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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőt-testületének 2017.
július 04-én 14:00 órakor megtartott rendes ülésről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

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

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Sebestyén Lászlóné Művelődési Ház intézményvezetője
Verik Gábor Településtisztasági Kft. képviseletében
Maronka Lajos polgármester:
Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket, jegyző asszonyt, alpolgármester urat, meghívott
vendégeket, külön köszönti a kábeltévé nézőit, akik próbálják a képernyőn keresztül követni
Gádorosnak az életét, figyelemmel kísérik a Képviselő-testület munkáját. Gratulál a Gádorosi
Kábeltévének, mert úgy hallotta jelentősen megnövekedett a gádorosi tévénézők száma,
amióta beindult a „három kismajom” sorozat.
Megállapítja, a Képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kishonti András alpolgármester urat és Cseresnyés Károlyné
települési képviselőt javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kishonti András
alpolgármester urat és Cseresnyés Károlyné települési képviselőt jelölte ki.
Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Lászlónét javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjét 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés keretében:

245.
1) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
2) Jegyző tájékoztatása az elmúlt 1 hónap munkáiról és a várható munkákról
(szóbeli tájékoztatás)
Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
3) Tájékoztató Gádoros nagyközségben a szilárd hulladék elszállításával
kapcsolatban végzett munkáról
Előadó: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. ügyvezető igazgatója
4) Tájékoztató a Művelődési Ház munkájáról
Előadó: Sebestyén Lászlóné intézményvezető
5) „Virágos, rendezett porta” elismerés és Gádoros díszpolgára kitüntető cím
adományozásának előkészítése, munkacsoportok megalakítása (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Maronka Lajos polgármester
6) Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
Garab Rozália főmunkatárs
7) Bejelentések
DÉMÁSZ Zrt. versenypiaci villamos energia szerződéses ajánlat
Molnár Árpádné gádorosi lakos levele
Rácz József orosházi lakos levele
Szolgalmi jog bejegyzése
Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület KT. határozata hatályon kívül helyezése
1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról

Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
99/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
2.) Jegyzői beszámoló

Maronka Lajos polgármester:

246.
Átadja a szót a jegyzőnőnek, aki tájékoztatja a testületet az elmúlt 1 hónapban történt
dolgokról, és az elkövetkezendő munkákról.
Dr. Olasz Imrén dr. jegyző:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Örül, hogy itt dolgozhat, igaz vannak problémák, de reméli,
vannak és lesznek eredmények is. Röviden tájékoztat az elmúlt 1 hónapról, hogy mit
dolgoztak és mik a feladatok. Elég nagy feladat hárul az Önkormányzatra, amit meg kell
oldani. Az a tapasztalata, hogy viszonylag kevés létszámmal dolgozik a hivatal. Egy műszaki
ügyintéző nagyon hiányzik, hiszen megnyertek 5 TOP-os pályázatot. Van egy külterületi utak
pályázat, ami folyamatban van. Sok feladat hárul az Önkormányzatra ezekből kifolyólag. A
pályázatok közül már négyet el kellett volna kezdeni. Volt olyan pályázat, amit akkor el
kellett volna kezdeni, amikor idejött. Nem voltak még aláírt támogatási szerződések. A
következő lépéseket pedig holnap fogják megbeszélni a Magyar Államkincstárral.
A külterületi utak pályázatánál, a hiánypótlásoknál nagy segítségére van a hivatalban Tóth
Tibor kolléga, ő biztosítja a folytonosságot a pályázatban. Mindenki segített még, akinek
kellett. Reméli haladni fognak a pályázatokkal. A műszaki ügyintéző pályázat ki van írva, már
van is érdeklődő.
A munka nehézségét az okozta, hogy amikor Ő jött, akkor már az előző jegyző asszony nem
volt itt. Az ügyeket nem adta át hivatalosan senkinek sem. Csak az érkező levelekből, és a
kollegáktól kérdezve sikerült megtalálni, amiket csinálni kell, amelyeket folyamatosan végez.
Volt egy nagy munka, amit 1 hét alatt kellett megoldani, amire egyébként lett volna egy év,
ha jól működtek volna a dolgok. A Magyar Államkincstár folytatott egy ellenőrzést a
hivatalban, erre készült intézkedési terv is, csak a folyamat megakadt. A végső megoldások
nem valósultak meg. Ennek volt az utóellenőrzése szerdán, csütörtökön. Az egész pénzügyi
csoport csinálta, ami szabályzatok kellettek elkészítették. A nagy hiányosságokat
megoldották, a kisebb problémákra pedig fognak kapni határidőt.
Szakmai segítségnyújtások érkeznek, érkeztek a Kormányhivataltól a rendeleteikkel
kapcsolatban, amit folyamatosan felül kell vizsgálni. Régi jogszabályra hivatkozások vannak
a rendeletekben, de ez nem csak Gádoroson hiba. Ezeket folyamatosan javítják.
Ami nagy probléma az a könyvelés. Áttértek az ASP rendszerre, - más településen is – elég
későn kezdték el a könyvelést, a 2016-os évet nem tudták lezárni, mert még 2015. évről
húzódott át könyvelési probléma. Ezeket most már sikerült megoldani. A 2016-os év le van
zárva. De vannak olyan dolgok a 2016-os évben, amit most 2017. évben kell majd rendbe
tenni. Az Államkincstáras kolleganővel megbeszélték, és látják, hogy most van rá remény,
hogy le tudják zárni, és 2017. évben normális időben, normális mérleget tudnak állítani.
Az első negyedévről kellett volna már adatot szolgáltatni az Államkincstárnak, aminek nem
tudtak eleget tenni, mert a könyvelés lemaradásban van, sajnos ezek bírságot vonnak maguk
után. Kénytelen volt a pénzügyi csoportnál elrendelni a túlmunkát, mert e hónap 12-ig le kell
zárni a negyedéves könyvelést. Az adatszolgáltatásokat teljesíteni kell, ami miatt bírság
kiszabás van jelenleg. Ezek a legsúlyosabb problémák.
A Képviselők megkapták a pályázati anyagokat. Az aláírt támogatási szerződések
megvannak. Holnap fogja megbeszélni az Államkincstárasokkal a hogyan-továbbot. A
pályázatokkal kapcsolatosan az előleg igényléseket benyújtották, mindnél. Négynél meg is
érkezett az előleg már. Mindegyik pályázat pénze külön számlán van, nem az Önkormányzat
számláján.
Ezekről szerette volna tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy lássák, próbálják csinálni a
dolgokat. Sajnos vannak elmaradásaik. Úgy gondolja, közösen meg tudják oldani.
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Maronka Lajos polgármester:
Köszöni a jegyző asszony beszámolóját, és a megfeszített munkájukat is. Nem volt 1 évig
jegyzőjük, ezért vannak lemaradások. Mindent megtesznek, hogy javuljon a helyzet.
3.) Tájékoztató a szilárd hulladék elszállításával kapcsolatosan

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri, a pénzügyi bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A beszámolót jónak tartja, és szeretné megköszönni a Településtisztasági Kft-nek a munkáját,
mert sajnos hiába volt 2 éve szerződés velük kötve, már nem fognak itt szállítani. Egy dolgot
nem értett a beszámolóban, azt írják, hogy a TAPE Bázis tulajdonába kerülnek át az edények.
Itt Gádoroson mindenki megvásárolta az edényeket. Minden edény a lakosságé. A beszámolót
elfogadja, maximálisan meg volt elégedve a munkájukkal és további sikereket kíván a
munkájukhoz.
Verik Gábor a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. képviseletében:
Valószínű, hogy a beszámolóban az edényzetekről (kukákról) írt dolog félreinformáció volt,
nem biztos, hogy ez a pont megállja a helyét. Köszöni a támogatást, és további jó munkát
kíván a Képviselő-testületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni Verik Gábor válaszát.
Bencsik Sándorné képviselő:
A szilárd hulladékkal kapcsolatosan a jegyző asszonytól kérdezi, lehet-e azt tudni, hogy mikor
fognak megérkezni a számlák. Vannak-e információk, mik várhatók? A hivatalnak van-e erről
tudomása? Megköszöni a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Gádoroson végzett
munkáját.
Dr. Olasz Imrén dr. jegyző:
Semmilyen információja nincs a számlákkal kapcsolatban.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
100/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft. 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Verik Gábor eltávozik a teremből.
4)

Tájékoztató a Művelődési Ház munkájáról

Maronka Lajos polgármester:
Megkérdezi Sebestyén Lászlónét, szeretne-e kiegészítést tenni szóban.

248.

Sebestyén Lászlóné intézményvezető:
Nem szeretné kiegészíteni a beszámolóját, de szívesen válaszol a kérdésekre.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke.
Elmondja, a bizottság megtárgyalásra és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek a
beszámolót. Látják, hogy megpróbálnak új dolgokat is bevezetni. Érdeklődik a foltvarró
kiállításról és a Húsvéti vásár látogatottságáról. A Tájháznál látja, hogy iskolás gyerekeknek
van tábor, kérdezi, ez jelentkezés alapján történt?
A mozgó moziról is szeretne többet hallani, van-e anyagi vonzata, ahol működik ilyen ott
milyen a tapasztalat.
A beszámoló 7. oldalán, a Tájháznál a fedett színnel való bővítést támogatnák. Az esetlegesen
felajánlott dolgokat itt is ki lehetne állítani.
Szerinte nem egyszerű dolog a közművelődési tevékenység. Nehéz bevonni az embereket,
megváltoztak a helyzetek, új feladatok jönnek létre.
A Könyvtárral kapcsolatban is voltak vélemények, de majd a bizottság másik tagja fog
reagálni. Kíváncsi milyen állapotban van ennek a pályázata. Az áthelyezésre, ideiglenes
áthelyezésre mikor kerülne sor.
Bencsik Sándorné képviselő:
A bizottsági ülésen is felmerült pár gondolat, melyek közül néhányat a bizottsági elnök úr már
említett. Először a könyvtárral kapcsolatosan szeretne kérdezni, hogyan állnak a könyvek
átpakolásával, megtörtént-e a selejtezés. A pályázat hol tart. Úgy gondolja, már az
intézményvezető át tudta látni a könyvtár működését. Számára a könyvtár egy szép épület volt
mindig, nagyon sajnálja, hogy onnan el kell hozni, de belátja, hogy felújításra szorul az
épület. Az épületen állagmegóvás nem történt régóta. Reménykedik abban, hogy egyszer a
könyvtár vissza fog kerülni a régi helyére. Egy olyan épületnek tartja, amit meg kell hagyni,
hiszen Gádoros képéhez hozzátartozik. Jó lenne, ha költséghatékonyabban lehetne azt az
épületet működtetni. Olvasta, hogy a könyvkötészet rejtelmeivel is megismerkednek a
könyvtárban. Lehetne ott író-olvasó találkozót szervezni. Sajnos a modern technika miatt a
könyvek háttérbe szorultak. Javasolná, egy jobb számítógépes park kiépítését, előadásokat
szervezni.
A Közösségi Házzal kapcsolatban elmondja, felújításra szorul az épület, és a bérleti díjat
emiatt magasnak is találják az emberek. Ballagások, és különféle rendezvények miatt szükség
van az épületre.
A Művelődési Házzal kapcsolatban elmondja, sajnálja, hogy nem került be a pályázatba. Egy
elegáns rendezvényterem lehetne, hiszen előtte van egy szép park. Helyet adhatna különféle
családi rendezvényeknek. Reméli egyszer majd sikerül megvalósítani ezeket a terveket.
Tájházzal kapcsolatban elmondja, egy olyan jellegű udvar kialakítása kell, ami a tájra
jellemző. Ezért nem támogatja a grillsütőt, meg ilyen dolgokat, szerinte ez a modern kor
folytatása. Kinti kemence régen is volt. Az udvaron a tájra jellemző épületrendszert építsenek
ki.
Úgy gondolja, nem könnyű a dolga az intézményvezető asszonynak. Jó munkát és sok sikert
kíván neki.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Sebestyén Lászlóné intézményvezető asszonynak.
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Sebestyén Lászlóné intézményvezető.
A táborról elmondja, 2 hetes tábor folyik iskolásoknak a Tájházban. Az iskolában lett
meghirdetve és interneten. 20 fővel tervezték, de változó a létszám. Igen nagy az érdeklődés,
minden nap más program van. Délután 1 órától 4 óráig tart. Minden gyerek megtalálja a
kedvére való elfoglaltságot.
Mozgó moziról elmondja, nem túl régen alakult Kft., akik a településeket járják egy komplett
technikai felszereltséggel, akár egy üres teremben is meg tudják valósítani a mozit.
Örülne, ha megvalósulna a pályázatuk, ahol a festésre és bútorzatra pályáztak, mert akkor ez
is a lakosság rendelkezésére állna. Finanszírozásban úgy működik, hogy ők szedik a jegyet, az
intézmény adja a helyet. Megállapodás kérdése, hogy hány főtől nem kell fizetni, de ha nagy
az érdeklődés, akkor még a Kft. fizet az intézménynek.
Nagyon örülne, ha megvalósulna a pályázat, mert 150 székre pályáztak és 21 asztalra. Az
asztalra a terítők elkészültek, függönyök megvannak. Ha elkészülne, akkor színvonalas
rendezvényeket lehetne ott tartani. A bérleti díjjal kapcsolatban elmondja, azon nem
változtatott.
A könyvtár pályázattal kapcsolatban elmondja, július 13-án derül ki, hogy nyer-e a pályázat.
Utána a Megyei Könyvtárral meg kell kötni a szerződést, ők fogják a szakmai részét, a
selejtezést és minden ilyesmit megcsinálni. Utána tudnak csak átköltözni, ha a Pártház olyan
állapotba kerül, hogy ez lehetséges lesz, ennek jövő év augusztus 31-ig kell, megtörténnie.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Megköszöni a tartalmas beszámolót. Az elhangzottakhoz szólna hozzá, mivel szerinte a
grillsütés nem modern dolog, a római katonák is sütöttek így.
A Művelődési Ház színházterme érdekelné, mert arról nem esett szó. Kérdezi, hogy a
színházterem alkalmas-e előadás megtartására. Ha nem, akkor miért nem? Ha igen, akkor
pedig van-e lehetőség rá?
Sebestyén Lászlóné intézményvezető:
Egy nagyon szép színházterem van a Művelődési Házban, de először a tetőt kellene
megcsinálni, mert az egész ház beázik. A nagyterem le van áramtalanítva, mert életveszélyes.
Ha a tető rendben lenne, tisztasági festés kellene, és a villamosságot átvizsgáltatni. Ezután
nem lenne akadálya annak, hogy előadást szervezzenek.
Addig, amíg ez nem történik meg a közösségi színteret tavasztól-őszig a Tájháznak, ősztőltavaszig pedig a Közösségi Háznak kell adnia.
Örülne, ha rendbe lehetne tenni a Művelődési Házat, de nagyon sok pénz kellene hozzá.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Ő azt kérdezte volna, ha rendbe lenne a terem, akkor van-e rá lehetőség, hogy színházi
előadásokat hozzanak ide, és milyen költségvonzata van ennek.
Sebestyén Lászlóné intézményvezető:
Minden további nélkül lehetne színházi előadásokat tartani, ha rendbe lenne a terem. Egy
előadásnál több százezer forintban kell gondolkodni.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő

250.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
101/2017. (VII 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Justh Zsigmond Művelődési Háza
és Könyvtára 2017. évi beszámolóját és munkatervét jóváhagyja, elfogadja.
Sebestyén Lászlóné intézményvezető eltávozik a teremből.
5.) Virágos, rendezett porta” elismerés és Gádoros díszpolgára kitüntető cím
adományozásának előkészítése, munkacsoportok megalakítása (szóbeli előterjesztés)
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke:
Polgármester úr ismertette a javaslatot, azt tárgyalásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket:
Cseresnyés Károlyné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja megtárgyalásra a Képviselő-testületnek polgármester úr javaslatát.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, Fábri Istvánt, Cseresnyés Károlynét és Jámborcsik Lászlót jelölte a bizottságba. Ők
fogják körbejárni a települést és megítélni, hogy ki kapja meg a „virágos, rendezett porta”
címet. A Gádoros Díszpolgára kitüntető cím adományozására munkacsoportot kell felállítani.
Bárki élhet javaslattal, majd a testület eldönti. Nem olyan régen van ez a cím, az ő javaslatára
alapították. Aki Gádorosért tesz, az kapja meg a „Gádorosért” kitüntető címet. Gádoros
Díszpolgára lett Snell György püspök, hiszen még a pápa is ismeri a nevét. Olyan neveket
vár, akik elvitték Gádoros nevét a világba, öregbítették hírnevét a falunak. Az előterjesztés
után pedig a Képviselő-testület dönt a Díszpolgári cím adományozásáról.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a szóbeli javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
102/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

A Képviselő-testület a „Virágos, rendezett porta” elismerés adományozására egy bizottságot
hoz létre, az alábbi tagokkal: Fábri István, Cseresnyés Károlyné és Jámborcsik László.
6.) Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Garab Rozáliát, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz.
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Garab Rozália főmunkatárs:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Szeretné kiegészíteni a beszámolót a bevételekkel, melyek a
START munkában termelt javak értékesítéséből származnak, június 30-i zárással, a
mezőgazdasági programnál 1.054.715 Ft bevétel keletkezett. A helyi sajátosságra épülő
programnál eddig 126.950 Ft bevétel keletkezett. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
június 26-án voltak egy közfoglalkoztatásról szóló beszámolón, ahol a Békés Megyei
Munkaügyi Központ vezetője tájékoztatta őket a várható eseményekről. Március 20-án
született egy Kormányhatározat, amelyben a 2018. július 1-től bekövetkező változtatásokról
beszéltek. A jövő évi START program tervezésénél figyelembe kell venni majd. Be fogják
vezetni, hogy valaki egy évig lehet közfoglalkoztatott, és 2018. június 30-ig a 25 év alattiakat
megpróbálják teljesen kivonni a közfoglalkoztatásból, még akkor is, ha szakképzett. Ez igen
érzékenyen fogja őket érinteni. Őket az elsődleges munkaerőpiacon fogják elhelyezni, és
ugyanez vonatkozik a szakmunkásokra is. Hiába fognak tervezni, ha nem lesz szakmunkás,
aki a feladatot végrehajtsa. 2012-től már 5 éve is itt van egy ember. 2018-tól majd
felmenőrendszerben 1 évre maximálják a közfoglalkoztatást, akkor majd nem lesz ember, akit
felvehetnének. A beszámolóban is leírta létszámhiánnyal küzdenek. A beszámoló készítésekor
6 fő, jelenleg már 8 fő hiányzik. Képtelenség a létszámot feltölteni, mert van, aki megmondja,
ide nem jön dolgozni.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke:
Áttekintette a bizottság a beszámolót. Véleményük szerint sok mindenről kaptak tájékoztatást.
Nehéz dolognak tartja ennyi embert irányítását, számukra munka szerzését. A munkásokkal
szemben a lakosság elég kritikus. Megkapta a választ a kérdéseire a térkővel, betonoszloppal
kapcsolatban. Nagy gond a belterületi utak karbantartásával van. A lakosság elvárná, hogy
javuljon az utak minősége.
A bizottság megtárgyalásra javasolja a testületnek a tájékoztatót.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A tájékoztatót elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Palai József képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Reagál polgármester úr bevezető szavaira. Büszke arra, hogy
egyre többen nézik őket a kábeltévében, ennyien kíváncsiak a véleményükre, igyekeznek
majd ezután is részletesen tájékoztatni az embereket a munkájukról.
A START munkáról kapott tájékoztatás statisztikailag rendben van. Javasolja, minden
START munkás kapja ezt meg, ebből látszik, hogy mire pályáztak, és látja, hogy az ő bére
mindentől függetlenül biztosított, teljesen mindegy, hogyan működik a hivatal, és milyen
veszélyek állnak fenn, az ő bérük biztosítva van végig. Egy kérdése lenne, - szerinte nem kap
rá választ - van egy gabonavetőgép beszerzés, ezt értelmetlennek tartja, nincs akkora
területük, hogy erre gabonavetőgépet vásároljanak. Ez a gép elég drága. Ő e helyett, egy
takarmánydaráló-, keverő berendezés vásárlását látná jónak, mert 7-800 ezer Ft, és jelen
pillanatban elég drágán bérelik. Így ki lehetne váltani.

252.
Bencsik Sándorné képviselő:
Bizottsági ülésen már elmondta, hogy egy statisztikai jellegű beszámolót kaptak. Örül, hogy a
főmunkatárs asszony ezt kiegészítette. Lát egy féléves munkát, de nem látja az eredményét.
Mindig azzal van gondja, hogy nem látja az eredményt. Kíváncsi arra, hogy félév alatt mi
történt, milyen munkát végeztek.
Szóbeli kiegészítésben is hallotta, hogy mióta a Kormány lehetőséget adott arra, hogy fizetés
nélküli szabadságot vegyenek igénybe a közfoglalkoztatottak, így nehéz elkészíteni egy éves
programot. Az Önkormányzatnak ez egy nehéz feladat. Másrészről pedig a
közfoglalkoztatottaknak egy jó lehetőség kikerülni a START munkából, közfoglalkoztatásból.
Ennek csak egy átmeneti állapotnak kellene lennie. Ezért az Önkormányzatnak át kell
gondolni a tervezést, számolni kell azzal, hogy a nyári közmunkában meg fognak fogyatkozni
a közfoglalkoztatottak, mert akkor vannak az alkalmi munkák, akkor ők is többet tudnak
keresni.
Arról, hogy kik lehetnek benne a közfoglalkoztatottakban, - amelyet elmondott a főmunkatárs
– így tényleg kevesen lesznek majd. Majd az meghatározza, hogy milyen feladatot vállalhat
fel az Önkormányzat. Olyan program kell majd, amelyet kevesebb emberrel is meg tudnak
valósítani.
Köszöni szépen a kiegészítést, ezzel elfogadja a tájékoztatót. További jó munkát kíván.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Megköszöni az alapos beszámolót. Elhangzott Fábri képviselő úrtól egy megjegyzés a
belterületi utakról. Egyetért azzal, hogy rossz állapotban vannak az utak. Elmondja,
Magyarországon nincs olyan kis település, aki a saját költségvetéséből rendbe tudja tenni az
útjait. A rossz állapotnak több oka van, elsősorban az, hogy 30 évvel ezelőtt készültek, van
természetes amortizációja is az utaknak, a gépjármű forgalom, és a gépek súlya is
megnövekedett. Volt még szennyvízberuházás is, ami okozott károkat. Ezzel Kormányzati
szinten kellene foglalkozni és ott megoldani. Ettől függetlenül, javíthatják az utakat, mert kell,
de lássák be, ezt nem tudják megoldani helyi szinten. Erről az ügyről tájékoztatni kell az
országgyűlési képviselőt. Az utakra EU-s pénzek nincsenek. Ezeket azért mondta, el hogy
ebben az összefüggésben lássák és értékeljék a képviselők.
Maronka Lajos polgármester:
Palai képviselőnek mondja, - szóbeli megjegyzésére – ha nem inge ne vegye magára.
A többiről majd írásban tájékoztatják a képviselőt.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a tájékoztatót.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
103/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Garab Rozália eltávozik a teremből.
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7.) Bejelentés
-

DÉMÁSZ Zrt. versenypiaci villamos energia szerződéses ajánlat

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A DÉMÁSZ Zrt. versenypiaci villamos energia szerződéses ajánlatát a bizottság elfogadásra
javasolja.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
104/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

A Képviselő-testület a DÉMÁSZ Zrt. 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó önkormányzat felhasználási helyeinek és közvilágításának szerződéses ajánlatát –
melyek 16,50 Ft/kWh és 14,10 Ft/kWh ajánlati árat tartalmaznak – elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződéses ajánlatok elfogadási nyilatkozatai aláírására.
Felelős:
Határidő:
-

Maronka Lajos polgármester
Azonnal

Molnár Árpádné gádorosi lakos levele

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke.
Megpróbálták a helyi ismereteik alapján áttekinteni ennek a sírnak a helyzete hogyan áll.
Személyesen is tudja, melyik sírhelyről van szó, illetve a családot is ismeri. Amit leírt az
valóban így van, le van írva Gádoros történetében is. A gond az, hogy a hölgy egy unoka, aki
egyedül gondozza a sírt. A család többtagú, nem csak neki kellene gondoskodni a sír
újraváltásáról. A család többi tagja nem Gádoroson él. A bizottság nem tudott javaslatot tenni.
Nem tudják, ha a néni majd nem tudja gondozni a sírt, a többi családtag tovább gondozza-e.
Palai József képviselő:
A gazdasági bizottsági ülésen is azt mondta, hogy támogassák a hölgy kérelmét. Idős
emberről van szó, nem engedheti meg az anyagi körülménye, számára nagyon fontosak a
nagyszülők, a gyökerei, és úgy gondolja, ebben partnernek kell lennie a Képviselőtestületnek. Nem követel óriási áldozatot.
Maronka Lajos polgármester:
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Egyetért Palai képviselő társával.
További hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
105/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülte dönt arról, hogy Molnár Árpádné
(5932 Gádoros, Fő u. 4.) kérelmének helyt ad, és méltányossági alapon eltekint a Gádorosi
Köztemetőben lévő Szilasi József nevét viselő kettes sír megváltásától.

-

Rácz József orosházi lakos levele

Maronka Lajos polgármester:
Rácz József ismét megkereste őket bölcs tanácsaival. Elmondja, mint polgármester, és a
Képviselő-testület is már sok lehetőséget adott neki. Azt akarja, hogy mondjanak le. Rácz
Józsefnek soha, semmi nem jó. Beszélt vele, szót is adott neki. Ezzel a levéllel nem
foglalkozik.
Palai József képviselő:
Véleménye, hogy ettől az embertől egy dolgot várt volna el, hogy leírja, minden gádorosi
lakostól elnézést, bocsánatot kér. Ezt azért mondja, mert akárhányszor részt vett
közmeghallgatáson, - bármilyen fórumon - ott vérig sértette a gádorosi lakosokat. Amíg nem
teszi meg a bocsánatkérést, addig nem foglalkozik semmilyen hozzászólásával, irományával.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Ő is hasonlóképpen látja, mint képviselő-társa. De egy valamit kiemel Rácz József leveléből,
mégpedig, hogy a „vita stílus és a hangnem időnként nem ebbe a terembe való” – ezt ő is így
gondolja. Ezt ő megfogadná, annak ellenére, hogy most nagyon nyugodt légkörben
beszélgetnek.
-

Szolgalmi jog bejegyzése

Maronka Lajos polgármester:
Szolgalmi jog bejegyzése. Felkéri a jegyzőt a tájékoztatásra.
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző:
Az előző testületi ülésen már elfogadta a testület ezt a szolgalmi jogot, de módosítani kell,
mert az orosháziak más formában kérik. Gyakorlatilag ugyanaz, csak másképpen.
Először vissza kell vonni az előző két határozatot, utána pedig egy határozatban kell
elfogadni, amit eddig kettőben.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő

255.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
106/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2017. június 22én rendkívüli testületi ülésen hozott 97/2017. (VI. 22.) KT. és 98/2017. (VI. 22.) KT.
határozatokat visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
107/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csabacsűd Község
Önkormányzata, Gádoros Nagyközség Önkormányzata, Kardoskút Község Önkormányzata,
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata, Pusztaföldvár
Község Önkormányzata és Szarvas Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező
Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer tulajdonostársa
1.

hozzájárul ahhoz, hogy az
Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer
Tulajdonosainak Közössége jogosult javára az alábbi helyrajzi számok alatt felvett
ingatlanokra vízvezetési szolgalmi jogot jegyezzenek be az ingatlan-nyilvántartásba:
Csabacsűd külterület 0322/3
Csabacsűd külterület 0339/12
Csabacsűd külterület 0339/16
Csabacsűd külterület 0322/4
Csabacsűd külterület 0339/2
Csabacsűd külterület 0340
Csabacsűd külterület 0341/72
Csabacsűd külterület 0341/70
Csabacsűd külterület 0341/68
Csabacsűd külterület 0341/69
Csabacsűd külterület 0341/66
Csabacsűd külterület 0341/67
Csabacsűd külterület 0341/64
Csabacsűd külterület 0322/5
Csabacsűd külterület 0341/65

2.

felhatalmazza Orosháza Város Önkormányzatát (székhely: 5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6., képviseli Dávid Zoltán polgármester, adószám: 15725510-2-04,

256.
statisztikai számjel: 15725510-8411-321-04), mint az Orosházi Regionális Víziközműrendszer Tulajdonosainak Közösségét képviselő önkormányzatot, hogy a vízvezetési
szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése során a szolgalmi jog
alapításához és bejegyzéséhez szükséges minden jognyilatkozatot helyette megtegyen,
okiratot aláírjon.
Felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület 145/2016. (XI. 29.) KT. határozata hatályon
kívül helyezése

Maronka Lajos polgármester:
Reméli minden képviselő-tag megkapta az előterjesztést és a mellékleteket. Ez a téma már
többször volt a testület előtt, de most, úgy gondolja, utoljára beszélnek róla. Aki tudja
értelmezni a szavakat, annak ügyvédi diploma nélkül is világosnak kell lennie, hogy tavaly
novemberben a Képviselő-testület törvényértő módon járt el, amikor elengedte a
Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület 466 ezer Ft kötbérét. Az, hogy ez megtörténhetett,
abban nagy felelőssége van Tóth Tibor jegyző helyettes úrnak, ugyanis amikor az Egyesület
kérésére megküldte a levelet, nem a Képviselő-testület elé kellett volna hozni, hanem
hivatkozva az Államháztartási törvényre, a saját rendeletre, el kellett volna utasítani a kérést.
Vissza lehet nézni a jegyzőkönyveket, Tóth Tibornak, és dr. Kovács Edinának még a saját
15/2004-es önkormányzati rendelet ismerete is gondot okozott. Nem tudták mit kezdjenek
vele. Egy biztos, a 466 ezer Ft-ot és járulékait valaki meg fogja fizetni a gádorosi
Önkormányzatnak. Az Önkormányzat gazdálkodásáért a Polgármester a felelős - ezt írja a
törvény – és jó párszor már megkapta ezt a bal oldalán ülő képviselőktől. Most, ha kell a
törvényes gazdálkodás érdekében meg fogja tenni a szükséges lépéseket, azok a képviselők,
akik tavaly novemberben igennel szavaztak ebben a tárgykörben, akkor még hivatkozhattak
arra, hogy nem jogászok. Most megküldésre került mindenkinek a törvény, a kormányrendelet
és a saját rendelet idevágó része. Aki nem tudja értelmezni az magára vessen, ezek után
jóhiszeműségről szó sem lehet, csakis szándékosan elkövetett magatartásról és az
Önkormányzatot érné kár.
Palai József képviselő:
Nem ért egyet a polgármester úrral. A jegyző asszonyt szeretné megkérdezni ennek az
egésznek a jogosságáról. A mostani felvétéséről is. Kíváncsi a jegyző asszony véleményére
ezzel kapcsolatosan.
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző:
Ez egy nehéz kérdés, ugyanis a Képviselő-testület hozott egy határozatot. Ez után hozott még
egy határozatot, hogy azt az előző határozatot meg kell küldeni törvényességi felülvizsgálatra
a Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal ezt a határozatot felülvizsgálta, és azt közölte, hogy
ez a határozat nem törvénysértő. A felettes hatóság is olyan határozatot hozott, hogy ez a
határozat nem törvénysértő. Az Államháztartási törvényben, a saját rendeletben, a bármilyen
tartozásnak a behajtásának a rendje szabályozott. Tehát a saját 15/2004-es Képviselő-testületi
rendelet szabályozza azt, hogy hogyan kell behajtani egy tartozást. Amennyiben ez egy élő
tartozás, annak megvan a módja. Ezt a tartozást a Képviselő-testület 2016. november 29-én
elengedte, így ez egy nem létező tartozás. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület annak
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ellenére, hogy vannak szabályban rögzített törvénykezések, a Képviselő-testület
méltányosságból elengedheti – mint ahogy a hölgynek is a sírmegváltást - az önrendelkezési
jogába ez is belefér. Ha a Képviselő-testület, úgy dönt, hogy valamilyen ok miatt
méltányosságból elengedi a tartozást, akkor a lehetősége megvan rá. De arra is lehetősége van
a Képviselő-testületnek, hogy visszavonja a határozatát, ha valamilyen kérdést másképpen lát.
Itt igazából nem is ezekről a dolgokról van szó, hanem érzelmi dolgokról, amelyet nem lehet
jogszabállyal, határozatokkal sem jobbra, sem balra eldönteni.
Palai József képviselő:
Annyit szeretne hozzátenni, hogy jegyző asszony nem régóta van itt, és már néhány dolgot jól
lát. Mérlegre kell tenni, hogy van Gádorosnak egy 22 millió Ft-os beruházása, amely jelen
pillanatban is Gádoros tulajdonában van. A működtetése van csak a Hagyományőrző és
Faluszépítő Egyesület kezében 2018. valamely hónapjáig. Utána már átkerül véglegesen a
működés is az Önkormányzat tulajdonába. Ő értelemmel érvel, - eddig is azt tette - nem
érzelemmel. Soha nem volt a Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület tagja. De idehoztak
egy olyan beruházást, építményt, amely a településnek egy pozitívuma. Meg kellene hagyni
ilyen állapotban és így átvenni majd. A józanész híve, a háborúskodást félre kell tenni.
Kötelességük Gádoros vagyonának a megőrzése.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Úgy látja, még mindig jogászok vitatkoznak egymással. Nem szeretne jogi kérdésekben
dönteni. Azt gondolja, egy Önkormányzatnak két alapvető feladata van, az egyik, hogy
működtesse a települést, a másik, hogy közösséget formáljon. Ezt a 466 Ft-ot büntetésnek
veszi, ez nem tartozás, kötbér. Ennek tudatában szavazott úgy, hogy engedjék el ezt a kötbért.
Úgy gondolta, hogy egy meglévő közösségnek a rombolása. Most egy kicsit másképpen
gondolja, jogos követelés, hajtsák be, és az Egyesületnek még mindig van lehetősége, hogy
jogorvoslatot kérjen, és bizonyítsa be, hogy az Önkormányzatnak nincs igaza. Nehéz úgy
dönteni, hogy egyfelől ezt hallja, másfelől azt hallja egy jogásztól.
Jogosnak találja a követelést a meglévő jogszabályok, és rendeletek alapján. Ha ez nem így
van, akkor az Egyesület bizonyítsa be.
Maronka Lajos polgármester:
Egyetért az elmondottakkal, ha valaki tartozik Gádorosnak, akkor azt kérni fogják tőle. Ha
vitatják, akkor el kell menni a bíróságra, és ott majd eldöntik. Ezzel az összeggel
kapcsolatban végrehajtói behajtás van kiadva.
Sok a kintlévősége Gádorosnak, meg kell próbálni behajtani.
Bencsik Sándorné képviselő:
Elmondja, tavaly november 29-én ezt a vitát élték itt át. Ugyanezt beszélték át. Megnézte az
akkori jegyzőkönyvet, akkor született egy olyan határozat, hogy elengedik a kötbért, mert a
költségvetés csorbát nem szenved, a tartozást visszafizette a Hagyományőrző és Faluszépítő
Egyesület, a kamatot visszafizette, és volt benne egy kötbér, melyről a testület úgy döntött,
hogy elengedi. Hallomásból tudják, hogy elindult egy végrehajtás, a múlt héten meg is jelent
a végrehajtó, ugyanis a végrehajtóval nem lett közölve, hogy a testület elengedte a tartozást,
és elállnak a követeléstől. Hagyatkozik a Kormányhivatal állásfoglalására, amit megkaptak,
hogy nem törvénysértő a határozat, Hagyatkozik arra, amit a jegyző asszony elmondott. Nem
érti, ha nem követtek el törvénysértést, akkor miért kellett újra a testület elé hozni ezt a témát.
Továbbgondolva, születhet egy olyan döntés, hogy visszavonják a határozatot, és újra
felélesztik a végrehajtást.
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Kérdezi akkor, mit fog végrehajtani a végrehajtó a Pongó-háznál? Az Önkormányzat
tulajdonát. Az Önkormányzat tulajdona ellen, az Önkormányzat végrehajtást végez. Ezen
mindenki gondolkozzon el. Jövőre ez a vagyon az Önkormányzaté lesz. Ez egy pályázaton
nyert összeg, ami oda lett fordítva. Most végrehajtanak, kiürítik a vendégházat, 1 évig nem
üzemel. Nem tudja mit fog ehhez szólni az MVH. Majd 1 év múlva, aki üzemeltetni akarja,
majd drága pénzen beüzemeli. Gondolkozzanak el rajta, hiszen közösséget kellene építeni.
Mindenki tudja, hogy elfogadott a Pongó Vendégház. Egyre többen veszik igénybe, meg
vannak vele elégedve. Nagyon romos állapotban volt ez a ház.
Az épületet 5 évig az Egyesület működteti, nem tudja, miért kell irigyelni, olyan költségeken
üzemeltetik, hogy éppen a rezsi költség visszajön. Úgy hogy benne van egy halom társadalmi
munka. Az Önkormányzatnak ez miért nem jó? Osztja a véleményét a jegyző asszonynak, itt
régen nem jogi dolgokról van szó, hanem érzelmekről. Sajnos negatív érzelmekről van szó.
Nem érti, miért nem fogadja el egy Önkormányzat azt, hogy 1 év múlva kap egy vagyont
vissza, teljes berendezéssel. Továbbra is a gádorosi Önkormányzat és település büszkesége
lesz.
Természetesen bíróságra lehet menni. Van egy nem törvénysértő határozatuk, ezt most
megtámadják. Mindent lehet, de hol van az észszerűség határa.
Maronka Lajos polgármester:
A szerződést az Egyesület írta alá, ez Gádoros pénze. Nem szeretné, ha problémája lenne
ebből.
Több hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot:
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
108/2017. (VII. 04.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2016. (XI. 29.) határozatát
hatályon kívül helyezi, és utasítja Maronka Lajos polgármestert, hogy a törvényben előírt
végrehajtási cselekmények tárgyában haladéktalanul járjon el.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Köszöni, hogy jelen voltak a testületi-tagok. Az ülést bezárja.

K. m. f.
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