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JEGYZŐKÖNYV
Tiszabura Község Képviselő-testületének
2014. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Határozat száma

Határozat tárgya

29/2014.(IV.17.)Ök. Határozat

A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Törvényességi Felügyeleti Főosztály által
megküldött törvényességi felhívásról.

30/2014.(IV.17.)Ök. Határozat

Döntés
a
2014.
évi
Start
Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás
és eszközbeszerzés az Esély Innovációs
Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról.

31/2014.(IV.17.)Ök. Határozat

Döntés
a
2014.
évi
Start
Közmunkaprogramhoz
kapcsolódó,
közbeszerzési eljárás alá nem eső egyéb
eszközbeszerzésekre
történő
ajánlatok
bekéréséről.

32/2014.(IV.17.)Ök. Határozat

Döntés Tiszabura Településen megrendezendő
Majális – Május 1. ünnep – lebonyolításáról.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli
testületi ülésén.
Jelen vannak: Farkas László polgármester, Dull Krisztián Norbert, Gecse Béla, Nagy
Ferencné, Nagy Imre, Túró József képviselők,
Valamint: Dr. Bán Attila jegyző.
Meghívott: id. Farkas László TRNÖ elnök, Túró Flórián TRNÖ elnök-helyettes
A Képviselő-testületi ülés kezdete: 08 óra 30 perc.
Farkas László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testületi ülés
megkezdésekor a 7 főből 6 fő van jelen, így az ülés határozatképes.
Megkérdezem, hogy a napirendi javaslatok ismertetése előtt van e valakinek bejelentése.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Farkas László polgármester felkérte Dull Krisztián Norbert képviselőt, mint a 2014. évi
Országgyűlési Választáson a Munkáspárt jelöltjét, hogy a választás kapcsán benyújtott
óvással kapcsolatosan adjon rövid tájékoztatást.
Dull Krisztián Norbert képviselő röviden tájékoztatta az óvásról a Képviselő-testületet.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Farkas László polgármester kérte, hogy az Egyebek napirendi pontba felvételre kerüljön a
Majális – Május 1. ünnep lebonyolítása, valamint Oláh Imréné vállalkozó Túró József
képviselőt érintő bejelentése.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több bejelentés nincs.
Farkas László polgármester:
Ismertetem napirendi javaslatainkat mai ülésünkre vonatkozóan.
1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Törvényességi Felügyeleti Főosztály által megküldött
törvényességi felhívásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
2./ Döntés a 2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás és eszközbeszerzés
az Esély Innovációs Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

3
3./ Egyebek
- Majális – Május 1. ünnep lebonyolításáról.
- Oláh Imréné vállalkozó Túró József képviselőt érintő bejelentéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester
Megkérdezem a testület tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy az előzőekben – ismertetett és
kiegészített - előadott napirendi javaslatok egységes szerkezetben kerüljenek elfogadásra.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag– 6 igen szavazattal – elfogadja.
Farkas László polgármester
Javaslom első napirendünk tárgyalását, amely:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Törvényességi Felügyeleti Főosztály által megküldött
törvényességi felhívásról.
Előadó: Dr. Bán Attila jegyző
Farkas László polgármester felkérte Dr. Bán Attila jegyzőt, hogy tájékoztasson a napirenddel
kapcsolatosan.
Dr. Bán Attila jegyző ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály által megküldött a képviselő-testületi és bizottsági
jegyzőkönyvekre tárgyú törvényességi felhívást.
Elmondta, hogy egyetért az abban foglaltakkal. Tájékoztatott továbbá, hogy a mai napon
személyesen történő kézbesítésre fognak kerülni a kifogásolt jegyzőkönyvek másolatai a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályához, valamint
a Nemzeti Jogszabálytárba történő közzététel is megtörtént.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Túró József képviselő kérte a jegyzőt, hogy az elkövetkezendő időkben erre mindenképpen oda
kell figyelni, hogy ne legyen ilyen hiányosság.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Törvényességi Felügyeleti Főosztály
által megküldött törvényességi felhívásról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 6 igen szavazattal – elfogadja.
29/2013.(IV.17.) Ök. Határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
által megküldött törvényességi felhívásról.
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Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztály által megküldött törvényességi felhívásról.
az alábbiak szerint:
-

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért és
intézkedik a jogszabálysértés elhárításáról.

A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza Dr. Bán Attila
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ JNSZM Kormányhivatal Törv.Felügy.Főo.
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Szolnok

Felelős:
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
2014. április 17.
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Döntés a 2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás és eszközbeszerzés az
Esély Innovációs Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Adósságrendezési
Bizottság jelen napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Egyúttal tájékoztatott arról is, hogy felvette a kapcsolatot Dr. Kincses Ferenc pénzügyi
gondnokkal is, aki az alábbiakat tanácsolta.
A közbeszerzés alá eső beszerzés költsége azt követően legyen kifizetve, illetőleg
átutalva, amint a közbeszerzési kiírás követően érvényes eljárást követően a nyertes ajánlat
alapján a nyertes kiválasztásra került.
Tiszabura Községi Önkormányzat folytassa le a közbeszerzési eljárás alá nem eső
eljárást három árajánlat bekérésével és a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel kösse
meg a szerződést.
Dr. Bán Attila jegyző is elmondta, hogy ő is beszélt a pénzügyi gondnok úrral és a gondnok úr
neki is ezt az álláspontot fejtette ki.
Nagy Imre alpolgármester kifejtette, hogy korábban ugyanezeket az eljárásokat javasolta,
mint amelyet a pénzügyi gondnok úr és akkor is az volt a véleménye, hogy az árajánlatokkal
egyetemben kellett volna a pénzügyi gondnok elé tárni az ügyet.
Farkas László polgármester javasolta, hogy az Esély Innovációs Nonprofit Kft. nézzen utána,
hogy a tevékenységi jegyzékében szerepelnek-e azon felsorolások, amelyek felhatalmazzák az
Esély Innovációs Nonprofit Kft-t a beruházásokra és az eszközbeszerzésekre vonatkozóan.
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Farkas László polgármester mindezek után elmondta, hogy a határozat-tervezetet módosítani
szükséges, valamint ezen napirendi pontot illetően két határozatot szükséges meghozni.
Határozati módosítási javaslat, miszerint a közbeszerzési eljárás alá tartozó dologiárubeszerzéseket és a beruházásokat érintően dönt a Képviselő-testület az Esély Innovációs
Nonprofit Kft. által történő megvalósításról.
A második határozatban arról dönt a Képviselő-testület, hogy a közbeszerzési eljárás alá nem
eső dologi-eszközbeszerzésekre három árajánlatot kér be az Önkormányzat, névszerint a
Henrietta Kisáruháztól, a Malom-Bau Kft.-től és az Esély Innovációs Nonprofit Kft-től.
Felhatalmazást kért, hogy a legelőnyösebb árajánlatot adó céggel az Önkormányzat
szerződés kötése kapcsán eljárjon.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Döntés a 2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás
és eszközbeszerzés az Esély Innovációs Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról szóló
javaslatot a módosító javaslatokkal együtt a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 6 igen szavazattal – elfogadja.
30/2014(IV.17.)Ök. Határozat
Döntés a 2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás és árubeszerzés
az Esély Innovációs Nonprofit Kft. által történő megvalósításáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, a
2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó beruházás és
árubeszerzés az Esély Innovációs Nonprofit Kft. által történő
megvalósításáról, az alábbiak szerint:
Az árubeszerzés és beruházás összes költsége: bruttó 15 279 648
Ft, amelyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás alá tartozó
beszerzések és beruházások tekintetében az önkormányzat az
Esély Innovációs Nonprofit Kft. bízza meg.
A szerződés alapján az önkormányzat részéről pénzügyi
teljesítésre/kifizetésre csak a közbeszerzési eljárás eredményes
lefolytatását követően a nyertes kiválasztása után kerülhet sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert, az
intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Esély Innovációs Nonprofit Kft.
3./ Dr. Kincses Ferenc pénzügyi gondnok
4./ Házipénztár
5./ Irattár
Felelős:
Farkas László

Tiszabura
Tiszabura
Miskolc

6
Határidő:
Azonnal
31/2014(IV.17.)Ök. Határozat
Döntés a 2014. évi Start Közmunkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás alá
nem eső dologi és eszközbeszerzésekre három árajánlat bekéréséről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, a
2014.
évi
Start
Közmunkaprogramhoz
kapcsolódó
közbeszerzési eljárás alá nem eső dologi és eszközbeszerzésekre
vonatkozó három árajánlat bekéréséről, az alábbiak szerint:
A dologi és eszközbeszerzés összes költsége: bruttó 20 924 274 Ft,
amelyre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás alá nem eső dologi és
eszközbeszerzésekre három árajánlatot kér be Tiszabura Községi
Önkormányzata az alábbi cégektől:
- Henrietta Kisáruház Tiszaroff,
- Malom Bau Kft. Kunhegyes,
- Esély Innovációs Nonprofit Kft. Tiszabura.
A legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel kötendő szerződésben
70 %-os előleg kifizetésének engedélyezését kezdeményezi az
adósságrendezési bizottságnál.
Az üzemanyagot, amelynek költsége bruttó 2 338 070 Ft az
önkormányzat közvetlenül az értékesítőtől szerzi be.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert,
hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel a dologi és
eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződéskötéssel kapcsolatosan
eljárjon.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Dr. Kincses Ferenc pénzügyi gondnok
3./ Házipénztár
4./ Irattár

Tiszabura
Miskolc

Felelős:
Farkas László
Határidő:
Azonnal
Farkas László polgármester
Javaslom következő napirendünk tárgyalását, amely:
Egyebek
- Majális – Május 1. ünnep lebonyolításáról.
- Oláh Imréné vállalkozó Túró József képviselőt érintő bejelentéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester elmondta, hogy közeleg a Május 1. ünnepe és ez alkalomból egy
szerény Majális ünnepséget kíván szervezni, ehhez kéri a képviselő-testület felhatalmazását.
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Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Nagy Imre alpolgármester elmondta, hogy ami ez alkalomból szétosztásra kerül, annak
legyen felelőse, minden legyen ledokumentálva és legyen nyilvános a későbbi vádaskodások
megelőzése érdekében. Javasolta az egyik hízó felhasználását és azt, hogy Túró József és
Nagy Ferencné képviselők legyenek a rendezvény lebonyolításáért felelősök.
Több hozzászólás nincs.
Indítványozom, hogy Döntés Tiszabura Településen megrendezendő Majális – Május 1.
ünnep – lebonyolításáról szóló javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.
Tiszabura Község Képviselő-testülete az elhangzott napirendi pont
javaslatokat egyhangúlag – 6 igen szavazattal – elfogadja.
32/2014(IV.17.)Ök. Határozat
Döntés Tiszabura Településen megrendezendő Majális – Május 1. ünnep –
lebonyolításáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, a
Tiszabura Településen megrendezendő Majális – Május 1.
ünnep – lebonyolításáról és egy hízó felhasználásáról a
rendezvényhez.
A rendezvény lebonyolításának felelősei: Nagy Ferencné és Túró
József önkormányzati képviselők.
A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas László polgármestert, az
intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Házipénztár
3./ Irattár

Tiszabura

Felelős:
Farkas László
Határidő:
Azonnal
- Oláh Imréné vállalkozó Túró József képviselőt érintő bejelentéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
Dull Krisztián Norbert képviselő megkérdezte, hogy Oláh Imréné vállalkozó bejelentése miért
nem lett még tárgyalva.
Túró József képviselő elmondta, hogy ehhez a bejelentéshez a Képviselő-testületnek semmi
köze, mivel magánemberként vásárolt az üzletben, valamint Oláh Imréné vállalkozó
amennyiben úgy gondolja tegyen ellene feljelentést.
Nagy Imre alpolgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület majd eldönti, hogy a
bejelentés valójában kire tartozik. A panasz beérkezett és az a polgármesterre tartozik.
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Tájékoztatott továbbá, hogy amennyiben egy újabb ilyen bejelentés érkezik, - mivel a
vállalkozó nem küldte meg a képviselőknek – kéri, hogy a jegyző küldje meg a képviselőtestület részére.
Farkas László polgármester tájékoztatást adott, miszerint a hivatalában Oláh Imréné
vállalkozó fogadóórán előadta panaszát, melyre megoldásként ő azt javasolta, hogy minden
érintett fél üljön le, ehhez ő mint polgármester helyet és időpontot biztosít és a felek
megbeszélés útján próbálják rendezni a kialakult helyzetet.
Túró József képviselő hozzátette előző felszólalásához, hogy a panaszkönyvi beírással együtt
lenne tárgyalható Oláh Imréné vállalkozó bejelentése.
Farkas László polgármester:
Kérem tegyék meg hozzászólásaikat.
Több hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Minden megjelent munkáját megköszönve, az ülést ezennel 11 óra 30 perckor bezárom.
Tiszabura, 2014. április 17.

Farkas László
polgármester

Csóka Enikő jkv.

Dr. Bán Attila
jegyző

