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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
február 15-én 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

2013.

Az ülés helye: Művelődési ház tanácsterme Vajszló
Jelen vannak:

Meghívott:

Füles Ferenc
Gut Antal Attila
Dr. Vittay Szilárd
Tamási István
Uri Gergely

alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs János

címzetes főjegyző

Füles Ferenc alpolgármester Tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános
testületi ülésen megjelent képviselőket, jegyzőurat.
Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a képviselők 1 fő
kivételével megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Tamási István és Uri Gergely képviselőket.
Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi, van-e kiegészítés, módosító
javaslat?
Más hozzászólás, kiegészítő javaslat, módosítás nem volt.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
31/2013. (II. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait,
és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
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tett javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.)
Szociális tűzifa lakosság részére történő kiszállítása
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
2.)
Egyebek
Ezt követően a rendkívüli nyilvános testületi ülés rátér a napirendi pontok érdemi
megtárgyalására.
1.)
Napirendi pont
Szociális tűzifa lakosság részére történő kiszállítása
Előadó: Füles Ferenc
alpolgármester
Füles Ferenc alpolgármester: Tudtommal a tűzifa kiszállítása rendben történik,
hordják ki a fát az arra jogosultaknak.
Tamási István képviselő: A tűzifa kitermelése, szállítása akadályokba ütközik.
A Józsa Rita nem hajlandó szerszámokat átadni, akadályozza az Önkormányzat
munkáját. Elszidott bennünket mindennek, hogy megszüntettük az ő
munkahelyét, hitványak, szemetek vagyunk. Ő egy alkalmazott volt, az
Önkormányzat munkáját Ő nem akadályozhatja meg.
Füles alpolgármester úr azt mondta, mi öten piszkok vagyunk.
Van a Vajszlóvíz KFT-nek három embere, ők szállítják a fát.
Füles Ferenc alpolgármester: Én sem akadályoztam egyszer sem. Tegnap
szóltam a Ritának, adjon le mindent, vegye át valaki leltárilag.
Tamási István alpolgármester: Neked utasítanod kellett volna a Ritát, hogy
szedjen össze mindent, leltárra elkészítve. Engem elmond minden szemétnek.
Gut Antal Attila alpolgármester: Tegnap délután felhívott, bent voltam Pécsett
a KIKA Áruházban, és azt mondta, hogy „Amennyiben még egyszer bemertek
rángatni a felmentési idő alatt, ki fogom engedni az 1000 liter gázolajat a
telephelyen és felgyújtom az egész kócerájt”
Tamási István képviselő: Ha én lennék az Ő munkáltatója, másképp lenne.
Füles Ferenc alpolgármester: Amikor ezt a napirendi pontot tárgyalta a
testület, nem tudtam részt venni az ülésen, kértem, hogy ne tárgyalja a testület,
ennek ellenére napirendi pontként megtárgyalta.
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Tamási István képviselő: A képviselőtestület azt szeretné, ha a Vajszlóvíz KFT
venné át az egész csoportot, már 2010-ben, a megválasztásunk után volt róla szó.
Meg kell lépni, mielőtt megkezdődik a START munkaprogram.
A Ritát nem azért küldtük el, mert bosszút akarunk állni.
Az államtól jóval kevesebb támogatást kap az Önkormányzat, az egyik szempont
a gazdaságosság volt. A másik: tavaly augusztus hónapban számolt be utoljára a
közmunka programról. Mielőtt innen elmegy, számoljon el, szeretném, hogy
Vajszló községnél mutatkozott munkálatokról számoljon el, mennyi betonlapot
gyártottak le, mennyi cement fogyott el. Tehát az utolsó negyedévről számoljon
el. 10 ezer lapot raktak le, a háromnegyed részhét vissza kell bontani.
Volt egy olyan testületi ülés, amikor jelen volt Ő is, napirendi ponton volt a
közmunka, és azt mondta, „rajta maradt, mint szamáron a fül. Erre a feladatra
alkalmatlannak tartom, ő is magát nem arra való. Szakmailag, gazdaságilag is
indokolt volt a váltás. Az Ős-Dráva programban tudott volna dolgozni. Luxusnak
tartom, motorgépkezelő papírja van, de nem tud vele dolgozni, van jogosítványa,
de hordatja magát sofőrrel.
Füles Ferenc alpolgármester: Nem tudom, igaz-e, vagy nem. A Rita ügyét nem
így kellett volna elintézni.
Tamási István képviselő: A faluban is ez a szóbeszéd. A faluban nem alakultak
jól a dolgok, 27 ezer lapot gyártottak le, ennek 30 %-a selejt, össze van törve.
Meg kell nézni az árkokat, járdákat végig a faluban.
Füles Ferenc alpolgármester: Be van írva a naplóba, ki mikor mit csinált.
Láttam én, hogy keveset csináltak.
Tamási István képviselő: Számoljon el az anyaggal tisztességesen.
Gut Antal Attila alpolgármester: Azt is a szememre vetette, hogy hogy mertem
én a Nováknét felvenni a Művelődési házba, ezért is felelni fogok, hogy én
vettem fel.
Füles Ferenc alpolgármester: Elhangzott a gyűlésen is, a jegyző úr tudott róla.
Erről nincs mit beszélni.
Magára, az eljárásra mondtam, hogy piszkok vagyok, kértem, ne döntsetek róla,
nem vagyok ott az ülésen.
Felmentettem a munkavégzés alól, azt mondta, még látni sem akar benneteket.
Szóltam neki, hogy át kell adni leltárilag az anyagokat, eszközöket. A
munkáltatója én vagyok.
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Tamási István képviselő: Feri, te is tisztában voltál vele, hogy a Vajszlóvíz
KFT-hez megy át minden.
A kulcsokat le kellett volna adnia a Polgármesteri Hivatalba, lezárt borítékban.
Nem teheti meg, hogy bezárja a telephelyet.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Azért kell leltárilag átadni mindent. Elrendelni
egy leltárt, Leltározó Bizottságot összeállítani. Alpolgármester úrnak el kell
rendelni a leltárt.
Tamási István képviselő: Először selejtezni kellene, Selejtezési Bizottságot
kell létrehozni, kimennek a telephelyre, selejteznek, ezt követően lehet
leleltározni.
Dr. Balázs János c. főjegyző: A jövő hét elején összeállítjuk a Selejtezési,
Leltározási Bizottságot, szerdán lehet selejtezni, leltározni. Megjegyezném: a
Józsa Rita azt mondta, ott tart be az Önkormányzatnak, ahol csak tud. A
betartás megkezdődött.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A kisteherautók kint vannak, szerszámok is
vannak, lehet folytatni a tűzifa kitermelését, szállítását.
Tamási István képviselő: Úgy kértünk fejszét a Horváth Istvántól.
Ebben a hónapban, jó, ha ki tudják hordani a fát.
Ne köpködjük egymást, szerszámokat, eszközöket vegye át rögtön a Vajszlóvíz
KFT. Horváth István az ügyvezető igazgató jelen pillanatban. Magyarpolányi
Ferenc átveszi leltárilag Józsa Ritától.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Testületi határozat kell róla.
Füles Ferenc alpolgármester: A kisteherautókba a tankolás hogy történjen?
A pénzügyön felveszik a pénzt, és utalványozom.
Tamási István képviselő: Ne sínylődje meg Vajszló lakossága. A Ritának
tudomásul kell venni.
Javaslom, hogy legyen a képviselőtestület tagjai közül egy fő, aki ezt koordinálja.
Füles Ferenc alpolgármester: Javaslom, hogy bízzuk meg Tamási István
képviselőt, a szociális tűzifa kiosztásával a meghatározott lista alapján.
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Dr. Vittay Szilárd képviselő: A közmunkáról néhány szóban: az embereknek van
állásuk, pénzt keresnek. Úgy gondolom, hogy ezért a pénzért csináljanak is
valamint, szeretnénk, ha ezután így lenne.
Füles Ferenc alpolgármester: Akárki is nyeri meg a polgármester választást,
figyeljen oda a közmunkára, keményen kell fellépni, így nem lehet. Árkot kiásták,
nem dolgoztak semmit, szigorúan kell fellépni.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: A KFT-től ezt várjuk, oldja meg ezt a problémát,
ők jelzik a polgármesternek, hogy nem dolgoznak.
Tudunk-e még betonlapokat önteni, utána kell járni.
Füles Ferenc alpolgármester: A buszmegálló épületét akkor kell fűteni, amikor
hideg van.
Gut Antal Attila alpolgármester:
fakitermelőkhöz, besegíteni.

Az

egyik

fűtőt

át

kell

küldeni

a

Füles Ferenc alpolgármester: Hétfőn intézkedem ez ügyben.
Tamási István képviselő: A Hivatalban a takarításról is kell beszélni, nincs helyi
kézbesítő sem.
Dr. Balázs János c. főjegyző: Térjünk vissza a napirendi pontra. Több
határozatot kell meghozni a képviselőtestületnek.
Füles Ferenc alpolgármester: Dönteni kell a Selejtezési,
Bizottságról,
közmunka
beszámolásáról,
szociális
tűzifa
koordinálásáról.

Leltározási
kiszállítás

Ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a Polgármesteri Hivatal 3 tagú Selejtezési
és Leltározási Bizottságot hoz létre, ezt követően február 20-án a telephelyen
selejtezést, leltározást hajt végre.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
32/2013. (II. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
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képviselőtestülete úgy döntött, hogy Selejtezési és
Leltározási Bizottságot hoz létre.
A Selejtezési, Leltározási Bizottság 2013. február 20-án
az Önkormányzat telephelyén elvégzi a selejtezést, majd
ezt követően leltározást hajt végre.
A leltározásban részt vesz Józsa Rita volt közmunka
irányító, mint átadó, Magyarpolányi Ferenc, a Vajszlóvíz KFT
megbízottja, mint átvevő.
Határidő: azonnal
Felelős: Füles Ferenc alpolgármester
Horváth István ügyvezető igazgató
Füles Ferenc alpolgármester: A következő, amiről szavazni kell: Józsa Rita
számoljon be az elvégzett közmunkáról, anyagfelhasználásról, adja le a
beszámolót.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
33/2013. (II. 15. sz.) határozata
Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete úgy döntött, hogy az elvégzett
közmunkáról, anyagfelhasználásról beszámolót kér.
Felkéri Füles Ferenc alpolgármestert, hogy ez ügyben
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Füles Ferenc alpolgármester
Füles Ferenc alpolgármester: A következő határozati javaslat: A
képviselőtestület megbízza Tamási István képviselőt, a szociális tűzifa
koordinálásával.
Vajszló Nagyközség Képviselőtestülete 5 fő igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Vajszló Nagyközség képviselőtestülete
34/2013. (II. 15. sz.) határozata
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Vajszló Nagyközség Önkormányzatának
képviselőtestülete úgy döntött, hogy a szociális
tűzifa kiszállításával kapcsolatos feladatok
koordinálásával megbízza Tamási István képviselőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamási István képviselő
2.)
Napirendi pont
Egyebek
Dr. Balázs János c. főjegyző: Beszélni kell még a Hivatal takarításáról,
valamint a helyi levelek kézbesítéséről. Kell kötni egy üzemeltetési
megállapodást, melyben szerepel, hogy a járási kirendeltség takarításához,
takarító béréhez hozzájárulnak 22 %-kal.
Dr. Vittay Szilárd képviselő: Miért nem tudunk a megállapodásról.
Dr. Balázs János c. főjegyző: A következő testületi ülésre ki fogom küldeni.
Tamási István képviselő: Javaslom, hogy a Vajszlóvíz KFT vegye fel állományba,
6 órásban, a béreket pedig az Önkormányzat átutalja a KFT részére.
Meg kell beszélni a KFT ügyvezető igazgatójával.
Füles Ferenc alpolgármester: Más javaslat, hozzászólás az Egyebek napirendi
pontban?
Füles Ferenc alpolgármester Megállapította, hogy a rendkívüli nyilvános
testületi ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat
meghozta. A jelenlévők munkáját megköszönve az ülést 19,55 órakor bezárta
k. m. f.
Füles Ferenc
alpolgármester

Dr. Balázs János
címzetes főjegyző

Uri Gergely
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tamási István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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