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2. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2015. február 9-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli testületi ülésükön. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát 

javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, 

kézfelnyújtással szavazzon.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

15/2015.(II.09.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Egy napirendi pont megtárgyalását kéri, méghozzá a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének a 

megválasztását. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

16/2015.(II.09.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető 

igazgatójának felmondása. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az ügyvezető igazgató úr benyújtotta a 

lemondását és a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy tesznek javaslatot új ügyvezetőre, 

felügyelő bizottságra. Kiket javasolnak, én személy szerint nem teszek javaslatot. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy azt szeretném, ha én lennék az ügyvezető igazgató. 
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Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy Ballók Zoltán képviselő urat javaslom ügyvezető 

igazgatónak.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy akkor négyen tesznek javaslatot Ballók Zoltán 

ügyvezető úrra? Felügyelő bizottságra kit javasolnak? 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Őzse Ferencet, Kérészi Tamást és Horváth Lászlót. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottsági javaslattal igazából 

nincsen probléma, hanem az ügyvezetővel van probléma, ugyan is megkaptuk a 

Kormányhivataltól az állásfoglalást ma, hogy képviselő nem lehet ügyvezető a Nonprofit 

Kft.-nél. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen a mai nap kaptam meg az 

állásfoglalást, amiben leírták, hogy mi a helyzet. Föl is olvasom hogyha, szükségesnek látják, 

de le is fénymásoltam mindenkinek. Az állásfoglalásban egyértelműen le van írva, hogy 

képviselő nem lehet a Nonprofit Kft. ügyvetetője.  

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor tennének javaslatot új ügyvezető igazgatóra. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, mivel a múltkor az egyik képviselő 

megjegyezte, hogy ott van, az utolsó mondatban nehogy gond legyen, hogy nem minősül ez 

az állásfoglalás kötelező érvényű állásfoglalásnak jogi iránymutatásnak, de ők azt mondják 

egy az egyben, hogy az Önkormányzati törvény alapján nem lehet helyi önkormányzati 

képviselő a Nonprofit Kft.-nek ügyvezetője. De van a képviselettel kapcsolatosan is 

iránymutatás, ami régebben már napirenden volt. Azt is javaslom, hogy nézzék át, 

tanulmányozzák a Tisztelt Képviselők.  

 

Molnár Zoltán képviselő: Kérdezni, hogy miért nem kaptuk már meg előtte ezt az anyagot? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy higgyék el, higgye el Zoli bácsi is, hogy 

most kaptuk meg. Ez ügyben hívta többször is a Kormányhivatalt, de nekik is határidőik 

vannak. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy érdekes. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor javaslatot fogunk tenni az új ügyvezető 

igazgatóra. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy most küldték az e-mailt meg lehet nézni. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy elfogadjuk. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy de még jobb hogy most tették elénk az asztalra, 

mint hogy törvénysértéssel vádoljanak meg bennünket és a következő alkalommal visszaadják 

azonnali hatállyal módosításra. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ha megkérhetem, akik a felügyelő bizottságba 

vannak javasolva, mondjanak már valamit magukról, hogy jelen pillanatban hol dolgoznak? 
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Őzse Ferenc: A kérésre a következőket mondja el. Tisztelt Képviselő-testület! Őzse Ferenc 

vagyok, feleségem Dr. Vaszily Edit háziorvos, jelen pillanatban DEFEND MED -nél vagyok 

alkalmazva, ez a cég működteti a háziorvosi szolgálatot is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy Ön volt ennek a cégnek ügyvezető igazgatója az 

első időszakában és most úgy érzi, hogyha más körökbe fog kerülni az ügyvezetői munkakör, 

akkor felügyelő bizottsági tagként maximális munkát fog tudni végezni? 

 

Őzse Ferenc: Elmondja, hogy úgy érzem igen, azért vállaltam el a felkérést, ha elfogadja a 

Képviselő-testület. 

 

Horváth László: Elmondja, hogy őt is mindenki ismeri, jelenleg nincs munkája, segélyen 

van. 

 

Kérészi Tamás: Elmondja, hogy nem tudja, hogy kinek kell bemutatkoznia. Kérészi Tamás 

vagyok, művelődésszervező szakon végeztem a főiskolán, jelen esetben állást kereső 

munkanélküli vagyok. Bízok benne, hogy a jövőben munkahelyet találok. 

 

Pisók István polgármester: Megköszöni a bemutatkozást. Van-e még kérdés esetleg? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi aljegyzőasszonyt, hogy a felügyelő bizottság felel-e 

a vagyonával a dolgokért vagy ők nem? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy tudomása szerint igen. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy jó akkor a felügyelő bizottság tagjaiba talán egy 

személy az, aki vagyonnal rendelkezik a másik két személyre ez igazából nem igaz. Akkor a 

felügyelő bizottság, hogy fog felelősséget vállalni azért az ügyvezetőért, aki esetleg nem 

megfelelő döntést hoz, mivel fog felelősséget vállalni? 

 

Kérészi Tamás: Elmondja, hogy úgy gondolja, aki a posztot betölti, az tisztában van, a jogi 

dolgokkal. Bízik benne, hogy semmiféle ilyen nemű dolgot nem kell majd alkalmazni, hogy a 

felügyelő bizottság feleljen. Én úgy gondolom, nem egy személyben egy ember fogja vezetni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy az elég baj, ha több ember, mert egy személyi 

felelős vezető van. A felügyelő bizottság csak ellenőrzi az ügyvezető feladat körét. Egy 

személy a felelős, az ügyvezető. Legutóbb mikor az ügyvéd úr itt volt, akkor azt mondta, 

hogy amennyiben az ügyvezető személye olyan hogy hajlandó kommunikálni a céget 

megalakító önkormányzati testülettel akkor lehet többségi döntés, de nem biztos, hogy 

hajlandó lesz kommunikálni. 

 

Kérészi Tamás: Kérdezi, hogy a lemondott ügyvezető igazgató, aki idáig vezette a nonprofit 

Kft.-t ő milyen társasággal állt föl: Mekkora vagyonnal rendelkeztek, ha bármi történt volna 

lett volna elég vagyona? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nem kell kiforgatni a szavaimat. Nem a 

személyed ellen kifogásolok, csak kérdéseket teszek föl. Mert ha már döntést akarunk hozni, 

akkor, hozzunk döntést, úgy hogy ne kelljen még egyszer ide leülnünk. Ez a cég működjön, 

tovább még 8-10 évig ne azzal kelljen foglalkoznunk, hogy évente más emberek, kerülnek 

erre a posztra és más emberek akarják ezt betölteni vagy más emberekkel töltetjük be. 
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Kérészi Tamás: Elmondja, hogy én egyet értek Marika nénivel, csak azért mertem meg 

kérdezni, mert tudomásom szerint egy személyben vezette valaki a dolgot, ha jól tudom, 

akkor semmi nemű felügyelő bizottság nem volt, akivel együtt dolgozhatott volna, vagy aki 

felügyelhette volna a munkáját ez miért lehetséges vagy ez, hogy volt? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő mögötte is volt felügyelő bizottság csak az is 

lemondott nem is régen tehát igazából ezért is került sor most arra, hogy itt üljünk le és 

keressünk embereket. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy első az ügyvezető megválasztása és majd ő tesz 

javaslatot a felügyelő bizottságra.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy először a Halasi János ügyvezető igazgató 

lemondását kellene elfogadni. Meg kellene választani az új ügyvezetőt majd ezt követően a 

felügyelő bizottságot. Ez kellene, hogy legyen a menete. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy amíg nincs másik ügyvezető addig maradjon 

Halasi János ezen a poszton. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ez most váratlanul ért minket, egy következő ülést 

lehetne tartani? Ebben most nem tudnak döntést hozni jelen helyzetben. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen persze, lehet ezt a következő ülésen 

is tárgyalni, nem kell most feltétlenül elhamarkodott döntést hozni. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy van-e még kérdés esetleg hozzászólás? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy még annyit szeretnénk mondani, hogy én 

január 23.-án kértem meg a Kormányhivataltól ezt a levelet és többször telefonáltam nekik, 

hogy mi van és mivel tudtam, hogy ma testületi ülés lesz újra föl hívtam őket mivel felelősség 

teljes döntést kell hozni és azt mondták, hogy elmondják nekem szóba, mi az amit le is fognak 

írni, de legkésőbb 11 órára átküldik nekem. Tényleg most kaptuk meg az állásfoglalást, 

semmi hátsó szándék nem volt sem bennem, sem polgármester úrban. semmi ilyesmi meg 

sem fordult a fejünkben. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy csak furcsának tartom az ilyen dolgokat, hogy 

múltkor is azt a törvényt akkor kaptuk meg. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Zoli bácsi föl lehet őket hívni és rá lehet 

erre is kérdezni. De nagyon furcsa ez a helyzet, mivel én is úgy értelmeztem a jogszabályt, 

hogy lehet képviselő ügyvezető, az ügyvéd úr is úgy értelmezte, hogy lehet. Páldiné, Járási 

Hivatalvezető asszony is úgy értelmezte, hogy lehet, és ennek ellenére nem lehet, törvénytelen 

lenne. Egyértelműen leírja az állásfoglalás, hogy a kizáró ok arra vonatkozik, hogy alapíthat a 

képviselő-testület egy személyes Nonprofit Kft-ét azzal nem összeférhetetlen, de magában az 

ügyvezetőség összeférhetetlen a képviselői tisztséggel. 

 

Pisók István polgármester: Összegzi az elhangzottakat. A mai ülésen nem kerül sem az 

ügyvezető sem a felügyelő bizottság megválasztásra, mivel váratlanul érte a képviselő-

testületet a Kormányhivatal állásfoglalása. A következő Képviselő-testületi ülésen 
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mindenképpen tárgyalni fogjuk a kérdést, de a mai napon ebben nem születik döntés. 

Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a mai ülésen. Amennyiben 

nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

Pisók István      Dobó - Balogh Henrietta 

  polgármester                      aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


