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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. augusztus 8-i rendkívüli ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:99-101 

  

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szerepen” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 

2./ Előterjesztés „Az orvosi rendelő felújítása miatt szükséges átmeneti jellegű 

intézkedések az egészségügyi alapellátás folyamatossága érdekében” (szóbeli 

előterjesztés) 

 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

99/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, név szerinti 

szavazással történjen a napirendek elfogadása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

 

100/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 8-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

101/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló törvény alapján 

az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szerepen” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban 

I. a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően dönt arról, hogy 

A közbeszerzés tekintetében az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes, és ajánlattevőkkel 

szemben kizáró ok nem áll fenn: 
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 NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

 PAKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

II. A Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően dönt arról, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés 

c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján az eljárás nyertese: 

Név: PAKORD Kft. 

Székhely: 4161 Báránd, Vasút út. 1/A. 

Ajánlati ár (Nettó, HUF) 42.066.470,- 

Jótállás időtartama (hónapokban) 12 hónap 

A vállalt késedelmi kötbér (Ft/naptári nap) 5.000,- Ft/nap 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásra a közbeszerzés tekintetében. 

Határidő: 2017……… 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 8-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

        Majoros Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

    

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő, Szabó László képviselő k 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 09.02. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. Mile Tünde Enikő jelezte, hogy nem tud 

jelen lenni. Mielőtt szavaznánk a napirendekről, illetve a gyűlésről Szabó Lászlótól kaptam egy 

e-mailt amiben a következőkről tájékoztat. Jelenleg nem tartózkodom sem Szerepen, sem 

Sárrétudvariban. Mivel nem vagyok internet közelben a mai 9 órakor tartandó gyűlésen részt 

venni nem tudok. Egyébként a rendkívüli ülés tényéről e-mail üzenetet tegnapi napon 15.45 

perckor küldtek, amiről ma reggel 8 órakor kaptam értesítést. Úgy gondolom, ez az idő rövid 

lenne ahhoz, hogy a gyűlésre érdemben felkészüljek akkor is ha otthon tartózkodnék, legyen az 

akár rendkívüli gyűlés is. Ebből az okból kifolyólag kérem azt, hogy a rendkívüli ülés időpontját 

augusztus 9-én 9 órára áttenni szíveskedjen, tisztelettel Szabó László képviselő. Nem tudom 

ehhez mi a hozzászólásotok, előfordul, hogy valaki nem ér rá, nem tud eljönni. Szerintem 

tegnap reggel még a délelőtti órákban mindenkit telefonon kerestek. Egy ekkora horderejű 

dologban, amikor a településen egy beruházás megkezdését jelenti, magam részéről nem 

vagyok hajlandó áttenni a gyűlést következő napra. Mindenki tisztában volt azzal hogy 

rendkívüli gyűlést kell tartanunk a közbeszerzés eredményéről való döntés miatt. A múlt héten 

vártuk az eredményt, azonban közbe jött az hogy hiánypótlás kellett, ezért csúszott a bíráló 

bizottság döntése is, valamint a képviselő-testületi ülés is. Senkit nem ért meglepetésként, hogy 

ma gyűlést tartunk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tündének már mondtam, aljegyző úrnak mondom, hogy Szabó László képviselő hívott 

ma reggel, hogy a második napirendi pontot, illetve a személyét és az iskolát érintő ügyeket ne 

tárgyaljuk. Mondtam, hogy a második pont ismeretem szerint egy tájékoztatás, tehát dönteni 

nekünk nem kell. Ennek ellenére azt kérte szavazzunk arról, hogy ne tárgyaljuk a második 

napirendi pontot. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Júniusi rendes testületi ülésen polgármester asszony jelezte, hogy vélelmezhetően 

augusztus elején rendkívüli testületi ülés lesz, ugyanis a közbeszerzési eljárások határidejét 
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figyelembe véve kb. augusztus elején várható lesz egy rendkívüli ülés. A múlt hét elején 

jeleztem a képviselőknek hogy optimális esetben csütörtökön, de elképzelhető hogy jövő hét 

elején, hétfőn vagy kedden lesz a képviselő-testületi ülés. Erről mindenki tudott. Mile Tünde 

képviselő asszony jelezte, hogy ezen a héten nem ér rá, de csütörtökön vagy pénteken ő is jelen 

tudott volna lenni. Mindenki tudta, hogy a rendkívüli ülés egyik napirendje miről fog szólni, 

ugyanakkor a település életében történt egy olyan esemény ami minden lakost érint, hiszen a 

rendelő ideiglenes áthelyezése megtörtént, erről a képviselő-testületnek kötelessége tudni. Nem 

mérlegelés kérdése, hogy erről beszélünk vagy nem beszélünk. Tegnap délelőtt mindenkinek 

telefonáltunk, egy személy nem vette fel a telefont, miközben mindenki tudta, hogy bármelyik 

pillanatban érkezhet egy meghívó. 15.45 perckor ment ki az anyag. Tegnap este már mindenki 

tanulmányozni tudta az előterjesztést. Van három árajánlat és a három árajánlat közül dönteni 

kell melyik a legelőnyösebb. Maga a rendeletünk úgy fogalmaz, hogy a rendkívüli testületi ülés 

előtt két nappal kell megkapni az előterjesztést, ugyanakkor különösen indokolt esetben 

rövidebb időn belül is össze lehet hívni a képviselő-testületet. A képviselő-testületnek a 

mérlegelési jogköre, hogy mit minősít rendkívüli élethelyzetnek. A név szerinti szavazással 

kapcsolatban úgy fogalmaz a szervezeti és működési szabályzatunk, hogy bárki 

kezdeményezhet név szerinti szavazást. Vita nélkül a képviselő-testület egyszerű többséggel 

dönt. Azt tudni kell, hogy a közbeszerzés esetén köteles, jogszabály írja elő a név szerinti 

szavazást.  

 

Győri Balázs képviselő 

 A múlt héten az ülés nem jött össze, de teljesen nyilvánvaló volt hogy itt rövid időn 

belül valóban be kell következni a testületi ülésnek, mert nem várhat tovább itt a nyár. Miért 

vekengünk ezen a dolgon? Nem ismerem ezt a gyakorlatot, ha egy képviselő hiányzik lelke 

rajta, attól még azért van a határozatképesség, hogy ha megállapítja a polgármester, hogy 

határozatképes a gyűlés akkor jó. Tegyük át 9.-ére, az meg nekem nem jó.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért még egyelőre én hívom össze a gyűlést, képviselő bizonyos %-a kell ahhoz hogy 

összehívja a testületet. Egy személy ehhez pedig nem elég. Zoli szavazhatunk név szerint a 

napirendi pontokról? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Bármelyik képviselő jelzi. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi jelezte. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Bármelyik képviselő jelzi, hogy név szerinti szavazást kér akkor ebben az esetben, 

először arról kell dönteni, hogy akarunk-e név szerinti szavazást? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legyen. Szilvi akkor kéred? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Már mint hogy kérem-e név szerinti szavazást? Úgy gondolom, hogy az én helyzetem 

azért speciális mert nekem Laci a főnököm, tehát ebben a kérdésben tartózkodnék. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Itt egy kérelemről van szó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt Laci nem írta le az elhalasztást kérte tőlem, amire én viszont nem vagyok hajlandó.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Pontosítsunk, jelenleg Szabó László nincs itt, akik jelen vannak azok tudják a név 

szerinti kérelmezni. Gyakorlatilag bohóckodunk itt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Már régen végeztünk volna az 1. napirendi ponttal ha nem bohóckodunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már a 2.-al is.  Akar-e valaki név szerinti szavazást? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én akarok név szerinti szavazást. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A képviselő-testületnek dönteni kell, hogy akar-e név szerinti szavazást arról, hogy 

milyen napirendi pontok legyenek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elfogadom, legyen név szerinti szavazás. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Legyen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Legyen. 

 

Varró Géza képviselő 

 Legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt egyhangúlag elfogadtuk.  

 

99/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta, név szerinti 

szavazással történjen a napirendek elfogadása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

A meghívó szerint az alábbiakra teszek javaslatot:  

 

1./ Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szerepen” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 
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2./ Előterjesztés „Az orvosi rendelő felújítása miatt szükséges átmeneti jellegű 

intézkedések az egészségügyi alapellátás folyamatossága érdekében” (szóbeli 

előterjesztés) 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor aki ezzel a napirenddel elfogadja, menjünk sorba. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Igen. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Most tartózkodhatok? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

Persze. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

Tartózkodom. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mondjuk ez érdekes hogy te tartózkodsz. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 De Balázs te is tudod, hogy ez egy bohóckodás. 

 

Varró Géza képviselő 

 Én is igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én igen. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták:  

 

100/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 8-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szerepen” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezáró döntésre 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom a település életében egy rettentő fontos döntés. Illetve tájékoztatnám a 

képviselőket, hogy ma reggelre kiborult az egyik üvegfal a rendelőből, úgy hogy a jó isten 

akarata volt hogy kipakoljunk. A szomszédok szóltak. Éppen ideje dönteni. A közbeszerzést 

meghirdették, meg is érkeztek rá az árajánlatok. Ezt egy hivatalos közbeszerző előkészítette, a 

bíráló bizottság tegnap megtartotta a döntését és e szerint kaptuk meg az előterjesztést. Zoli 

megkérnélek bővebben mondjál valamit mint a bíráló bizottság tagja is. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 5 cégnek lett kiküldve az árajánlat, ebből három cég küldött be konkrét ajánlatot a 

megadott határidőig. A NÁDÉP ez egy nádudvari cég, a PAKORD egy bárándi és a 

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. Meg volt a jótállási időtartam, a vállalt késedelmi kötbér, 

mindhárom cégnél ugyanaz volt. Illetve az ajánlati árban voltak eltérések. Itt a nettó ár 

tartalmaz. Ebben az esetben a közbeszerző egy bírálati szempontok alapján pontozta is, mert itt 

egy dolog az ajánlati ár, a vállalt késedelmi kötbér és a jótállási időtartamot is %-os formában 

kellett értékelni és ennek alapján a PAKORD 1000 pontot kapott, a Városüzemeltető Kft 969,9 

pontot, illetve a NÁDÉP 918,1 pontot. Úgy gondolom a PAKORD Kft. adta a legkedvezőbb 

ajánlatot. Annyit kell még tudni hogy a NÁDÉP esetében volt egy hiánypótlás amit a megadott 

határidőn belül pótolták. Ebben az esetben mind a három ajánlatot érvényesnek kell tekinteni. 

Amikor a döntéshozatal van, egyrészt dönteni kell az érvényességről, arról hogy melyek azok 

az ajánlattevők amelyek érvényes ajánlatot adtak be. A bíráló bizottságnak, illetve a 

közbeszerzőnek egységes álláspontja az, hogy mind a három ajánlatot érvényesnek kell 

minősíteni. Mivel van érvényes ajánlat ezért eredményesnek kell tekinteni a közbeszerzési 

eljárást. Ezt követően dönteni kell arról, hogy a három ajánlattevő közül melyiket választja ki 

a képviselő-testület. Jogszabály előírja hogy név szerinti szavazás kell. Benne van egyébként 

az előterjesztésben is. Ezt követően, amennyiben a mai napon a képviselő-testület érdemben 

tud dönteni akkor a határozat kivonatot el kell küldeni a közbeszerzőnek aki egy összegzést 

készít. Az összegzést követően 5 napig szerződéskötési moratórium van. Ami azt jelenti, hogy 

addig nem lehet aláírni a vállalkozói szerződést, ha a mai nap folyamán el tudjuk küldeni a 

határozati javaslatot, akkor a 6. napon, hétfői napon lehet vállalkozói szerződést aláírni és azt 

jelenti, hogy attól kezdően kezdődhet a munka.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én már minél hamarabb szerettem volna. Kérdés? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezek az árajánlatok nettó árajánlatok, ez a pályázati összeg? Ezzel kell számolni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a pályázati összeggel kell, hanem ami megvalósul, ami le van írva a pályázatba, a 

pályázati pénzzel. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A PAKORD Kft. a rendelkezésre álló összegen belül van, a másik kettő pedig több. Ha 

a másik kettő közül választ, az önkormányzatnak a saját forrást hozzá kell tenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tudom a pályázati összeget hogy 60 millió, csak a nettó összegét nem. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát ezek a cégek megkapták az árazatlan árajánlatot amire kellett nekik árat tenni 

hogy milyen műszaki tartalommal kell hogy megvalósuljon ez a pályázat. Ehhez adták ezeket 

az árajánlatokat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Amit még tudni kell hogy a 60 millióból van eszközbeszerzés is, tehát két része van. Ez 

egy nettó ár, ennek van egy ÁFA tartalma, lesz pluszban eszközbeszerzés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Műszaki ellenőr, közbeszerző díja. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tehát akkor gyakorlatilag az önkormányzatnak, a hivatalnak nem kell hozzátenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó, akkor szavazásra feltehetem. Akkor név szerinti szavazást kérnék. A PAKORD Kft. 

adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Három dologról szavazunk, érvényesnek minősítjük mind a három ajánlatot, 

eredményesnek minősítjük az eljárást. és akkor a három árajánlat közül a PAKORD Kft-t 

választjuk a közbeszerzés nyertesének, és akkor felhatalmazzuk a polgármestert hogy írja alá a 

szerződést. Ez lesz majd a határozat, erről kell a név szerinti szavazás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Igen. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Igen. 

 

Varró Géza képviselő 

 Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor egyhangúlag elfogadtuk. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 
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101/2017.(VIII.08.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló törvény alapján 

az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szerepen” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban 

I. a Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően dönt arról, hogy 

A közbeszerzés tekintetében az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes, és ajánlattevőkkel 

szemben kizáró ok nem áll fenn: 

 NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

 PAKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

II. A Bírálóbizottság szakvéleményének megfelelően dönt arról, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés 

c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján az eljárás nyertese: 

Név: PAKORD Kft. 

Székhely: 4161 Báránd, Vasút út. 1/A. 

Ajánlati ár (Nettó, HUF) 42.066.470,- 

Jótállás időtartama (hónapokban) 12 hónap 

A vállalt késedelmi kötbér (Ft/naptári nap) 5.000,- Ft/nap 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásra a közbeszerzés tekintetében. 

Határidő: 2017. ……………….. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

2./ Előterjesztés „Az orvosi rendelő felújítása miatt szükséges átmeneti jellegű 

intézkedések az egészségügyi alapellátás folyamatossága érdekében” (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tényleg csak egy nagyon rövid tájékoztatást szeretnék adni. Ugye a legutóbbi 

képviselő-testületi ülésen kértük a KLIK-et hogy biztosítsa számunkra a Kölcsey u. 8. szám 

alatti tornaszoba épületébe van egy szertár helyiség, folyosó és mosdók használatát, ott az 

ÁNTSZ előírásainak megfelelően tudtuk volna biztosítani doktornőnek az elhelyezését. 

Egyetlenegy kifogás merült fel az ÁNTSZ részéről, hogy nincsen kézmosási lehetőség ahol a 

doktornő rendelni fog, amit mondtam valamilyen mobil dologgal meg fogunk oldani. Ekkor 

érkezett meg Szabó László, minden kifogást kitalált, hogy ne tudjuk ott elhelyezni a doktornőt, 
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hogy a gyerekekkel közösen lesznek, nyissuk meg a hátsó ajtót, ami ezelőtt 10 évvel be lett 

falazva, vágjuk vissza, tegyünk a folyosóra harmónika ajtót, vezessük be a hideg és meleg vizet 

és akkor úgy megfelelő lesz. Ezek után én azt mondtam, hogy köszönöm szépen ebből nem 

kérünk, valamint az ÁNTSZ is el kezdett gondolkozni, hogy tornaórák ott lesznek. Egyik az 

elkészült az őrült nagy tornatermünk abba nem tudom ki fog tornázni, a másik pedig hogy 

októberig a gyerekek az udvaron tornáznak és nem a tornaszobába. Nem értem mind a mai 

napig. Nekünk az volt a lényeg, hogy az 1600 lakosnak megfeleljünk, a háziorvosunk, mert 

hála istennek még van háziorvosunk, normális körülmények között tudjon dolgozni. Tehát úgy 

érzem igazgató úr teljesen szembe ment a KLIK döntésével kapcsolatban, akik azt igérték 

ingyen és bérmentve megkapjuk és használhatjuk az egészségügyi alapellátás biztosítása 

céljából azt az épületrészt, ezek után az volt a feladatunk, hogy minél hamarabb megoldjuk az 

orvosi ellátást, a lakosok igénybe tudják venni, így esett a választás az Életházra, ahol ugyan 

szűkösen és számomra nem egészséges, ahol 50 idős tartózkodik nap közben, ebéd kiadás 

folyik, de megoldottuk hála istennek, hogy több bejárata van. Doktornőnek teljesen megfelel, 

így az elmúlt héten egy-két nap alatt roham munkában átpakoltunk, internetet vezettünk be, 

parkolást, mentő megállást, mindent sikerült megoldani. A másik megdöbbentő hogy 

püspökladányi központtal működik az Életházunk, mikor megkérdeztem intézményvezető 

asszonyt, hogy azért csak a hozzájárulását kérjük, hogy ott legyen a rendelés egy pár hónapig. 

Azt mondta természetes, írásba sem adja be, tudomásul veszik, segíteni kell a települést egy 

ilyen helyzetben. Úgyhogy röviden csak ennyit szerettem volna erről elmondani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyi kiegészítést hagy tegyek hozzá, hogy kb. az ÁNTSZ-nek az engedélyezése is 

megtörtént, tehát tudomásul vették, beadtuk a kérelmet és a jegyzőkönyv elkészült és tudomásul 

veszik az új helyet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az önkormányzatnak kellett benyújtani a kérelmet? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Volt egy bejelentési kötelezettség, bejelentettük a változást, felvettek egy 

jegyzőkönyvet és tudomásul vették. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amiatt kellett, hogy a rendelő önkormányzat tulajdona és a helyet ugye mi biztosítjuk, 

ezért kellett ezt a bejelentést megcsinálni, ami szintén megtörtént a múlt héten. Tehát hétfőtől 

zavartalanul kezdődhetett meg a rendelés. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A lényeg hogy minden rendben van. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt azért most ne. Nálam ez most elképesztően kiverte a biztosítékot, mert ahogy 

odaköltöztettük abszolút egészségtelen. Nem is tudom hogy lesz ott majd beáll különösen télen 

egy olyan időszak „taknyos” időszak, amikor ott lesz majd 40-50 ember, hogy fog az az 

intézmény ott működni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most van jelenleg 40-50 ember, 70-80 fő fog akkor ott lenni. 
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Győri Balázs képviselő 

 Ott van nekünk egy hatalmas épületünk üresen, ahol ezt tökéletesen meg lehetett volna 

oldani a lebonyolítását, szeretett iskola vezetésünk nekünk keresztbe tesz mert nem veszi 

tudomásul hogy 3 hónapon keresztül az önkormányzat egyik legfontosabb alapellátását valami 

úton módon biztosítani kell. Nem is értem, számomra ez felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan. 

Most nagyon felmerül a kérdés ki kit képvisel itt a faluban. Hogy is van ez, miről van szó? 

Mindig is tiltakoztam az ellen hogy olyanok legyenek képviselő akik nem a faluban laknak. 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem mi választjuk meg a képviselőket hanem az emberek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Jó rendben, hagyjuk ez egy más dolog. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azért vagyunk heten hogy mi döntsünk, nem egy személy. Sem erről, sem arról. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hála istennek, erre csak azt mondom. Mert ha egy emberen múlna.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Erről van szó. 

 

Varró Géza képviselő 

 Igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azért vagyunk heten, azért választottak meg bennünket, hogy ne egyéni érdek legyen. 

 

Győri Balázs képviselő 

Ez is azt mutatja, hogy nagyon sürgősen vissza kell kérnünk azt az épületet nincs mese. 

Az egy nagyon komoly épület, itt van 200 millió forint felépült itt, nehogy már ne vegyük 

igénybe, mert akkor kénye-kedve szerint majd az igazgató eldönti, hogy ki az aki ott tornázhat, 

meg ki az aki nem. Ráadásul ha az nincs 100%-ban kihasználva az önkormányzat miből fogja 

fedezni a fenntartását, mert a villanyt csak fizetni kell, a gázszámlát csak fizetni kell, mert 

gondolom a 16-17 fokot mindenképpen meg fogják követelni és ha nem jön be a megfelelő 

összeg miből fogjuk ezt fenntartani? Ráadásul itt van egy csodaszép épület amit szépen rendbe 

lehet tenni és teljes mértékben ki fogja szolgálni a települést, hogy oda költöztethetünk minden 

civil szervezetünket, mindenféle rendezvényt meg lehet tartani. Akár a lakosság részéről is 

bármilyen rendezvényt, 120 fős rendezvény megtartására alkalmas az épület. Minden ott van, 

vizes blokk, csak rendbe kell egy kicsit tenni. Ezt nagyon gyorsan, sürgősen. Ha ez megtörténik 

akkor nem lesz ilyen probléma. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Annyit fűznék hozzá, hogy voltam tegnap az orvosi rendelőbe, azért kérdeztem kb. 

meddig lesz odapakolva, mert ott a váróterem 4 főre van. Ott mi lesz ha beköszönt az ősz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Reménykedjünk benne, hogy gyorsan elkészül és jó idő van. 
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Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem tudom hova, mert nem lehet nyitni semerre, mert az oldalsó bejáraton megyünk 

be, le van függönyözve a hátsó rész, ott egy keskeny folyosó, ott van három szék, meg egy még 

oldalt. Vagy mindenki időpontot kér, amit lehetetlennek tartok és úgy megy oda. Ott 

mindenkitől, az ottaniaktól és a betegektől is nagyfokú toleranciát kell kérni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha októberbe, vagy novemberbe bejön egy olyan időszak amikor 6-8-10 beteggel lesz 

több. 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem alkalmas, most voltam én is, bent voltunk hárman, a negyedik ott áll az ajtóban. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én is ezt mondom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Géza, hova tegyük? 

 

Varró Géza képviselő 

 Sürgősen vissza az iskolába, valami úton módon. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Azt hiszed Géza nekünk megfelelő? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ott már van internet, már berendezkedtek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Szilvi itt is meg volt rendelve, doktornő megrendelte az internet átkötést, mindent, 

egyedül Laci húzta keresztbe. Amikor Kapornai Judit a KLIK igazgatója azt mondta semmi 

akadálya, doktornőnek megfelelt, még az ÁNTSZ is azt mondta volna, hogy megoldható, 

egyedül Szabó László igazgató volt akinek nem felelt meg. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Akkor végül is miért lett oda? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi hova tettük volna máshová szerinted? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Már úgy értem, hogy akkor mi volt azaz érv, ha mindenkinek jó volt, egy ember azt 

mondta? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem voltál ott és nem hallottad. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Beszélni kellett volna vele. 
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Győri Balázs képviselő 

 Hagyjuk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Utólag már tudtam persze. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az Életház esetében mindenki egyetértett, az ÁNTSZ, doktornő ott volt, az Életház, az 

Önkormányzat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem is azért, az egy tökéletes helyszín, csak akkor hogy lesz majd a továbbiakban. A 

településnek az a legtökéletesebb helyszín, csak hogy lesz a kivitelézés, ha majd tényleg ott 

lesz, most is 40-50 beteg van, hallom meg látom.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Több olyan tényező volt, a KLIK-kel kellett volna bérleti szerződést kötni, x feltételek, 

pluszba teljesíteni, stb. Ebben az esetben a határidő miatt az Életház volt az ahol azonnal meg 

lehetett oldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Figyelj, azt is meg tudtuk volna oldani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Lehetne egy olyan kérdésem, hogy állunk jelen pillanatban a kistornaterem 

visszakérésével? Mert hogy a tulajdon az önkormányzaté, azt hogy átadtuk használatba, egész 

Magyarországon ilyen használatbavételi szerződést kötöttek, de végül is hogy állunk ebben a 

kérdésben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elnézést Edit ebbe nem menjünk bele, van egy szándéknyilatkozatunk, ennek a 

napirendnek nem témája, még mielőtt vád ér bennünket, ezt következő alkalommal napirendre 

fogjuk tenni. Szeretném, ha legközelebb itt lenne Kapornai Judit is a KLIK vezetője, itt lett 

volna a mai gyűlésünkön is, csak sajnos Budapestre kellett utaznia. Meghívjuk időben és a 

soron következő augusztus végi gyűlésen beszélünk erről konkrétan. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt külön érdekesnek tartom az egészet, olyan mint ha én bérelek egy lakást, mondjuk 

egy ilyen 50 nm-t és akkor valaki nekem jóindulatból épít nekem egy 200 nm-t, csodálatost, 

oké oda költözök de még pénzt is adj mellé nekem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Arról nem is beszélve, hogy úgy hallottam hogy a KLIK, vagy nem tudom ki, de arról 

az oldalról volt egy jelzés, jó hogy doktornő ott lesz kér valami bérleti díjat. Ez is felmerült 

nem? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Kapornai Judit elmondta ingyen és bérmentve semmit nem kért volna.  
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor megint a háttérben valaki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A KLIK semmit nem kért volna, mivel egy önkormányzati alapfeladat ellátásáról van 

szó, megkaptuk volna, használhattuk volna. 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt nagyon gyorsan kell ezt az egészet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mikor lesz az átadás megkérdezhetem? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tornaterem műszaki átadás átvétel megtörtént a múlt héten, egy szép kis dobozban itt 

van az összes kulcsa, most a használatbavételi engedély van folyamatban. Ehhez kell egy 

energetikai tanúsítványt elkészíttetni, már volt kint az energetikus, szerintem mára meg is lesz. 

Kell egy geodéziai mérés hozzá és nagyon szeretném ha szeptemberre meg lenne a 

használatbavételi engedély is, amikor az meg van attól a perctől kezdve használható. Ezzel 

kapcsolatban arra kérem a képviselőket gondolkozzunk el, oda egy státuszt létre kell hozni, ha 

ez az önkormányzaté marad. Ott vannak a sportszerek, pénteken hozzák a bútorokat, teljes 

felszereléssel adják át, azért teljes felelősséget kell vállalni annak aki ott van. Ezt muszáj lesz 

bérleti díjért kiadnunk akármilyen jóindulatúak akarunk lenni. Csak annyit mondok, hogy a 

gázkazán bekötésekor 68 m3 gáz ment el. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Próba volt? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem volt, csak bekötés, meg beállítás a szelepeknek, akkor ment el 68 m3. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A rendszer feltöltődött. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Számoljunk, hogy télen az önkormányzat miből fogja ezt fenntartani? Ezt csak úgy 

tudjuk fenntartani, meg ha még egy munkabér hozzájön, hogy ha bérbe adjuk bérleti díjért és 

minél többször. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A munkabérrel kapcsolatosan milyen státusz lenne az? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem egy munkatörvénykönyves elég lenne. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mert van közalkalmazotti státuszunk takarítónéni. Hány órában dolgozik? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kire gondolsz? 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 A közalkalmazoti státuszú takarítónénire. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincsen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Dehogy nem, Erzsike? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ő munkatörvénykönyves, nem közalkalmazott. Napi 8 órában. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Közalkalmazotti státusz, amikor beszéltünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Túl nagy jelentősége nincs, önkormányzat alkalmazásában van, az hogy most 

munkatörvénykönyves vagy közalkalmazott mindegy. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Csak én úgy emlékeztem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napi 8 órás állás amiatt kell, ha az iskola valamelyik osztálynak bérbe veszi ott akkor 

nyissa mikor mennek, zárja utánuk be. Nem szeretnék olyan kalózkodást, hogy odamegyünk 

mert nekem jogom van odamenni és akkor 1-2 órát tornázunk. Nem, amiért fizetnek az teszi be 

a lábát. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha fel kell vennünk egy alkalmazottat a munkabérét hogy állapítjuk meg? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Van már kialakult formula például Bárándon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bárándon közmunkások vannak. Nem kialakult formula ez. Ilyan gyönyörű nagy 

tornaterem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kihasználjuk ott tartjuk majd a testületi üléseket. Valamire csak ki kell használni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Tudjatok róla, ha nem abban a formában fognak a dolgok menni, ahogy kell, nem hogy 

ahogy én akarom, hanem ahogy kell, elő van írva, akkor én ezt az egészet, nem szakmai úton 

fogom, hogy elmegyek majd az Államtitkárhoz, nem, politikai úton fogom Kósát keresni, 

frakcióvezető. Felépítünk itt egy ilyen csodálatos dolgot és akkor majd egyszer.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az NSK képviselője is nagyon kiakadt, azt mondta ilyen nincsen. Pest környékén is 

átvette a KLIK működtetésre, ez az egyik, a másik pedig azért épült, hogy a gyerekek 

tornázzanak benne. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Akkor zárjuk be. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nézegessük kívülről. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Intézze a KLIK ahogy akarja vagy az állam. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az állam adta. 

 

Varró Géza képviselő 

 Ilyen pici település nem bírja fenntartani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdés, hozzászólás? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Azt mondom, hogy ebben minél előbb lépni kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom a soron következő képviselő-testületi ülésen erről mindenképpen 

tárgyalni kell. 

 

Győri Balázs képviselő 

 És én majd ott fogok név szerinti szavazást kérni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Annak lesz értelme. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyeztetni kellene igazgatónővel jó-e neki a soron következő képviselő-testületi ülés, 

hogy meghatározzuk neki időben, ha neki nem jó, akkor tartunk egy rendkívüli ülést. 

Beszélgessünk vele, mindenképpen. Ha felajánlotta hogy szeretne ide jönni, mindenképpen 

megoldható.  

 

Varró Géza képviselő 

 Akkor tartjuk meg amikor ő ráér. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Természetes. Nem is biztos hogy pár nappal az iskolakezdés előtt ez jó neki. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó rendben van. Még valaki? Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 09.39. órakor az ülést bezárta. 

 

 


