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Jegyzőkönyv
Készült: Tófalu község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006. október 13.-án
megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak a képviselőtestület tagjai közül: Kerek József polgármester, Asztalos József,
Bezzeg János, Bori Kálmánné, Csathó Zoltán, Dr. Dajkó Péter, Ignácz Tibor és Váczy Lajos
képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Gulyás Imre körjegyző, Páll Dezső a helyi választási
bizottság elnöke
A korelnök köszöntőjét követően a jelenlevők meghallgatták a Himnuszt.
Bori Kálmánné korelnök jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület
határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását, mellyel a képviselőtestület
egyhangúlag egyetértett.
Napirend
1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása.
Páll Dezső a helyi választási bizottság elnöke részletesen ismertette a 2006. október 1.-i
önkormányzati képviselő és polgármester választás helyi lebonyolítását, az eredményeket,
majd átadta a megbízóleveleket.
( Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Ezt követően Kerek József polgármester letette a testület előtt az esküt, melyet Páll Dezső
mondott elő. Majd a polgármester mondta elő a képviselők által tett eskü szövegét.
Kerek József ekkor átvette az ülés vezetését.
3.) A polgármester programjának ismertetése.
Kerek József elmondja, hogy minden polgármester jelölt írásban is közzétette a programját,
ezért a sajátját most nem kívánja ismertetni. Nem javasol most programot elfogadni.
Vizsgálják meg mind a négy programot és azokból közösen készítsenek egy ciklus programot.
Véleményt kér.
Váczy Lajos gratulál a polgármesternek és képviselőtársainak. Eredményes együttműködésre
törekszik. Egyetért a polgármester úr javaslatával. Legyen benne a közös programnak az utak,
járdák felújítása, közterületek állapotának javítása. Nagyon fontos a pályázati lehetőségek
kihasználása!
Asztalos József elmondja, hogy nem egészen ide tartozik amit mond, de a jó együttműködés
érdekében fontosnak tartja most tisztázni, hogy a választás utáni napon aláírt egy felhívást
amit nem olvasott át eléggé. Elnézést kér minden érintettől ezért. A felhívás olyan dolgot is
tartalmazott amit neki mint előző ciklusban is képviselőként dolgozónak eleve tudnia kell.
Ezzel magát is lejáratta, ráadásul egy rossz szóbeszédet is elindított a faluban. Javasolja, hogy
utólag határolódjanak el a felhívástól, ne személyeskedjünk a jövőben.
Kerek József javasolja, hogy lépjenek túl ezen.
Váczy Lajos elmondja, hogy a felhívást hétfőn fogalmazta meg. A lakosságot akarta
tájékoztatni és köszönetet mondani. Benne van, hogy támogatják a polgármestert. A jó
szándékot sajnos utólag sokan félremagyarázták. A felhívás szerinte vállalható, de a lényeg,
hogy garanciát tartalmaz a polgármester támogatására. Az eszközökről és nem teljesített
önkormányzati határozatokról igenis számot kell adni.
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Bezzeg János elmondta, hogy azért írta alá, mert nem akart kilógni a sorból. Javasolja, hogy a
belső vitákat először egymás között beszéljék meg és ne vigyék nyomban a nyilvánosság elé.
Bori Kálmánné mint a pénzügyi bizottság volt elnöke elmondta, hogy Ő sem olvasta el
pontosan a felhívást és így olyan dolgokat kér megismertetni a polgármester által, amelyeket
Ő jól ismer és szerinte a jegyzőkönyvekből bárki megismerhet.
Váczy Lajos elmondta, hogy az Ellátó Szervezet eszköz állományára gondol, mert az
meghatározza a lehetőségeket.
Kerek József szerint ne ragadjanak le ennél a kérdésnél. Mindennek utána nézhet bárki, a
jegyzőkönyvek nyilvánosak, beszerezte a leltár íveket minden intézménytől, a közösektől is.
Ezt követően a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Tófalu község Képviselőtestületének
88/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata a település
ciklus programját a polgármester programjára
építve, de valamennyi polgármester jelölt
programját megvizsgálva, egységes programba
ötvözve a következő testületi ülésen fogadják
el.
4.) A polgármester illetményének elfogadása
Gulyás Imre ismerteti, hogy Kerek József választás megelőző illetménye 257.600 Ft és 77.280
Ft költségtérítés. Ez a vonatkozó törvényi keretek között van. Azt is előírja a törvény, hogy a
polgármester új illetménye nem lehet kevesebb annál, mint ami a választás előtt volt. Ezért ezt
javasolja elfogadni, annál is inkább, mert ez szerepel az ez évi költségvetésben.
Kérdés, hozzászólás nem volt a testület 7 igen szavazattal – a polgármester nem szavazott –
elfogadta a polgármester illetményét.
Tófalu község Képviselőtestületének
89/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata Kerek József
polgármester illetményét 257.600 Ft-ban,
költségtérítését 77.280 Ft-ban állapítja meg.
5.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Gulyás Imre javasolja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát alaposan készítsék elő. A törvény 6
hónapot enged erre. Javasolja, hogy hozzanak létre egy bizottságot, melynek elnöke legyen a
jogász végzettségű Dr. Dajkó Péter, tagjai pedig az új képviselők Bezzeg János és Váczy
Lajos Urak. A felülvizsgálatra 3 hónapos határidőt határozzon meg a testület.
A javaslattal a testület vita nélkül egyetértett és 8 igen szavazattal megszavazta.
90/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Képviselőtestületének
Tófalu község Önkormányzata az SZMSZ
felülvizsgálatára 3 fős bizottságot hoz létre.
Elnöke Dr. Dajkó Péter, tagjai, Bezzeg János
és Váczy Lajos. A felülvizsgálat határideje 3
hónap.
Felelős: Dr. Dajkó Péter
6.) Bizottságok megválasztása
Kerek József, az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozattételi bizottság létrehozása
kötelező, a többiről pedig megegyezés szerint dönteni kell. E bizottságba javasolja, elnöknek
Dr. Dajkó Pétert, tagoknak Csathó Zoltánt és Ignácz Tibort. Az előző ciklusban nem volt
munkájuk, bízik benne most sem lesz. A javaslattal a testület 8 igen szavazattal egyetértett.
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91/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu
község
Önkormányzata
az
összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozattételi
bizottság elnökévé Dr. Dajkó Pétert, tagjaivá
Csathó Zoltánt és Ignácz Tibort választja.
Csathó Zoltán nem javasolja a továbbiakban működtetni a szociális bizottságot, mert sok
hatáskör a jegyzőhöz kerül.
Váczy Lajos szerint legyen szociális bizottság.
Asztalos József szerint legyen szociális bizottság, de kapjon ügydöntő hatáskört.
Kerek József örül a felvetésnek.
Váczy Lajos és Bezzeg János támogatják Asztalos Úr javaslatát.
Asztalos József szerint a pénzügyi bizottság nem töltötte be feladatát.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy
a jövőben a szociális bizottságot ügydöntő
hatáskörben kívánja működtetni. Megbízza
körjegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
ennek megfelelő rendelet módosítási javaslatot
terjesszen elő.
Felelős: Gulyás Imre körjegyző
7.) Alpolgármester választása, eskütétele
Kerek József elmondja, hogy az előző ciklusban bár ötször is szavaztak, mégsem sikerült
alpolgármestert választani. Most egy személyre van javaslata, Bori Kálmánnéra, aki a legtöbb
szavazatot kapta mint képviselő. Az előző ciklusban a pénzügyi bizottság elnöke volt.
Váczy Lajos elmondja, hogy semmi kifogása nincs a jelölés ellen, de nem lehetne ezzel várni
a következő ülésig.
Kerek József ez kötelező napirendi pont.
Ezt követően titkos szavazásra került – melynek idejére a polgármester szünetet rendelt el -. A
szavazatok megszámolására a HVB elnökét kérték fel.
A szavazás eredménye: 4 igen és 4 nem szavazat, érvénytelen szavazólap nem volt. A
választás eredménytelen mert a jelölt nem kapta meg a szükséges 5 támogató szavazatot.
8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Értelemszerűen elmaradt.
9.) Aktuális feladatok.
9.1. Gazdálkodási helyzet
Kerek József részletes tájékoztatást adott az önkormányzat aktuális gazdasági helyzetéről. A
pénztárban 43.362 Ft van, számlaegyenleg 97.841 Ft. Folyószámla hitel 2.913.093 Ft.
Kifizetetlen számlák 3.124.410 Ft. Sajnos ez egy átlagosnak mondható helyzet. Ez most
némileg javulni fog, mert Aldebrő tud majd pénz átadni, mivel nyert az ÖNHIKI-n.
9.2. Tájékoztató a kisebbségi önkormányzat megalakulásáról
Kerek József ismerteti, hogy tegnap megalakult Tófaluban a cigány kisebbségi önkormányzat.
Bízik benne, hogy hasonlóan jó lesz a két önkormányzat között az együttműködés mind az az
elmúlt ciklusban volt.
9.3. ÁMK-ba fénycső armatúrák megvásárlása
Kerek József ismerteti a testülettel, hogy a közelmúltban az egyik tanteremben leszakadtak a
fénycső armatúrák. Ő vásárolt újakat, melyek 75.000 Ft-ba kerültek, a számlát a gesztor
Aldebrő önkormányzata állja.
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9.4. ZSUK kis tehergépkocsi problémája
Kerek József ismerteti, hogy az önkormányzat kisteherautója igencsak elavult, műszakiztatni
kell. Nem gazdaságos a működtetése, egyre többe kerül a javítása. El kell gondolkodni mi
legyen.
Bezzeg János azt javasolja, hogy próbáljanak lízingelni új, vagy kevésbé használt járművet.
Váczy Lajos szerint írni kell egy segítséget kérő levelet az ÖTM miniszter Asszonyának, ott
most selejtezések vannak, hátha olcsón hozzá lehetne egy járműhöz jutni.
Asztalos József szerint le kell műszakiztatnia teherautót, de meg kell vizsgálni mind a lízing,
mind a segítségkérés lehetőségét.
Rövid vita után a testület Asztalos József javaslatával értett egyet és az alábbi határozatot
hozta 8 igen szavazattal:
93/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy
az önkormányzat ZSUK kisteherautóját le kell
műszaki vizsgáztatni. Meg kell vizsgálni egy
esetleges új, vagy pár éves autó lízingelésének
lehetőségét és anyagi vonzatait. Levélben
segítséget kérni az ÖTM-től a probléma
megoldásához.
Felelős: Kerek József polgármester
9.5. Polgármesterek kézikönyve esetleges megrendelése
Kerek József ismerteti, hogy a CEBA kiadó ismét kiadja a Polgármesterek kézikönyvét. A
benne való megjelenés 40.000 Ft-ba kerül, egy igenszínvonalas kiadványról van szó. Egyedül
nem akar dönteni, véleményt, javaslatot kér.
Asztalos József nem javasolja, az előbb beszéltek a ZSUK problémájáról, arra sincs pénz,
pedig az sokkal fontosabb.
Váczy Lajos, spóroljunk.
A képviselőtestület 8 nem szavazattal döntött arról, hogy nem rendeli meg a kiadványt.
94/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy
nem rendeli a CEBA kiadó által szerkesztendő
Polgármesterek kézikönyvét.
9.6. Parkosítási pályázaton nyert támogatás felhasználása
Kerek József ismerteti, hogy egy pályázaton 160.000 Ft-ot nyert az önkormányzat, melyet
parkosításra kell felhasználni. Javaslatokat kér.
Asztalos József egyetért a faültetéssel, de akkor a csemetéket gondozni is kell.
Csathó Zoltán szerint ne nagy fákat vegyünk és pótolni kell a kiszáradt korábbi ültetéseket.
Az Epreskerti ültetést folytatni kell. E javaslattal a testület 8 igen szavazattal egyetértett.
95/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata dönt arról, hogy
a parkosítási pályázaton nyert összeget fel kell
használni, az Epreskerti parkosítást kell
folytatni.
Felelős: Kerek József polgármester
9.7. Rendőrkapitányi kinevezésről vélemény nyilvánítás
Kerek József ismerteti a Füzesabonyi Rendőrség megkeresését, miszerint személycsere
történik a vezetői poszton. A rendőrségi törvény szerint ilyen esetben az érintett
önkormányzatoknak véleményezési joguk van. Ismerteteti Dr. Koháry Péter Zoltán szakmai
életrajzát.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a testület 8 igenszavazattal egyetértett Dr. Koháry Péter Zoltán
kinevezésével.
96/2006.(X.13..) sz. határozata
Tófalu község Önkormányzata egyetért Dr.
Koháry
Péter
Zoltán
Füzesabonyi
Rendőrkapitányi kinevezésével.
9.8. Egyéb, döntést nem igénylő bejelentések
Kerek József javasolja, hogy a helyi újság következő számában jelentessenek egy a
lakosságnak szánt köszönetnyilvánítást a megválasztottak.
Asztalos József megkérdezte a polgármestertől, hogy a KÁBEL TV társaság visszafizette-e a
kölcsönt? A válasz igen.
Asztalos József szerint ismét meg kell vizsgálnia polgármesterre kötött életbiztosítás kérdését,
illetve, hogy mi legyen az ily módon megtakarított pénzzel.
Csathó Zoltán kéri utána érdeklődni, hogy milyen bűzös anyagot szállítanak a TSZ tanyára és
szeretné tudni a polgármester mobil telefonjának számát. ( Ez utóbbit Asztalos képviselő is
szorgalmazta.)
Váczy Lajos felhívta figyelmet az esetleges illegális szennyvíz leürítés megakadályozásának
fontosságára. Javasolta az internetes portál aktualizálását, naprakésszé tételét. Javasolja a régi
iskola bérleti szerződésének felülvizsgálatát. Milyen eredménnyel járt a konyha működését
vizsgáló bizottság? Mikor készül el a temető térkép?
Bori Kálmánné ismertette, hogy a konyha működését vizsgáló bizottság elvégezte az
összehasonlításokat és a jelenlegi működést tartotta a legmegfelelőbbnek.
Csathó Zoltán a közlekedés biztonságát javítótandóan, növények nyírását javasolta a Kossuth
és a Vasvári úton.
Végezetül szót kapott az ülésen megjelent Farkas János Gyula helyi lakos aki gratulált a
megválasztott testületnek. Kérdést intézett a jegyzőhöz az alkalmi munkavállalási könyvvel
kapcsolatban, melyre megkapta a választ. Felvetette, hogy a kukába nem helyezhető elromlott
háztartási gépekkel mit lehet csinálni, a válasz a lomtalanítás, vagy konténer igénylés. Ismét
felvetette, hogy Rózsahegyi László nevű jó barátja a településnek adományoz több mint 500
könyvet csak el kell hozni. ( Kerek József megígérte a könyvek szállítását.) Felvetette, hogy a
közmunkások munkájára jobban oda kell figyelni. Ismét javasolta megvizsgálni a Gondozási
Központ kihasználtságát, hangsúlyozta, hogy ezt az idősek érdekében kéri. Az Idősek
Világnapjával kapcsolatban javasolja a jövőben felmérni, hogy hányan jönnek el, mert így
nem lesz pocséklás, megköszönte a szíves vendéglátást. Ő is szorgalmazza, hogy a
polgármesternek legyen mobil telefonja, hogy elérhető legyen ha keresik. Javasolta továbbá,
hogy pénteki napokon tartsák a testületi ülést, hogy Dr. Dajkó Péternek ne kelljen szabadságot
kivennie emiatt. Végezetül ismét jó munkát kívánt és kérte ne legyen széthúzás a testületben.
Más bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta és meghívta a jelenlévőket egy
pezsgős koccintásra és vendéglátásra, beszélgetésre.
k. m. f.
Kerek József
polgármester

Gulyás Imre
körjegyző

