus szakember mondja ki azt, hogy milyen szert találtunk, az pontosan micsoda.
Miután a toxikológus kimondja, hogy például a szer nem kábítószer, onnantól kezdve a
rendőrség nem tud eljárni. Jöjjön akkor a közös szolgálat igazgató úr kérésére, létezik egy
turisztikai idényre vonatkozó feladatterv, ami kifejezetten tartalmazza azt, hogy a rendőrségnek
milyen feladatai vannak. Ez a terv tartalmazza azt, hogy a Tiszai Vizirendészettel közösen sor
fog kerülni ilyen ellenőrzésekre véletlenszerűen, mindig más-más időszakban és más-más
szakaszokon. Ezzel kapcsolatban sajnos konkrét dolgokat nem tudok mondani, mert ez úgy jön,
hogy este 8-kor szólnak, hogy 8:30-ra itt vagyunk. Azt is tudom, hogy be is van tervezve 2 vagy
3 eset és ekkor végig pásztázzák az egész Tisza vonalát helikopterrel és a készenléti rendőrség
segítségével.
Kamarás Zsolt: Személyesen szeretnénk megköszönni Őrsparancsnok Úron keresztül az egész
állománynak a munkáját.
Tarkó László: Furcsa érzés van bennem, elég régóta hallgatok ilyen rendőrségi beszámolókat.
Mindig azon voltam, hogy a KMB-s itt legyen stb. Az elmúlt év viszont nekem nagyon más
volt, ebben Gábor is meg tud erősíteni. Területünknél fogva elég sok dolgot kell, hogy
elszenvedjünk. Az elmúlt egy évben azt tapasztaltuk, KMB-s jelenléttel együtt is, hogy ha mi
beszóltunk a 112-nek, akkor maximum 20 percen belül itt voltak. Amellett, hogy itt voltak a
rendőrei Őrsparancsnok Úrnak -kimondom őszintén- hihetetlen hatékonyak voltak. Nyilván
nem nagy értékű dolgok eszközök, de visszatérőek és az emberek is ugyanazok. Én azt
gondolom, hogy a jogszabály keretein belül a rendőrség példát statuált ezekben az ügyekben.
Megfelelő mértékű és arányos büntetést alkalmazott, amely a korábbi elkövetők újbóli
bűncselekmény elkövetésére irányuló kedvét úgymond elvette. Ez nekünk hihetetlen változás
a korábbihoz képest. Volt olyan, hogy nem volt hatékony a helyi KMB-s. Ez azért, ami most
van az más és én ezt személyesen szeretném megköszönni, mert ez számunkra nagyon nagy
segítség. Még egyszer mondom, ezek nem nagy értékű dolgok, de az, hogy folyamatosan
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visszatér, hihetetlenül tudja bosszantani az embert. A másik, ez a Patocskai Laci dolgához szól.
Mi nyáron, amikor felmelegszik a víz, sokat szenvedünk attól, -mi sporthorgászok vagyunk és
rakjuk le a csónakot a kompnál- hogy hiába van méteres betűkkel kiírva, hogy fürödni tilos, 820 éves gyerekekig fürödnek, ott ilyenkor kifejezetten életveszély van. Ott elég nagy a sodrás
is, jön a komp, bármikor alászorulhat egy gyermek. Tolnánk lefelé a csónakot, akkor nem megy
arrébb. Azt szeretném kérni Őrsparancsnok Úrtól, hogy akármikor erre járnak a rendőrök
csapjanak szét a bandában. Az, hogy ott még nem történt tragédia az csak a véletlen műve. Arról
meg nem is beszélve, hogy esténként meg a kompról ugrálnak.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Őrsparancsnok Úr?
Tokaji Lajos Őrparancsnok Úr: Rendben. Köszönöm szépen a jelzést. Fel is írtam és
rögzítettem és a kollégák fejébe is rögzítésre fog kerülni, szólni fogok nekik, hogy ezt a területet
fokozottan ellenőrizzék. A beszámolóban nem szerepel, mert még elég friss a dolog, de
szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a minisztériumból érkezett a rendőrség felé egy elég
határozott akarat arra vonatkozóan, hogy Tiszabő és Tiszabura területén térfigyelő rendszer
kerül kialakításra. Nem tudom mikor lesz pontosan kész, de az idei évben biztosan el fog majd
készülni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

51/2017. (V.31.) számú Határozat a Karcagi Rendőrkapitányságnak Tiszaroff
település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 2016. évi
munkájáról szóló beszámolójáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karcagi
Rendőrkapitányságnak Tiszaroff település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó Jegyző
Karcagi Rendőrkapitányság

Beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről
Kamarás Zsolt: Következő napirendünk a beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről és
történésekről szól. Tekintettel arra, hogy nem régen volt ülésünk, így nem sok mindenről lesz
szó. Az egyik dolog, hogy a Könyvtár tetőcseréje a vége felé közeledik. Erről még később lesz
szó. Az utas pályázat is lassan a vége felé közeledik, jövő héten jön az aszfalt és akkor azzal is
készen vagyunk. A védőnői pályázatot is beadtuk a minisztérium támogatott pályázatai közé.
Azért adtuk be, mert a megyei TOP-os pályázatok elbírálásába nem fértünk bele. Továbbá
jogerőre emelkedett az a visszafizetése az önkormányzatnak, amit a szociális ágon nem használt
fel. Részletfizetést kértünk, amiről természetesen beszámolunk a testület előtt. Van-e valakinek
valami hozzászólása két ülés közöttihez?
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Patocskai László: Szeretnék a Szociális Bizottság munkájáról beszámolni. 2017. május 17-én
tartottunk ülést, mert 9 kérelem érkezett be a Szociális Bizottsághoz. Egy fő szociális tűzifa
kérelem igény volt, meg 8 fő pénzbeli támogatást igényelt. Megnéztük a lehetőségeket és azt,
hogy hogyan tudunk segíteni. Két fő részére fejenként 3.000.- Ft.-ot biztosítottunk. 1 fő kapott
4.000.- Ft.-ot. 4 fő részére fejenként 5.000.- Ft.-ot biztosítottunk. 1 fő részére pedig 1 m3 fát
állapítottunk meg. 1 fő kérelme pedig elutasításra került, mivel az idei évben ő és vele egy
háztartásban élő házastársa több alkalommal is részesült egyszeri támogatásban a Szociális
Bizottságtól is és Polgármester Úrtól is. Megállapítottuk, hogy átalában mindig ugyanazok az
emberek jelentkeznek támogatásra. Ezt szerettem volna csak elmondani.
Kamarás Zsolt: Köszönöm szépen. Egyéb két ülés közötti?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

52/2017. (V.31.) 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

Interpellációs kérdések
Kamarás Zsolt: Interpellációs kérdések következnek. Képviselő társaimé a szó.
Matastik Pálné dr.: Egyre több embernek van EON kártyás villany órája és az a gond, hogy
kártyás fizetésre csak Tiszagyendán van lehetőség, mert itt a településen nincsen ilyen kártya
leolvasó.
Kamarás Zsolt: Gyendán a postán van?
Matastik Pálné dr.: Nem tudom, csak azt, hogy biztos, hogy ott van.
Kamarás Zsolt: Az én hatáskörömbe csak az fér bele, hogy például áram számla elmaradást
csak akkor rendezhetek, ha előre fizetős mérőórát szereltek fel, így lehet csak ezt utólag
ellenőrizni. Jó, rendben, megnézzük, hogy ez kinél van.
Matastik Pálné dr.: Érkezett panasz az ügyfélszolgálattól, hogy elromlott a nyomtató és
szeretnénk segítséget kérni ebben, hogy ne kelljen mindig felmenni a Jegyző Asszonyhoz
nyomtatni.
Kamarás Zsolt: Nem értem, hogy miért Pannikának panaszkodnak, miközben itt van nekik a
főnökük.
Vankóné Jekli Anikó: Három kolléga van az ügyfélszolgálaton, a Zsuzsikáék régi irodájába
kell menni nyomtatni, mert ott van a központi nyomtató. Erre nyomtatunk nagy mennyiséget,
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mert ez kerül az önkormányzat irányába a legkisebb költséggel jár. Ha nekünk
köztisztviselőknek nem probléma kimenni nyomtatni, nem értem, hogy nekik miért az, holott
minden hivatalnál az a cél, hogy a kis, gazdaságtalan, sok pénzbe kerülő nyomtatókat
lecseréljék és egy lehetőleg költséghatékonyabb nyomtatót próbáljanak használni.
Matastik Pálné dr.: A gyógyszertár előtt a két fa megint kiszáradóban van. Jó lenne azokat
kivágni és ültetni helyettük fűzfát.
Tarkó László: Szokásos vessző paripám, meg fog enni a dudva bennünket. Kérdezem a Jegyző
Asszonyt, hogy hogyan állunk ezzel a dologgal? Nem szeretném azt hallani, hogy így 30 nap,
meg annyit kell várni stb. Embertelen a gaz a falu közepén is. Az önkormányzat tulajdonában
lévő lakásokban bérleti szerződéses jogviszonyban állókat is fel kell szólítani, hogy tartsa
tisztán a telkét. Hogy engedheti meg magának azt, hogy önkormányzati lakásban élőként
egyszerűen annyira nem képes, hogy legazolja a telkét. Borzalmas, tegyünk már valamit velük.
Olyan szép a falu, főleg tavasszal, de ez most már egyre inkább torzítja a képet.
Vankóné Jekli Anikó: A fotók elkészültek, tegnap a kolléga lebetegedett, de megpróbáljuk a
munkáját átvenni teljes mértékben. Nem tudok mást mondani, ha tudjuk, akkor az embereket
küldjük kaszálni. A felszólítók mennek majd ki.
Zsákai Jánosné: Szeretném elmondani, hogy az érintett személyt, akiről korábban volt szó
több esetben felszólítottam, több esetben kimentem hozzá. Soha nem találtam otthon, többször
felszólítottam, hogy csináljon valamit a háznál és előtte. Mindig mondta, hogy majd csinálja,
de végül nem csinálta meg.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

53/2017. (V.31.) 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 Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló rendelet elfogadásáról
Kamarás Zsolt: Képviselő társaim írásban megkapták az anyagot, szóbeli kiegészítésem
nincsen, tekintettel arra, hogy magát az anyagot már tárgyaltuk. Jegyző Asszonynak majd lesz
szóbeli kiegészítése.
Vankóné Jekli Anikó: A rendelet harmadik paragrafusában kérnék egy kis javítást, mert a
rendelet a kihirdetés napján vagyis a mai napon lép hatályba.
Kamarás Zsolt: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, övé a szó.
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Tarkó László: Köszönöm szépen. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelettel
összefüggésben a Pénzügyi Bizottság úgy foglal állást, hogy változatlan formában elfogadásra
javasolja. Azt gondolom, hogy már legalább harmadik alkalommal tárgyaljuk. A negyedik
napirendi pont a Magyar Államkincstár 2016. évi éves ellenőrzési jelentéséről szól. Hosszan
tárgyaltuk, átnéztük, az átnézés is több napos munkába telt. Nem is tudom elmondani, hogy
milyen érzést kerített a hatalmába. Egy lepusztított, lecsupaszított önkormányzatnak állítanak
fel olyan mértéket, amit egyszerűen már fizikálisan, létszámmal nem lehet teljesíteni. Nyilván,
ha valami nincsen rendbe meg rossz meg hibás, akkor azt ki kell javítani, meg kell csinálni. Ha
valaki végig olvassa ezt a jelentést -én elég sok időt töltöttem vele- akkor látja, hogy azért olyan
megállapítások nincsenek benne, amely az önkormányzat törvényes működését veszélyeztetné.
Pénzügyi szabálytalanságok vagy bűncselekményre utaló jelek sincsenek benne. De maga a
jelentés hihetetlen részletes. Meg is döbbentem, hogy erre van egy külön apparátus, aki ezzel
foglalkozik. A lényeg, hogy az önkormányzat törvényes és mindennapi működése nincsen
veszélyben. Hát nézzük már meg, hát nincsen létszámunk. Adni kell keretet a belső ellenőrnek,
adni kell keretet a belső ellenőr munkatársának, akik feltárják ezeket a problémákat,
megalkotják azokat a szabályzatokat, amik szükségesek és mindent megtesznek azért, hogy az
előbb leírtak megvalósulhassanak. Pénzügyi Bizottság véleménye a következő. Ezeket a
hiányosságokat feltárták, ezek vannak, mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezeket
kiküszöböljük és eszközöljük. Ha ez kevés lesz és újabb dolgokat tárnak fel, akkor majd újra
tárgyalunk erről a dologról. Mi nem gondoljuk azt, hogy emiatt bárkit is kellene hibáztatni.
Semmi olyat nem gondolunk, hogy ebből vizsgálatot kellene indítani és az alapján el kellene
járni. Köszönöm szépen. Nyilván ez a Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata, de csak a
testület dönthet ebben. Köszönöm szépen!
Kamarás Zsolt: Tekintettel arra, hogy ez az ellenőrzés bírsággal nem terhel minket, próbálom
ezt az ellenőrzést figyelemfelhívónak tekinteni, de egyetértek a Pénzügyi Bizottsággal abban,
hogy attól hogy két havonta/naponta leírom, hogy szabálytalanul működünk, mert nincs
pénzügyi vezető, attól még nem lesz. Az önkormányzati szférában olyan alacsony a bérezés,
hogy ennyiért nem lesz pénzügyi vezető. Egyéb hozzászólás, észrevétel? Kérdezem a testületet,
hogy a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletet elfogadja-e a Jegyző Asszony által
ismertetett módosítással?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.)
önkormányzati rendelete a Tiszaroff Községi Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésének teljesítéséről
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Községi
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 7/2017. (V.31.)
önkormányzati rendeletét elfogadja.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
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Vankóné Jekli Anikó jegyző

Magyar Államkincstár 2016. évi éves ellenőrzési jelentéséről
Kamarás Zsolt: Kérdezem a testületet, hogy a Magyar Államkincstár 2016. évi ellenőrzési
jelentését tudomásul veszi-e, illetve egyetért-e azzal, hogy a Jegyző tegyen meg mindent a
jelentésben foglalt hibák kiküszöbölésére.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

54/2017. (V.31.) számú Határozat a Magyar Államkincstár 2016. évi éves
ellenőrzési jelentéséről
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar
Államkincstár 2016. évi éves ellenőrzési jelentését elfogadja és tudomásul veszi. Megbízza a
Jegyzőt, hogy a jelentésben foglalt hibák kiküszöbölésére tegyen meg minden tőle telhető
intézkedést.
/Az ellenőrzési jelentés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Felelős: Jegyző
Határidő: Folyamatos
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar út 8.)

Tiszaroff Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési
jelentéséről
Kamarás Zsolt: A 2016-ban elfogadott ellenőrzési terv alapján készítette el a belső ellenőr ezt
a jelentést. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, övé a szó.
Tarkó László: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek változatlan formában.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

55/2017. (V.31.) számú Határozat a Tiszaroff Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi éves ellenőrzési jelentéséről
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaroff Községi
Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési jelentését elfogadja.
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/A jelentés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Tiszaroff
Községi
Önkormányzatának
az
anyakönyvi
szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Kamarás Zsolt: A következő napirendi pontunk a Tiszaroff Községi Önkormányzatának az
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szól. Jegyző
asszonyé a szó. Szóbeli kiegészítése nincs a jegyző asszonynak. Egyéb kérdés, észrevétel?
Pénzügyi Bizottság?
Tarkó László: Változatlan formában elfogadásra javasoljuk.
Matastik Pálné dr.: Ez a 25.000 forintot egy picit soknak gondolom.
Kamarás Zsolt: Valahol 150.000 Ft.
Matastik Pálné dr.: Valahol 200.000.- Ft.
Kamarás Zsolt: Ezért mondtam, hogy a 25.000.- Ft. teljesen reális.
Vankóné Jekli Anikó: A mostani jogszabályok szerint az anyakönyvvezetőt nem lehet ingyen
dolgoztatni. A hétvégi házasságkötésnél választhat az anyakönyvvezető, hogy vagy szabadságot
kér vagy pénzbeli térítést. Hétvégén kell még egy ember, aki kinyit, takarít, bezár. Tehát
ilyenkor két ember került elvonásra.
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 8/2017.(V.31.)
önkormányzati rendelete Tiszaroff Községi Önkormányzatának az anyakönyvi
szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tiszaroff Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét elfogadja.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
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Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról 2016. évben
Kamarás Zsolt: Jegyző asszony van-e kiegészítés?
Vankóné Jekli Anikó: Nincs. A jogszabályoknak megfelelően készült el a beszámoló.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

56/2017. (V.31.) számú Határozat a 2016. évi beszámoló a helyi önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy elfogadja a 2016. évi
beszámolót a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.)

A Tisza-tavi
Szerződéséről

Területfejlesztő

Nonprofit

Kft.

Társasági

Kamarás Zsolt: A Tisza-tavi Nonprofit Kft. társasági szerződése a következő napirendünk.
Van egy Tisza-tavi nagy projekt, a Minisztérium a következő állásfoglalást tette, amely szerint
csak akkor tud a projekttel foglalkozni, illetve a kormány elé vinni, ha ezt az egészet független
nonprofit cégként bonyolítják le az önkormányzatok. Eddig úgy volt, hogy ha az
önkormányzatok közösen csináltak egy projektet, akkor kiválasztottak egy gesztor
önkormányzatot, ennek a gesztor önkormányzatnak a polgármestere vitte a projektet. Most
pedig úgy van, hogy az összes önkormányzatnak, amely ebben a projektben szerepel egy
nonprofit kft-t kell létrehoznia, amely lebonyolítja ezt a pályázatot. Erről szól ez a történet.
Tarkó László: Elég furcsa nevek kerültek ide. Például Kisújszállás, mint Tisza-tavi település.
Kamarás Zsolt: Kibővítésre került a projekt Tiszaroff vonatkozásában a horgásztanya, külső
horgásztanya, a pálya felé. Fennmaradt még anyagi forrás, aminek Roff volt a
kedvezményezettje és egy pálinka múzeumot bele raktunk még ebbe a történetbe. Aztán majd
meg látjuk, hogy mi lesz belőle. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, övé a szó.
Tarkó László: Mi is elfogadásra javasoljuk. A pálinkafőzde helye egy kicsit érdekes, de jól
van. Iskolához pálinkafőzde.
Kamarás Zsolt: Ez nem az iskola mellett van és ez egy múzeum, kézműves pálinka gyártás
lenne. Kérdezem a testületet, hogy felhatalmazza e a polgármestert a társasági szerződés
aláírására.
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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:

57/2017. (V.31.) számú Határozat a Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft.
Társasági Szerződéséről
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Tisza-tavi
Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének további egyeztetésére és aláírására
felhatalmazza Kamarás Zsolt polgármestert.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó Jegyző
Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft.

Egyebek
Kamarás Zsolt: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól levél érkezett.
Víziközmű rendszert érintő adatszolgáltatásról van szó. Képviselő társaim megkapták írásban
az előterjesztést, erről nem tudok szóban semmi egyebet mondani. Kérdezem, hogy a testület a
határozatot elfogadja-e?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

58/2017. (V.31.)
adatszolgáltatásról

számú

Határozat

a

víziközmű-rendszert

érintő

Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő-testülete 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:
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kezdeményezésére írásbeli megállapodásban rözíti a víziközműrendszerben tulajdonjoggal rendelkezőket, a tulajdoni arányokat és azok pontos százalékos
megjelölését, és a képviseletre jogosult személyt.
Az ellátásért felelős képviseletet Kamarás Zsolt polgármester látja el.
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kamarás Zsolt polgármestert,
kezdjen tárgyalásokat Tiszagyenda Önkormányzatával és felhatalmazza a megállapodással
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Felelős Kamarás Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
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Vankóné Jekli Anikó jegyző
Képviselők
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kamarás Zsolt: Konzorciumi szerződés a következő napirendünk, amelynek anyagát
képviselő társaim megkapták. Technikai dologról van szó. Társulás volt az Ivóvízminőségjavító
Programban, a társulás átadja vagyonát Tiszaroffnak. Akik a társulási szerződés alapján
konzorciumban kötelesek működtetni, így konzorciumi szerződést kell a két településnek kötni.
Kérdezem a testületet, hogy a konzorciumi szerződést elfogadja-e és felhatalmazza-e a
polgármestert a szerződés aláírására.
Tarkó László: Érezzétek azt, amikor isszátok a vizet, hogy 131 millió forinttal nagyobb lett a
vagyona. De ha már ennyivel nagyobb lett a Vízmű vagyona, akkor hasson már oda neki valaki,
hogy a Vízmű udvarát kaszálja le.
Kamarás Zsolt: Itt kettő határozat lenne, az egyik, hogy az önkormányzat elfogadja a vagyont,
a másik pedig az, hogy az önkormányzat ezt a vagyont bérbe adja a TRV ZRT.-nek.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

59/2017. (V.31.) számú Határozat az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás „Abádszalók - Tiszaroff Ivóvízminőség-javító
Projekt” tárgyú pályázatban megvalósult vízi-közmű vagyon átvételéhez
kapcsolódó Konzorciumi megállapodásának elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) és 90. § (4) bekezdésében, valamint a 107. §-ában
foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. A mellékletben csatolt Konzorciumi megállapodást elfogadja, felhatalmazza Kamarás
Zsolt polgármestert a Konzorciumi megállapodás aláírására és a szükséges teendők
ellátására.
2. Tiszaroff Községi Önkormányzata, a Társulás tulajdonából a bruttó 493 941 880 Ft
összegű vízi-közmű vagyonból a Tiszaroff Községi Önkormányzatra jutó bruttó
131 108 767 Ft összegű vagyont, a Képviselő-testület egyetértésével 2017. június 1
hatállyal tulajdonba veszi térítés mentesen, véglegesen és visszavonhatatlanul.
/A Konzorciumi megállapodás teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Abádszalók Város Önkormányzata
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT.
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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60/2017. (V.31.) számú Határozat Az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás „Abádszalók - Tiszaroff Ivóvízminőség-javító
Projekt” tárgyú pályázatban megvalósult vízi-közmű vagyon TRV ZRt. részére
történő üzemeltetésbe adásának elfogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében
eljárva az alábbi döntést hozza:
1. Tiszaroff Községi Önkormányzata, az Abádszalók-Tiszaroff Közös Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tulajdonából, Tiszaroff Községi Önkormányzat tulajdonába
került bruttó 131 108 767 Ft összegű vízi-közmű vagyont, 2017. június 1-i hatállyal a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésébe adja.
2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött hatályban lévő Bérleti üzemeltetési
szerződést kiterjeszti a jelenleg üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyonra. Tiszaroff
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kamarás Zsolt polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Abádszalók Város Önkormányzata
Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT.
Kamarás Zsolt: Számszaki hibát találtunk benne, ezért 11.000,- Ft.-tal kellene módosítani az
önerőt.

61/2017. (V.31.) számú Határozat Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatására irányuló pályázatban szereplő összegek módosításáról
Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
1. Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium LVF/6074/2017-NFM számú Pályázati felhívásának megfelelően
benyújtott pályázatban szereplő összegeket módosítja.
2. A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a felújítás megvalósításához szükséges teljes
összeg bruttó 13.596.325,- Ft, az igényelt támogatás: bruttó 10.877.060.- Ft,
melyhez a teljes költség 20 %-át, bruttó 2.719.265,- Ft, azaz bruttó Kétmillióhétszáztizenkilencezer-kettőszázhatvanöt forint önerőt biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Kamarás Zsolt
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Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Kamarás Zsolt: Képviselő társaim megkapták a Baptista Szeretetszolgálattal kötött
megállapodás 5 éves felülvizsgálata kapcsán keletkezett ingatlanhasználati szerződés
variációkat. Kaptunk egyet a Baptista Szeretetszolgálattól, azt a Pénzügyi bizottsággal együtt
közösen javaslatot tettünk rá. Majd a harmadik verziót visszakaptuk a Baptista
Szeretetszolgálattól. Én egy-két ponttal nem értek egyet. A 7-es pontot nem tudják elfogadni. A
fenntartó köteles az ingatlanon minden olyan kárt megelőzni és keletkezése esetén megtéríteni,
illetve azt elhárítani, amely a rendeltetésszerű és a rendeltetésellenes használat következménye.
Nem értem, hogy ezt miért nem lehet elfogadni, mert abban az esetben, ha rendeltetésellenesen
használják az ingatlant, akkor kár keletkezik, akkor a fenntartó vagyonbiztosítási szerződéssel
áll helyt. Probléma van még a 9-es pontban is. Ez egy kicsit megtévesztő lehet, mert a
korrektúrától megtisztítottan kapták meg a képviselők. Ez arról szól, hogy az önkormányzatnak
kellene gondoskodnia az ingatlan központi berendezéseiről, illetve azok üzemképes állapotáról.
Én nem szeretném, ha az önkormányzatnak kellene erről gondoskodnia. Tekintettel arra, hogy
a szerződésben nagyon sok dolog szerepel. A 11-es pontot sem fogadjuk el. Ha értéknövelő
beruházást végzünk és ha az esetlegesen visszakerül az önkormányzat tulajdonába, akkor ezt
az önkormányzat térítse meg. Nyilván az értékcsökkentést leszámítva. Ha a fenntartással
kapcsolatos maga az értéknövekedés, akkor azt kötelezően jogszabály által kell a fenntartónak
megcsinálnia. Tehát arra nem kényszerítheti az önkormányzatot, hogy jogszabály által rá
keletkeztetett terhet fizessen meg. A következő évben nyertes pályázat esetén megvalósulandó
pályázati értéknövekedés, ha azt a pontot értelmezzük, úgy ahogyan az az eredetiben van, akkor,
ha rá költenek 50.000.000 Ft-ot, ami vissza nem térítendő és visszaadják az épületet, akkor az
értéknövekedést vissza kell adni. A 15. ponttal volt még gond, amely a rendkívüli felmondás
esetét foglalja magába. Ez a pont a fenntartónak egy jogbiztonságot ad. Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, Pénzügyi Bizottságé a szó.
Tarkó László: Nekem második alkalommal van szerencsém ezt a dolgot nézni. Fontos
megállapodás, érdemes rá időt szánni. Azokat a pontokat, amelyeket Polgármester Úr nézett és
amit a Baptisták nem tudnak elfogadni, azokat mi összhangban nem tudjuk elfogadni. Ugyanaz
az én véleményem is, mint Polgármester Úrnak. Tulajdonképpen az alapfelállás az vagyis az én
gondolatom már az elejétől fogva az volt, hogy ne adjuk ingyen. Én innen indítottam, hogy
miért adjuk nekik ingyen bérbe. Nyilván túl léptünk ezen a dolgon, ingyenesen készült el a
tervezet. Az önkormányzat a bérbe adás óta ezeknek az intézményeknek a fenntartására már
támogatást nem kap. Ezek után olyan szerződésbe bele menni, hogy bizonyos feltételek,
bizonyos költségek minket terheljenek, illetve a 10. pontban felsoroltak alapján központi
berendezésekért is az önkormányzat felelne, akkor ez egy borzasztó költség lenne anyagilag is
és munkavédelmi szempontból is. De sajnos vannak olyan helyzetek -nekem már volt ezzel
gondom-, hogy bármilyen élethelyzet bekövetkezik, mivel mi vagyunk a felelősek az
intézmények szabályszerű működtetéséért (érintésvédelemtől kezdve mindenért), akkor egy
munkahelyi balestért is mi fogunk felelni. Elképzelhetetlen, hogy minden egyes dolog teljesen
be legyen biztosítva. Amit Polgármester Úr említett a beruházások vonatkozásában, az egy
érdekes helyzet. Nyilván jó dolog, ha településen belül intézmények fejlődnek, újak épülnek,
de azt nem tudjuk felvállalni, hogy, ha a Baptista Szeretetszolgálat pályázik és nyer 90 %-os
támogatottságú pályázatot és majd valamikor megszűnik a szerződés, meg van, hogy az
amortizációtól mennyit csökken az értéke és a fennmaradó értéket -igaz, hogy ott van, hogy azt
még külön megállapodásban rendezhetjük- arányában mi helytálljunk. Annak van
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létjogosultsága, ha a Baptista Szeretetszolgálat ebbe saját erőt tesz, na annak a saját erőnek
mértékéig az amortizációval csökkentett értékkel összefüggésben helyt állunk. A Pénzügyi
Bizottság javaslata a testület tagjai felé az, hogy bízzuk meg a Polgármester urat -nyilván ezt a
szerződést ilyen formában nem tudjuk elfogadni-, hogy tárgyaljon tovább ezekről a dolgokról,
hogy minél inkább közeledjenek az álláspontok. Amennyiben egy újabb forduló lefutott, akkor
tárgyaljuk ezt újra, mert ebben a formában nem javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra.
Köszönöm szépen!
Patocskai László: Nagyon rövid az idő. A vezetés most 7-én lesz itthon Magyarországon.
Beszéltem az országos igazgatóval, ők azt kérték, azt mondták, hogy ha bármi probléma
felmerül, akkor ő 7-től már itthon van Magyarországon és akkor szerintem le fog tudni jönni
tárgyalni. Azt szeretném elmondani, hogy a Baptista Szeretetszolgálat a 189 intézményéből 2őt részesített abban, hogy a pályázatba bele vigye. Én úgy gondolom, hogy nem rövid távon
gondolkoznak, az iskolával kapcsolatban a Baptista Szeretetszolgálatnak hosszú távú
elképzeléseik vannak. Annak is keresik a lehetőségét, hogy a bölcsődét is fenntartásba vegyék.
Ezért is gondolom azt, hogy nem rövid távú dolgokról van szó. Az igazgató reméli, hogy ez a
szerződéstervezet, amit újabban elküldött, ez egy újabb párbeszéd kezdetét jelenti. Az 5. ponttal
kapcsolatban nem egyesével szeretnék járkálni a polgármesterhez és a képviselőkhöz, hanem
kifogok dolgozni egy rendezvénytervet, amit egyben fogok majd letenni és akkor majd lehet
róla beszélni együttesen. Ez még csak terv, ami itt van, de bízok benne, hogy egy irányba fognak
haladni a dolgok.
Kamarás Zsolt: Jó. Egyéb kérdés, észrevétel? Két dologról beszélünk. Az önkormányzatnak
normatíva alapon egyetlen egy fillérje nincsen az iskola működtetésére. Az a pont, amire
hivatkozunk és ami meg fog hosszabbodni, azt két jogi relevancia megakaszthatja. Az egyik az,
hogy amennyiben jogszabály változik, akkor ez nem áll fent, másik pedig, ha a működési
feltételek változnak biztosítható-e ez? Ha az önkormányzat köt egy ilyen szerződést, amiben az
van, hogy neki anyagi kötelezettsége van, akkor hozzájárulunk a működéshez. A működéshez
nem tud hozzájárulni, csak a megtakarításából. Ezért kell ezt megállapodást át alakítani. Ezt a
helyzetet a szerződés megkötése óta változott jogszabályi környezet generálta. De ettől
függetlenül ki szeretném hangsúlyozni, hogy én is a párbeszédet látom. Akkor 7-e után
egyeztetünk egy időpontot, hogy megoldjuk ezt a történetet. Akkor kérdezem a testületet, hogy
felhatalmazza-e a polgármester és a pénzügyi bizottságot a tárgyalások folytatására?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

62/2017. (V.31.) számú Határozat a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és
Tiszaroff Községi Önkormányzat között fennálló ingatlanhasználati szerződés
megtárgyalásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaroffi Baptista
Általános Iskola és Tiszaroff Községi Önkormányzat között fennálló ingatlanhasználati
szerződést. A képviselő-testület a jelen szerződés tervezetet nem fogadta el. A képviselő-testület
megbízza a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot a tárgyalások tovább folytatásával.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
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Tiszaroffi Baptista Általános Iskola
Kamarás Zsolt: A könyvtár felújítása során beszakadt a mennyezet. Tekintettel arra, hogy
senki nem ismerte a szerkezeti összetételt, ugyanis az úgy nézett ki, hogy a gerendákhoz fel
volt erősítve a lambéria, a lambériára rá volt téve egy 5 cm-es hungarocell, az épület kb 40%ban és arra rá volt rakva egy vastag lemez. Na ebbe szakadtak bele. Tekintettel arra, hogy ez
havária eset volt, ezt a problémát meg kellett oldani. Úgy oldottuk meg, hogy arra a területre,
amely magasságilag még járható, arra OSB-ből járó felületet tett a kivitelező, illetve az egész
10*20 cm-es gyapot réteggel le van szigetelve, illetve megmaradt alulról a lambéria. Valamint,
ha már elkezdtük ezt a munkát, akkor már azt a rettenetes linóleumot feltéptük, oda laminált
parkettát tettünk, illetve az egész ki lesz festve a raktárhelyiséggel együtt. Ennek az összege azért nem volt előterjesztésben, mert most jött meg- 1.650.000.- Ft. bruttóban. Erre kérek
felhatalmazást a testülettől, hogy ezt megrendelhessem a vállalkozótól és kifizethessük.
Tarkó László: Kell a költségvetést majd módosítani.
Kamarás Zsolt: Szerintem még benne vagyunk a tartalékban. Ha nem, akkor előirányzat
módosítás lesz, először bevisszük Pénzügyire, utána meg testületi ülésre.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

63/2017. (V.31.) számú Határozat a Könyvtár, Információs és Közösségi hely
mennyezetének kijavításáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy a Könyvtár, Információs és Közösségi hely
mennyezetének kijavításához hozzájárul és a szükséges bruttó 1.650.000.- Ft.-os összeget
biztosítja a 2017. évi költségvetéséből.
Felelős: Kamarás Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Pénzügy
Kamarás Zsolt: Természetesen most már megújul a könyvtár.
Kamarás Zsolt: Egy szándéknyilatkozatot szeretnék kérni a testülettől, tekintettel arra, hogy
úgy döntöttem, hogy június 1-vel felveszem a fizetésemet. Hoztam ezt a döntést azért, mert a
kollegákkal kiszámoltattam, hogy éves szinten mit jelent a garantált bérminimum emelkedés.
Az pedig azt jelenti, hogy a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése éves szinten az
önkormányzatnak 8.000.000,- Ft.-ba kerül, amihez egy fillért nem ad a központi költségvetés
és a 2018-as költségvetésből sem derül ki, hogy ennek lesz-e megoldása. Arról most nem
beszélek, hogy mi a különbség egy járási hivatali munkatárs és egy önkormányzati dolgozó
között. Ezt a 8.000.000.- Ft.-ot az önkormányzatnak saját megtakarításaiból kell kigazdálkodni.
Ugyanakkor 9.800.000.- Ft.-ot visszavon az önkormányzattól, mert nem tudta elkölteni a
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szociális ágazatra irányított pénzét. Én megmondom őszintén nem vagyok hajlandó semmit
finanszírozni az állam helyett, van nekem három gyerekem, jó lesz az nekik. Ezzel kapcsolatban
megszületett az a Törvényszéki döntés a Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvánnyal -ami 2013-ban
alakult- kapcsolatban, hogy jogutóddal tud megszűnni. De ehhez kell egy szándéknyilatkozat a
testülettől, a vagyon jogutódlására, illetve a céljaival összefüggésben, mert így tud megszűnni
az alapítvány. Pannikát kell meghatalmazni az aláírásban, mert személyes érintettségem van és
abban nem kívánok részt venni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan, 0 tartózkodás, 7 igen, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

64/2017. (V.31.) számú Határozat a Gyorssegély Alapítvány vagyonának
fogadásáról
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Kamarás Zsolt
Miklós alapító által létrehozott Gyorssegély Alapítvány megszűnése esetén a Tiszaroff Községi
Önkormányzata által létrehozott Tiszaroffért Közalapítvány elfogadja annak vagyonát
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Tiszaroffért Alapítvány
céljai között szerepel olyan cél, mely a Gyorssegély Alapítvány céljaival azonos vagy hasonló.
Tiszaroff Községi Önkormányzat képviselő testülete megbízza Matastik Pálné dr.
alpolgármestert, hogy az alapítvány fenti ügyében Kamarás Zsolt Miklós polgármester
érintettsége miatt járjon el.
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Gyorssegély Alapítvány Kuratóriumi elnöke
Tiszaroffért Alapítvány Kuratóriumi elnöke
Matastik Pálné dr. alpolgármester
Kamarás Zsolt: Kezdjünk el lassan gondolkodni a Tiszaroffért Emlékérem és Díszpolgári Cím
személyének megjelöléséről. Lassan itt van az augusztus 20-a. Köszönöm. Van-e valakinek
egyéb kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Kamarás Zsolt
polgármester

Vankóné Jekli Anikó
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
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Dr. Márton Viktória
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