10. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Dull Renátát javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt.
Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Dull Renátát jegyzőkönyvvezetőnek.
79/2011.(VI. 11.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dull Renátát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Egy napirendi pont megtárgyalását kéri a háziorvosi szolgálattal kapcsolatosan. Van-e más
javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.
80/2011.(VI. 11.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A Háziorvosi Szolgálat Vállalkozás keretében történő működtetéséről
szóló egészségügyi ellátási szerződés elfogadásáról.
Szabó Rudolf képviselő: Néhány elírásra, értelmet változtató gépelésre szeretné a figyelmet
felhívni. Értelmi zavart is okozhat egy két helyen. A szerződés első pontjában: a beteget
megvizsgálja, gyógykezeli, egészségi állapotát ellenőrzi, orvosi rehabilitációra utalja.
Tizenharmadik pont, harmadik oldal. Az adatok átadása mindkét esetben a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásául szóló törvény rendelkezései szerint történhet – így
volna a helyes –, rendelkezéseinek történhet, így egy kicsit értelmetlen. A tizenötödik pont
negyedik oldal b.) írásban beszámol a megbízottnak helyett, a megbízónak kellene lennie.
Ugyanez a c.) pontban is haladéktalanul írásban jelenti a megbízónak, a megbízottnak helyett.
Fuder Lászlóné képviselő: A második oldal hármas pontjánál kérdezné, hogy eddig a
doktornőnek a rendelési ideje hétfőn és pénteken délután volt itt pedig hétfőtől péntekig,
délelőtt 8-11-ig. Ez valóban így módosul?

2
Balogh Henrietta jegyző: A mostani formában van és a doktornő külön kérte, hogy, amikor
ez a szerződés életbe lép, és lesz működési engedélye, így legyen a rendelés addig, amíg a
szülési szabadságon van és utána szeretné ezt a rendelési időt majd visszaállítani.
Fuder Lászlóné képviselő: Elfogadásra javasolja. Valóban minden olyan részlet benne van,
ami számukra rendkívül fontos a későbbiekben. Egyrészt, hogy ki kinek tartozik beszámolási
kötelezettséggel, másrészt ki mikor mit tesz a rendelőért, ki mikor mit fizet. Kiemelné, hogy
pontosan nincs meghatározva benne az, hogy a megbízó a megbízottnak a havi 180.000
forintos részletet mikor fizeti meg. Nincs benne úgy, hogy havonta kell ezt a részletet odaadni
így fennáll a lehetősége annak is, hogy akár egy összegben is ki lehet fizetni a megbízónak.
Bízik benne,ha megtörténik az átadás átvétel, a leltárukba minden pontosan föl lesz véve, úgy
ahogy átadták illetve úgy, ahogy menet közben már fejlesztették az orvosi rendelőt. Ne
kerüljenek már megint abba a helyzetbe, amibe már egyszer benne voltak.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
81/2011.(VI. 11.) számú határozat
-

A Háziorvosi Szolgálat vállalkozás keretében történő működtetéséről szóló
egészségügyi ellátási szerződés elfogadására, a 61/2011. (IV.28.) számú határozat
módosítására –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2011. (IV.28.) számú
határozatának a 3.) pontját a következők szerint módosítja:
A szerződéskötésre csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor –
leghamarabb a működtetésre vonatkozó működési engedélyek érvényességétől (melynek
beszerzése mielőbb történjen meg) határozatlan ideig.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja jelen előterjesztés
mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Dr. Vaszily Edit háziorvos helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár
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Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Többen felháborodottan keresték meg, hogy Tiszagyendán nem
egyenlőek az emberek, hiszen a Gorkij úton végig levágják az itt lakóknak a füvet, mikor
gyakorlatilag életerős fiatalemberek is laknak ezen a főúton, akik ugyanúgy le tudnák vágni,
mint a mellékutcákon a füvet. Azért valamit tenni kellene ennek érdekében, vagy más
formában kellene ezt az egészet megoldani. Másik dolog, hogy két közmunkás hölgy
rendszeresen az árusnál támasztja hét órától tizenegy óráig a lapátot, a seprűt. Ki kellene adni
nekik azt, hogy mikor melyik területet végezzék el és az adott négy óra hosszában.
Bató Miklós képviselő: A múlt héten pont ott takarították a viakolórt, ahol az árus volt.
Túlságosan nem erőltetik meg magukat, az tény. Látja, hogy egész nap nem csinál semmit, de
tehetetlen. Nem mindenki ilyen. Döntse el a testület vagy a polgármester úr, hogy ne vágják le
a füvet, ne tegyék rendbe a Gorkij utat. Azért lett levágva, mert ezen a területen közlekednek
a legtöbben, legyen rendbe. Próbálták már, hogy nem vágták le, hát meg kell nézni.
Szabó Rudolf képviselő: A Gorkij úton jobbról az első a Vöröshadsereg után, tehát az elején
körülbelül van egy porta. Arra a portára nincs ráépítve ház. Azt 1989-be vásárolták meg az
Önkormányzattól azt a házhelyet, olyan kitétellel, hogy 5 éven belül építeni kell épületet rá. A
mai napig nincsen épület. Gazosodik a terület.
Simai Mihály képviselő: Sípos Karcsinak a nővéréé a porta.
Szabó Rudolf képviselő: Már 20 éve is eltelt. Visszaszáll-e az Önkormányzatra vagy mi
ezzel az eljárási mód? A jegyzőnőt megkérné, hogy nézzen már ennek utána.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem száll vissza, hanem fizetni kell utána.
Bató Miklós képviselő: Borzalmasan néznek ki egyes porták, határozatot kellene hozni, hogy
hozzák rendbe. Mindegyiknek van, egy tulajdonosa rá kell kényszeríteni őket, hogy egy évben
legalább kétszer vágják le a gazt.
Hajnal Istvánné alpolgármester:Járták a falut, felkerült egy A/4-es lapra azoknak a
portáknak a neve, címe, ahol áldatlan állapotok vannak.
Ő is egyetért Miklóssal abban, hogy a fő útnak mindig tökéletesen rendbe kell lenni. Azzal
sincs probléma, hogyha levágják, a számlát ki kellene küldeni mindenkinek. Azt az 1500
forintot mindenki ki bírja.
Bató Miklós képviselő: Utólagosan nem lehet kiküldeni.
Fuder Lászlóné képviselő: El kellene készíteni az Önkormányzatnak a közcélú
foglalkoztatásban résztvevő dolgozókra vonatkoztatva a portáknak a rendben tartását. Ezt
törvény is előírja, lehetőséget biztosít rá és akkor legalább azok az emberek, akik ide be
vannak hívva közcélú foglalkoztatásra a portájukat rendbe tartják.
Pisók István polgármester: Valójában vannak fegyelmezetlenségek a közmunkásoknál.
Tartottak is nekik egy eligazítást. Mindenki tudja azt, hogy nem igen szívesen küldenek el
embereket.
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Balogh Henrietta jegyző:. Ezt tényleg körültekintően kell szabályozni, és fényképekkel stb
kell dokumentálni, de következő testületi ülésre, ami jövő héten lesz, a rendelet elkészül.
Pisók István polgármester: Mindenképpen fotóval, és 2 tanúval kell bizonyítani, hogy a
portája hogy néz ki és azokat, akik nem tartják rendben, megvonhatják a 28.500 forint ellátást.
Az is jogos, hogy a Gorkij úton levágják a füvet és a másik helyen meg nem. Pontosan ezért
kell ezt a rendeletet elkészíteni, hogy mindenki tartsa rendben maga előtt a portáját.
Kikapcsoltuk az egyik illetőnél az áramot, mert az Önkormányzatnak a tulajdonában volt az
óra. Többször felszólították, hogy írassa át az órát, nem íratta át több éven keresztül és ebből
probléma volt.
A kóta területét is rendben kellene tartani, meg ne büntessék őket. Bolyhos Istvánnak lett
ígérve, hogy 3 éven belül betelepítésre kerül az erdőterülete.
Szabó Rudolf képviselő: Pereskedés is volt ebből. Az erdőkitermelés témában.
Balogh Henrietta jegyző: Nem volt pereskedés. Múlt héten jött egy levél. Értesítés eljárás
megindításáról, hogy bírságot fognak az Önkormányzatra kiszabni 2007. évre vonatkozóan.
Pisók István polgármester: Kértek engedélyt arra, hogy kivágják az erdőt?
Balogh Henrietta jegyző: Igen 2007-ben kérték, született egy megállapodás Bolyhos
Istvánnal, hogy az ő területe lesz erdősítve, de azt mondta az Erdőfelügyelet, hogy nem igazán
együttműködő Bolyhos István. Keresték őt is többször, hogy hol tart az ügy. Most bírságot
fognak ellenünk kiszabni 2007. évről.
Szabó Rudolf képviselő: A vízelvezetést kell legelőször megoldani, amíg a vízelvezetés
nincs megnyugtatóan megoldva, addig semmivel nem kell foglalkozni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A busztémában van-e már valami eredmény?
Balogh Henrietta jegyző: Válasz még nem érkezett.
Pisók István polgármester: Kisújszálláson átadták ideiglenes az elkerülőt és volt kint a Por
Kft. gazdasági igazgatója és ő azt nyilatkozta le, hogy ez az út kiváló minőségű.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megtörtént az élelmiszeradománynak a kiosztása. Nagyon
szépen, zökkenőmentesen.
Pisók István polgármester: Ő is szeretné megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ebben
részt vettek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretné elmondani, hogy 18-28-ig lesz most a
gyerektábor az iskolásoknak a Kultúrházban, elég sokan jelentkeztek.
Fuder Lászlóné képviselő: Megköszöni, hogy elismerik az asszonyok munkáját az
élelmiszersegély osztásban. Azt tudni kell, hogy mind nem került kiosztásra bizonyos
mennyiség megmaradt, melyet átadtak a szociális intézménynek, mert erre a szerződés
lehetőséget biztosított és így ők a gondozottjaiknak még bizonyos számban vagy
mennyiségben még vihetnek. Lehetőség lett volna még arra is, hogy esetleg a szociális
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konyhának átadják, de itt az a legnagyobb probléma, hogy az Önkormányzatnak nincs
szociális konyhája, hiszen bérbe adták.
Pisók István polgármester: Visszatérve a konyha üzemeltetésére, szeptembertől meg kell
oldani, hogy milyen formában fogják a gyerekeknek az étkezését biztosítani.
Fuder Lászlóné képviselő: Most 83 gyermek kap nyáron étkeztetést. Amikor a pályázatot
benyújtották április végén, akkor még fel sem vetődött az, hogy az óvoda nyáron nem tud
működni, hiszen az óvoda nyári nyitva tartásáról akkor már döntöttek és így gyakorlatilag az
óvodások számára nem igényeltek nyári étkeztetést csak az iskoláskorú rászorulók számára.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A normatívát Kunhegyes fölvette.
Balogh Henrietta jegyző: A normatíváról lemondani egy évben kétszer van lehetőség, első
esetben április 30. második esetben október 30., pótigénylés június 30 és év vége.
Fuder Lászlóné képviselő: Április 30.-ával a 72 gyermekre vonatkozó étkezési normatívát a
felére csökkentették, mert már akkor volt ez a probléma, hogy nem tudja fizetni és minden
másnap kaptak csak a gyerekek meleg étkezést.
Balogh Henrietta jegyző: Elvileg lemondtak június 30-tól.
Szabó Rudolf képviselő: Most Editke a mai állapot szerint meddig főz?
Pisók István polgármester: Augusztus végéig.
Fuder Lászlóné képviselő: Szerződés van. 2014. december 31.-ig.
Szabó Rudolf képviselő: De ezt felbontotta?
Fuder Lászlóné képviselő: Nem. Azt az együttműködési megállapodást bontotta föl Szabó
András, amit megkötött a kistérség vagy ez a Kunhegyesi Kistérségi Oktatási Társulás
Editkével, miszerint biztosítja a gyendai iskolások, óvodások számára az étkezést. Ezt
bontotta fel, de ő helyette nem biztosított másik vállalkozóval étkezést a tiszagyendai
iskolások, óvodások számára.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez teljesen szabálytalan.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem küldte vissza a normatívát. Felvette, és gyakorlatilag más
célra használta föl. Ha lemondja a normatívát, a következő hónapot mondja le, visszamenőleg
nem tudja lemondani és majd december 31.-én a záráskor kiderül, hogy az általuk felvett
étkezési normatíva és az itt biztosított étkezési napok le fogják-e egymást fedni. Keletkezik-e
többlet vagy esetleg hiány, mert eddig még mindig hiány keletkezett, mert több gyereket
étkeztettek, mint, amit általában megigényeltek.
Pisók István polgármester: Az Önkormányzat igényelheti?
Balogh Henrietta jegyző: Közvetlenül nem igényelhetik. Úgy lehetne erre megoldást találni,
hogy kötnek szolgáltatási szerződést Apostol Edittel. Illetve kell egy olyan fajta
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megállapodást kötni Kunhegyessel, hogy ők az étkezési normatívát átadják nekik és a
tiszagyendai önkormányzat számol el vele.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeptember 31-ig vagy 30-ig el kell dönteni, hogy hogyan
tovább.
Oláh János képviselő: Ezért kellene nagyon megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy önellátóak
maradnának. Tudomásuk van azokról a településekről, akik ilyen kaliberűek, mint ők vagy
esetleg kisebbek és sokkal pozitívabb eredményeket tudnak felmutatni. Sokkal
gazdaságosabban tudnak egy-egy konyhát, egy-egy egyéb feladatot ellátni és akkor bevételeik
vannak.
Pisók István polgármester: Ki akartak ezekből a társulásból szállni már.
Fuder Lászlóné képviselő: El lehetne gondolkozni azon, hogy szeptembertől esetleg a
konyhát ne adják-e át a nonprofitnak működtetésre.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

k.m.f
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