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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőt-testületének 2017.
február 14-én 15 órakor megtartott rendes ülésről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester,
Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, Varga Zsolt és
Palai József települési képviselők.

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Dr. Kovács Edina jegyző
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Farkas László PROGÁDOR Kft. ügyvezető
Maronka Lajos polgármester:
Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Külön köszönti dr. Kovács Edina
jegyzőt, Farkas Lászlót a PROGÁDOR Kft. ügyvezetőjét és Jámborcsik Lászlót.
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kishonti András alpolgármestert és Palai József települési
képviselőt javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kishonti András
alpolgármestert és Palai József települési képviselőt jelölte ki.
Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Lászlónét javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv vezetésére Németh Lászlónét jelölte ki.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjét 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés keretében:
1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
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2. Az egészségügyi alapellátási körzetek
megalkotása
Előadó: dr. Kovács Edina jegyző

meghatározásáról

szóló

rendelet

3. A polgármester szabadságtervének elfogadása
Előadó: Maronka Lajos polgármester
4. PROGÁDOR Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Farkas László ügyvezető
5. Támogatott civil szervezetek elszámolásáról tájékoztatás
Előadó: Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
6. Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről a következő három évre.
Előadó: Maronka Lajos polgármester
7. 2017. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
Előadó: Maronka Lajos polgármester
8. Bejelentések

1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, megkapták az anyagot a testületi tagok, várja a véleményeket, kérdéseket.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2017. (II 14.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2.) Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet
megalkotása
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Fábri Istvánt, a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István szociális bizottság elnöke:
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Elmondja, tárgyalta a bizottság a rendeletet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A
rendelet megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló rendeletet.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének az Egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló
1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletét.
2.) A polgármester szabadságtervének elfogadása
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, megkapták az anyagot a testületi tagok, várja a hozzászólásokat.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Kéri, hogy a polgármester szabadsága ne július 5-től 14-ig legyen, hanem július második
felében, mert ő csak július első felében tud szabadságra menni.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, ebben az esetben akkor a polgármester szabadsága július 19-től július 28-ig fog
tartani.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában, kéri, hogy aki ezzel a módosítással a javaslattal egyetért,
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Maronka Lajos polgármester 2017.
évi szabadságának ütemezését – 70 nap 2016. évben ki nem vett szabadság és 39 nap 2017.
évi szabadság figyelembevételével - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint fogadja el:
2017. január 9. napjától 2017. január 12. napjáig, összesen: 4 nap,
2017. február 15. napjától 2017. február 21. napjáig, összesen 5 nap,
2017. február 27. napjától 2017. március 1. napjáig, összesen 3 nap,
2017. március 6. napjától 2017. március 9. napjáig, összesen 4 nap,
2017. március 22. napjától 2017. március 28. napjáig, összesen 5 nap,
2017. április 7. napjától 2017. április 11. napjáig, összesen 3 nap,
2017. április 19. napjától 2017. április 25. napjáig, összesen 5 nap,
2017. május 9. napjától 2017. május 12. napjáig, összesen 4 nap,
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2017. május 24. napjától 2017. május 30. napjáig, összesen 5 nap,
2017. június 6. napjától 2017. június 9. napjáig, összesen 4 nap,
2017. június 19. napjától 2017. június 23. napjáig, összesen 5 nap,
2017. július 19. napjától 2017. július 28. napjáig, összesen 8 nap,
2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 11. napjáig, összesen 5 nap,
2017. augusztus 21. napjától 2017. augusztus 25. napjáig, összesen 5 nap,
2017. szeptember 11. napjától 2017. szeptember 15. napjáig, összesen 5 nap,
2017. október 2. napjától 2017. október 6. napjáig, összesen 5 nap,
2017. október 16. napjától 2017. október 20. napjáig, összesen 5 nap,
2017. október 30. napjától 2017. november 3. napjáig, összesen 5 nap,
2017. november 13. napjától 2017. november 17. napjáig, összesen 5 nap,
2017. november 29. napjától 2017. december 06. napjáig, összesen 6 nap,
2017. december 11. napjától 2017. december 22. napjáig, összesen 10 nap,
2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig, összesen 3 nap.
Határidő:
Végrehajtásért felelős:

értelem szerint
Maronka Lajos polgármester

3.) PROGÁDOR Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Farkas Lászlónak, a PROGÁDOR Kft. ügyvezetőjének.
Farkas László PROGÁDOR Kft. ügyvezető:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja, az írásban leadott pénzügyi tervhez hozzáfűzni nem
szeretne, de várja a kérdéseket és szívesen válaszol.
Fábri István képviselő:
Kérdezi, várható-e ebben az évben is a Szogádor Kft. felé pénzkivitel?
Farkas László PROGÁDOR Kft. ügyvezető:
Elmondja, számítása szerint nem.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Javasolja a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben, hogy a jövő évben az üzleti terv elfogadása
a beszámolóval egy időben legyen.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

24/2017. (II. 14.) KT. határozat:
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Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve a PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét
29.685 e Ft bevétellel,
26.849 e Ft kiadással,
2.836 e Ft eredménnyel elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

dr. Kovács Edina jegyző a határozat közléséért
2017. február 28.

(Farkas László eltávozik a teremből.)
4.) Támogatott civil szervezetek elszámolásáról tájékoztatás
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el javaslatukat.
Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottság elnöke:
Megkapták a civil szervezetek elszámolásait, - amelyeket meg lehet tekinteni - a képviselőtestületnek megtárgyalásra és elfogadásra ajánlják.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

25/2017. (II. 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy elfogadja a
civil szervezetek elszámolásáról szóló tájékoztatót.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

5.) Tájékoztató az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről a következő három évre.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el javaslatukat.
Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztatót.
Maronka Lajos polgármester:
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Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
26/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évben várható összegéről készült kimutatást a határozat
mellékleteként elfogadja.
Határidő:
Végrehajtásért felelős:

2017. március 15.
Libor Zsoltné a határozat Magyar Államkincstár részére történő
megküldéséért
A 26/2017. (II. 14.) KT. határozat melléklete

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a 2011. évi CXCIV. tv. szerint

MEGNEVEZÉS
1
Helyi adóból származó bevétel

sorszám

adatok ezer forintban

2
01

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

02

Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel

03

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény,
részesedés vállalat értékesítésből vagy
privatizációból származó bevétel

2017.
évben

2018.
évben

2019. évben

2020. évben

3
44 500

4
44 500

5
44 500

6
44 500

7 785

7 800

7 900

8 000

500

500

500

500

Saját folyó bevételek (07. sor) 50 %-a

04
05
06
07
08

52 785
26 393

52 800
26 400

52 900
26 450

53 000
26 500

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (10+…..+17)

09

5 300

5 600

5 600

5 600

10
11
12
13
14
15

5 300

5 600

5 600

5 600

Bírság, pótlék, díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját folyó bevételek (01+….+06)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása,
járuléka
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügi lizing
Halasztott fizetés
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

16
17
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Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+26)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása,
járuléka
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügi lizing
Halasztott fizetés

18

-

-

-

-

19
20
21
22
23
24

Fizetési kötelezettség összesen (9+18)

25
26
27

5 300

5 600

5 600

5 600

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT
SAJÁT BEVÉTEL (8-27)

28

21 093

20 800

20 850

20 900

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

7.) A 2017. évi költségvetési rendelet tervezet megvitatása
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el javaslatukat.
Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság tárgyalta és tárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót a hozzászólásokra.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, a pénzügyi bizottságnak volt egy módosító javaslata, a támogatások táblában,
mégpedig az Üveges Katika-féle Labdarúgó Torna kerüljön be a községi ünnepek közé, július
első szombatján megrendezéssel. A határozatot így módosítanák. Javasolta csökkenteni a
testvértelepülési kapcsolatokra szánt keretet (500 ezer Ft volt) 200 ezer Ft-ra. A fennmaradó
300 ezer Ft-ot is a rendezvényekhez átrakni. Így 2 millió 20 ezer Ft lenne az önkormányzati
rendezvényekre.
Maronka Lajos polgármester:
Kérdezi, ezzel a módosító javaslattal egyetértenek-e?
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
27/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) a 2/2017. (I. 17.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Előző évi hagyományoknak és gyakorlatnak megfelelően községünkben a 2017. évben
megtartásra kerülő ünnepségek programtervezetét megismerés, illetve határozathozatal
céljából az alábbiakban ismertetem.
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2017. március 14.

Nemzeti ünnep
Képviselő-testület, Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

2017. május 27.

Gyermeknap
Képviselő-testület, Gondozási Központ, Napközi
Óvoda, Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola

2017. május 28.

Hősök napja
Képviselő-testület

2017. július 01.

Labdarúgó-torna
Képviselő-testület

2017. augusztus 18.

Állami ünnepre megemlékezés
Képviselő-testület

2017. szeptember 29-30.

Falunap
Képviselő-testület

2017. október 20.

Nemzeti ünnep
Képviselő-testület”

Otthonos

2.) a költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklet (Önkorm. által nyújtott 2017. évi
költségvetési támogatás kiadásai) Egyebek, Sportnap foci Üveges Katalin sorról 120.000
Ft-ot, valamint a Testvértelepülési kapcsolatok sorról 300.000 Ft-ot ugyanezen melléklet
Rendezvények sorára átteszi, így a Rendezvények sorra összesen 2.020.000 Ft-ot biztosít.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Bencsik Sándorné képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja a költségvetéssel van észrevétele. Az
előterjesztésnél látszik, hogy a bevételek alakulása hogyan történik majd a 2017. évben.
Szeretné jelezni, hogy a házi segítségnyújtásnál már másfajta finanszírozás van a
költségvetési törvényben, amit megbeszélt a pénzügyi csoportvezetővel. Ez körülbelül 2,5
millió Ft-tal fog emelkedni. Külön van a személyi-, és a segítő-finanszírozás.
Úgy gondolja mindenki látta, hogy mennyit kell az intézményeknek a költségvetéséhez mellé
tenni. 8. melléklet: 25 millió Ft. Ebből 11,6 millió Ft-ot a kormány adja majd meg
korrekcióval, ez a bértáblába besorolt dolgozóknak a bére és a minimál bér közötti rész. Bízik
benne, hogy ezt megfogják kapni támogatásként az államtól. 2-2,5 millió Ft, ami a házi
gondozásnál várható lesz. Marad még 10-10,5 millió Ft körül, amit még mellé kell tenni a
szakfeladatnak. A 22 emberből 19 ember minimálbérért dolgozik. Sajnos ilyen a szociális
ágazat.
Javaslata a képviselő-testület felé, hogy (4. sz. mellékletben) a Gádorosi SE-nek a 4,2 millió
Ft-jából 1-1 milliót a cél- és az általános tartalék terhére tegyenek át. A többi pedig felosztásra
kerüljön az intézmények felújítására, karbantartására. A Gádorosi SE-nek ide nem javasol
támogatást. Majd elmondja az okait, hogy miért.
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Fábri István képviselő:
Elmondja, bejött az önkormányzathoz és átbeszélte a költségvetést, megkérdezte, hogy lesz-e
pénzmaradvány. Azt a választ kapta, hogy lesz.
Ez a költségvetés gondosan összeállított anyag.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Kérdése, az iskolaétkeztetésre vonatkozik, melyre 9,3 millió Ft van betervezve. Működtetőtől
függetlenül ez az önkormányzatot terheli?
Dr. Kovács Edina jegyző:
Válaszában elmondja, az iskolai étkeztetés az önkormányzati feladat.
Palai József képviselő:
A Labdarúgó SE-vel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Úgy érzi, 2016-ban a képviselőtestület meg lett vezetve részükről. Egy képviselőtársa kikérte a számláikat és a mai napig
nem kapott semmit. Kérdése 2016-ban kifizették-e a közüzemi számlákat? Van-e erről
bizonyíték. Át lettek-e íratva a közüzemi órák a nevükre? Mert itt van egy bérleti szerződés a
pályára és e nélkül nem lehet átíratni az órákat. Ők felvettek 600 ezer Ft-ot a közüzemi
számlák kifizetésére. Ki fizette ki? Hol van a 600 ezer Ft?
Olyan információ volt tavaly, hogy a Bozsik-programból az utazási költségek jelentős részét
visszaigénylik, melyet ebben az évben kapnak meg. Ennek ellenére most is 2,2 millió Ft-ot
utazásra kérnek. A következő információja van, a Bozsik-programban kétszer fizetnek egy
évben. A programban lévő csapatok összes költségét kifizetik és az edzői díjat is. Nem érti,
akkor miért van beépítve ide? Kétfele számolja el ugyanazt? Ezért bizalmatlanság van feléjük.
Így ő sem kíván megszavazni számukra egy fillért sem. Szeretne egy tiszta elszámolást,
komplett évest. Mennyi volt a költségvetésük, honnan mennyi pénzt kaptak és mire költötték.
Ez a kérelem megint egy fércmunka.
Van egy olyan információ, hogy Pisont András Kozármislenyben, az Akadémián edző.
Javasolja, ne adják bérbe a pályát részükre, nehogy egyszer csak az Önkormányzat kapja a
kifizetetlen számlákat.
Úgy érzi az a pénz nem oda és arra megy, amire adják. Miért szavazza meg?
Még van olyan információja is, hogy egy, a Bozsik-programban részt vevő csapat egyetlen
tagja sem volt gádorosi.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, a pénzügyi bizottsági ülésen volt egy javaslata, hogy a pénzügyi bizottság nézze át
az SE számláit. Nézzék át, mennyiből gazdálkodnak éves szinten, mennyit kellene hozzá
tenniük.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Osztja az aggályokat, amiket hallott. Azt fogalmazza meg, hogy ha március 1-jéig nem tudnak
az előbbiekben említett kérdésekre válaszolni, akkor ő nem szavaz meg nekik semmit. Azt
hozzáteszi, hogy a focira szükség van. Nagyszámú tömegeket mozgat meg, de normális
mederben. Fogalmazzák meg a kérdéseiket pontosan a Labdarúgó SE felé. Írásban kérjenek
erre választ.
Palai József képviselő:
Azt mondja, egy megbízható embert kell a Labdarúgó SE élére találni, és ki kell találni azt a
filozófiát, amit a labdarúgásban el akarnak érni. Képzett edzőket kell alkalmazni. Fel venni az
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iskolával is a kapcsolatot, ott vannak testnevelő tanárok. Csak közösen lehet megoldani. Nem
látja értelmét, hogy környező településről jönnek a játékosok.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Szerinte Gádoros nem tud „kitermelni” annyi fiút, akik egy csapatot ki tudnak tenni és több
csapat kell, hogy bajnokságokon induljanak.
Varga Zsolt képviselő:
A Bozsik-programban intézmények és sportegyesületek is részt vehetnek.
Bencsik Sándorné képviselő:
Utána kellene nézni, hogy át lehet-e venni intézményire és akkor nincsenek kötve a Bozsikprogrammal. Jó lenne, ha a Bozsik-program megmaradna.
Fábri István képviselő:
Elmondja, támogatási témában nagyon oda kell figyelni.
Cseresnyés Károlyné pénzügyi bizottság elnöke:
Elmondja, a pénzügyi bizottságnak volt egy javaslata, hogy mindaddig ne kapjanak
támogatást, még nem prezentálják az összes bevételüket a képviselő-testületnek.
Palai József képviselő:
Olyan javaslata van, hogy civil szervezet a Labdarúgó SE, el kell tudnia számolni.
Kompletten az egész költségvetésüket kéri. Vezessék le külön a Bozsik-programot, mikor,
mire pályáztak, mennyi pénzt kaptak. Mennyi pénzt kaptak az önkormányzattól. Mire
költötték. Ezt teljesen támasszák alá számlával.
Kíváncsi még, hogy a közüzemi számlákkal mi van.
Igaz-e, hogy Pisont András elment edzőnek a Dunántúlra? Akkor miért kapja itt az edzői
pénzt? Azt mondja, azt is függesszék fel. Úgy tudja, nem is Pisont András tartja az edzéseket.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Elmondja a számlákról, hogy ott vannak a pénzügyön. Barcsik András az egészet felvitte
Excel táblázatba.
Palai József képviselő:
Továbbra is azt mondja, függesszék fel a 4,2 millió Ft-ot és az edzői díjat is. Ebből majd az
Üveges Katikának lehet átcsoportosítani. Levélben pedig küldjék el a kérdéseiket, és írásban
kérjék a választ.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Annyit mondana, hogy a Bozsik-programtól is tudnak kérni adatokat, hiszen állami, közpénz.
Ki kell, hogy adja a kérelemre az adatokat, mert nyilvános.
A másik, amit javasol a testületnek, hogy ha a 4,2 millió Ft-ot nem akarják adni, akkor tegyék
át a tartalék keretbe. Későbbiekben arról bármilyen formában lehet dönteni. Az edzői fizetést
is, és járulékait, l.011.240 Ft meg 222.470 Ft. Akkor ezeket tegyék át az általános tartalék
keretbe.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, a Gádorosi SE nagy tömegeket mozgat meg Gádoroson. A képviselő-testületnek és
Gádorosnak is fontos a labdarúgás. Az Önkormányzat a legnagyobb támogatójuk. Jelentős
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összeggel támogatják, és akarják is. Egyetért az elhangzott véleményekkel, és igenis mutassák
meg mennyi az éves bevételük írásban és szóban. Tisztességgel számoljanak el.
A költségvetési átcsoportosítással egyetért.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Akkor átcsoportosítva lesz a 4,2 millió Ft, plusz az edzői fizetés és járulékai. Másodikként
pedig kérnek egy 2016. évi elszámolást írásban, és annak függvényében döntenek a
támogatásról.
Palai József képviselő:
Kérdezi, hogy az 500 ezer Ft-ot, amit kapott a közüzemi számlára, azzal mi van?
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Elmondja, azt nem arra kapta.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Megnézte a november 4-i jegyzőkönyvet, és nem közüzemi számlára kapta, hanem
kifizetetlen telefonszámlára és mez vásárlásra.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, az úgy volt, hogy azt mondták megörököltek számlákat, és nem volt utalványozási
joga.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Ők sokkal többet kértek, de csak ezt a két tételt engedték el nekik.
Dr. Kovács Edina jegyző:
A rezsi összeg a támogatásuk terhére az önkormányzattól lett kifizetve.
Maronka Lajos megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat felé egy tiszta elszámolás legyen.
A jegyzőnővel egyetért abban, hogy a Bozsik-programtól ki lehet kérni az adatokat. De az
SE-t is nyilatkoztassák meg, hogy mennyit kaptak a Bozsik-programtól. És össze lehet vetni a
számokat.
Maronka Lajos polgármester:
Kérdezi, ezzel a módosító javaslattal egyetértenek-e?
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
28/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. megkeresi a Gádorosi Labdarúgó Sportegyesületet, hogy a 2016. évi bevételeiről és
kiadásairól teljes körű elszámolást nyújtson, különös tekintettel az Önkormányzattól,
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illetve a Bozsik-program keretében, az államtól kapott támogatásokra és azok
felhasználására, valamint mutassa be a 2017. év költségvetésének tervezetét, az említett két
támogatási formára különös tekintettel.
2. A költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklet (Önkorm. által nyújtott 2017. évi
költségvetési támogatás kiadásai) Civilszervezetek, Gádoros SE soráról 4.200.000 Ft-ot,
valamint a költségvetési rendelet 2/1. melléklet (2017. évi költségvetés kiadásai)
Önkormányzat vonatkozásában a személyi juttatás sorról 1.011.240 Ft-ot, valamint a
munkaadót terhelő járul. sorról 222.470 Ft-ot, összesen 5.433.710 Ft-ot a 2/1. melléklet
általános tartalék sorra áttesz, így összesen 10.433.710 Ft-ot biztosít az általános tartalék
sorra.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra teszi fel a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendeletét.
5.) Bejelentések
-

Liszkai Istvánné ház felajánlása megvásárlásra

Cseresnyés Károlyné képviselő:
Elmondja beszélt erről az ingatlanról Karizs Istvánnal, aki nem látja reálisnak ezt az összeget.
Igazából nincs is szüksége az Önkormányzatnak a házra. Köszönik a felajánlást, de nem
vásárolják meg.
Maronka Lajos polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy egyetértenek-e az elhangzottakkal?
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
29/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Liszkai Istvánné
által felajánlott 5932 Gádoros, Bajcsy-Zs. u. 81. számú ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Végrehajtásért felelős:

Maronka Lajos polgármester a döntés közléséért
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Határidő:
-

15 nap
Helyiség használat

Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
30/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) a Gádorosi Motorosok egyesület ingyenes használatába adja az egyesület
bejegyzésének napjától számított 12 hónap időtartamra, az 5932 Gádoros, Nagy u. 76
szám alatti (456. hrsz.) ingatlan egy helyiségét (a továbbiakban: ingatlan) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15. pontja szerinti sport, ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából az alábbi
feltételekkel:
a) az Egyesület vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(11) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítését, az ingatlan udvarának
rendbe tételét és a használatba adott helyiség tisztasági festésének elvégzését,
b) az Önkormányzat vállalja a rezsi fizetését,
c) kizárólag az Önkormányzat előzetes beleegyezésével végezhet az Egyesület átalakítást,
felújítást, illetve nyújthat be pályázatot az ingatlanrész vonatkozásában;
2.) a Gádorosi Motorosok részére engedélyezi, hogy székhelyként az Önkormányzat 100
%-os tulajdonában álló 5932 Gádoros, Nagy u. 76 szám alatti (456. hrsz.) ingatlan
kerüljön bejegyzésre,
3.) engedélyezi a „Gádoros” településnév használatát az egyesület nevében
4.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tartalmú ingyenes használatba adásról
szóló megállapodás, valamint az egyesület bejegyzéséhez szükséges jelen határozat
szerinti tartalmú dokumentumok aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
15 nap

Sporttelep

Maronka Lajos polgármester:
A képviselő-testülettel egyetértésben
megtárgyalását.
-

úgy

Kertészek Földje Akciócsoport

Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót dr. Kovács Edina jegyzőnek.

dönt,

hogy

elnapolja

az

előterjesztés
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Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, ez egy több tényezős dolog, és ez a könnyebben kivitelezhető része. Kettő
Egyesülethez szeretnének csatlakozni, ezek célja összefügg. Az egyik a Kertészek Földje
Akciócsoport, a határozati javaslatban olvasható. A TDM-hez is szeretnének csatlakozni,
utána nézett és 2014-ben már hoztak határozatot, hogy csatlakoznak, de ez nem jött létre.
Valószínűleg azért, mert a tagdíj nem számszerűsített dolog, hanem az idegenforgalmi adó 41
%-a. Gádoroson jelenleg idegenforgalmi adó nincs. Először tehát az adót kell kivetni, és
ennek tudják a 41 %-át odaadni. A következő ülésre majd a TDM-hez való csatlakozás is
behozatalra fog kerülni, az adóval együtt.
A Kertészek Földje készítette a Külterületi utak pályázatot is. Nagy segítséget tudnak adni.
Azért kellett behozni, mert 17-én az Egyesület ülést tart, melyen döntenek az új tagok
felvételéről.
Palai József képviselő:
Javasolja Gádoros csatlakozását. A tagdíj nem magas. Információkat és segítséget kaphatnak
tőlük.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
31/2017. (II 14.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2014-2020
közötti időszak vonatkozásában a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület által kidolgozott
Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében tagságot létesít a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesületben, vállalva az egyesületi közgyűlésekre történő részvételt és a tagdíj
megfizetését (jelenleg 1000 Ft/hó).
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületben az önkormányzat képviseletére Maronka
Lajos polgármester jogosult.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, megkeresték a Faluszépítő Egyesületet Disznótoros Nappal kapcsolatban, de Elnök
úr azt válaszolta, hogy nem tervezik a megszervezését.
Egy másik levélben pedig megköszönte az Egyesület, hogy részükre a késedelmi kötbért a
képviselő-testület elengedte.
Palai József képviselő:
Elmondja, hogy gondolkozzanak el a testületi tagok azon, hogyan lehetne visszahozni ezt a
rendezvényt és megrendezni.
Maronka Lajos polgármester:
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Elmondja, hogy kaptak a képviselők egy osztott anyagot, a dr. Antal Gabriella ügyvédnél
megjelent gádorosi emberekről. Annak idején ezt kérte tőle a pénzügyi bizottság elnöke. Arról
szól ez, hogy a lakosság mennyire igényli azt a szolgáltatást, ami nem volt rossz. A múltkor,
amikor a jogi szolgáltatásról döntött a testület, nem biztos, hogy bölcsen cselekedett. Sokan
keresték meg, hogy jó lenne, ha lenne ügyvéd, mert sokan jönnek tanácsért. 1 éve adja a jogi
szolgáltatást. Főleg idős emberek járnak hozzá.
Úgy gondolja, a márciusi hónapra eseti megbízást ad az ügyvédnőnek. Addig átgondolják.
Nem volt rossz ötlet a képviselő-testület részéről a jogi tanácsadás beindítása. A lakosságnak
jó volt.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Kérdezi a jegyzőtől, hogy egyszer van egy ingyenes jogi tanácsadás és ebből ügy keletkezik
és bíróságra kerül, az már ügyvédi gyakorlat. akkor nem feltétlenül kell biztosítani az
önkormányzatnak a feltételeket. Látja, hogy vannak rendszeresen visszajáró vendégek.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Úgy gondolja, az ingyenes jogi tanácsadás nem annak a fóruma, hogy felvállaljanak ügyeket.
Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak és kizárólag bejegyzett telephelyen lehet folytatni.
Nagyon örül, ha végrendeletet, ajándékozási szerződést ingyenesen készít, de ha egy
ügyfélkört alakít ki – fizet az önkormányzat, hogy kijöjjön – és még pénzt kér egy ügyért, az
nem szabályos dolog. A polgármesteri hivatal nem alkalmas erre.
Maronka Lajos polgármester:
Annyit tudnak, hogy jogi tanácsadást végez, ezért fogadták meg.
Palai József képviselő:
Elmondja, jó dolog, hogy ingyenes tanácsot ad. De nem hiszi el, hogy folyamatosan visz
ügyeket embereknek, hosszú időn keresztül.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Tényleg ő, mint a pénzügyi bizottság elnöke kérte az ügyvédnőtől, hogy vezessen statisztikát,
hogy hányan jelennek meg nála. Sajnálja, hogy elmulasztotta számon kérni tőle, hogy
mennyien voltak.
Maronka Lajos polgármester:
Úgy gondolja, hogy a lakosságnak szüksége van erre a szolgáltatásra, ragaszkodik ehhez a
jogi tanácsadáshoz. A lakosság érdekeit nézzék a tisztelt képviselő-testületi tagok is. Eseti
megbízást ad az ügyvédnőnek.
Palai József képviselő:
Azt javasolja, hogy béreljen ki egy helyet, és ott praktizáljon az ügyvédnő.
Bencsik Sándorné képviselő:
Szerinte fel lehetne venni a Kistérséggel a kapcsolatot és az ingyenes jogi szolgáltató kijönne
Gádorosra.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Ezt meg lehet próbálni, hiszen nekik kötelező ellátni ezt a feladatot.
Maronka Lajos polgármester:
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Elmondja, több peres ügye van az Önkormányzatnak, és jó volt, hogy pénteken itt volt az
ügyvédnő, tudtak konzultálni. Nem kellett Tótkomlósra szaladgálni.
Bencsik Sándorné képviselő:
Elmondja, szerinte is szükség van a jogi tanácsadásra, de ha lehetőség van arra, hogy
ingyenesen tegye meg valaki, az jobb.
Maronka Lajos polgármester megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Szerinte az ügyvédi tanácsadás, amiről itt szó van, az abból áll, hogy ha bejön valaki,
elmondja a problémáját, az ügyvédnő pedig elmondja neki, hogy ezért érdemes-e elmennie
ügyvédhez, nyerhető az ügye vagy nem. Utána valóban ő is elvállalhatja, de kötni kell vele
szerződést, de nem itt. Menjenek át hozzá Tótkomlósra. Le kell tisztázni az ügyvédnővel a
dolgokat. Ez a szolgáltatás, egy hónapban négyszer, 40 ezer Ft-ért megéri az
Önkormányzatnak. Csak szabályozott körülmények között.
Varga Zsolt képviselő:
Szerinte van a Tsz. irodában egy ügyvéd, annak is fizethetnek ezért a jogi szolgáltatásért.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Úgy emlékszik, hogy volt olyan a Kamaránál, hogy ha egy ügyvéd ingyenesen vállalta a jogi
tanácsadást, ezt a Kamara fizette.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Kérdezi, a jogsegélyszolgálatra gondol? Ha igen, akkor utána fog nézni, hogy működik-e.
Azt elmondja, hogy a Kistérségnek kötelező ingyenesen ellátni az ingyenes jogsegélynyújtást.
Maronka Lajos polgármester:
Kéri a képviselőket, vegyék fontolóra, március hónapra eseti megbízást ad az ügyvédnőnek.
Palai József képviselő:
Úgy érzi, nagyon hiányzik egy ember, egy műszakis, aki nyomon tudná követni a
pályázatokat. Kérdezzék meg, hogy Pintér Márti vissza akar-e jönni? Vagy hirdessenek állás
pályázatot.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, hirdetik a műszakis állást folyamatosan, egy fő jelentkezett, akinek a szakmája
csőszerelő volt. Tavaly egy kőműves jelentkezett.
Maronka Lajos polgármester megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Elmondja, még nem készült el a Közmeghallgatás jegyzőkönyve, de hallotta, már lektorálás
előtt van. Elhangzott egy rágalmazás is a Közmeghallgatáson Azóta beszélt az igazgatási
csoportvezetővel és a jegyzővel, tisztázta a dolgokat. Varga Zsolt által felemlegetett tények
alapján a 45 milliós szerződésről, melyről a Közmeghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy azt
szabálytalanul kötötte meg a polgármester. Hűtlen kezeléssel vádolta a polgármestert. Őt is
megvádolta Varga képviselő, ő ezt visszautasítja. Akkor nem tudta, hogy miről van szó. A
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valóságot mondja a képviselő, ne rágalmazzon. Az a szerződés legálisan, törvényesen lett
megkötve.
Varga Zsolt képviselőnek elmondja, - hogy honnan tudja a PROGÁDOR Kft. eredményét,
amikor még nem volt mérlegállítás, - a főkönyvi kivonatot december 20-ig fel kell tölteni.
A polgármester urat kéri, hogy tájékoztassa és küldje meg azokat a dokumentumokat,
amelyeket a Fő utcai bolt szerződésével kapcsolatban az elmaradt bérleti díj megfizetése
tárgyában kiküldtek. Szerinte, ha a bérlő nem mondta fel, akkor az Önkormányzatnak már
régen fel kellett volna mondania, mert a tartozás már több éves. Ezeket a leveleket kéri
részére megküldeni.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, hosszasan nem kíván rá reagálni, szerinte Jámborcsik úr a közmeghallgatáson
féligazságokat tudott előadni, ugyanígy lehet rá válaszolni. A jegyző úrral kapcsolatban
személyi jogokat sértett, ami Jámborcsik urat nem zavarja. Ha neki lehet féligazságokról
beszélni, akkor neki is.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás nem történt, ezért az ülést bezárja.
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