11. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Köszönti Farkas József megyei
főkaptányt, Dr. Tóth Péter alezredes urat és Simon Imre őrnagy urat. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja. Van-e más javaslat?
Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.
82/2011.(VI. 21.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a
napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.
83/2011.(VI. 21.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Beszámoló Tiszagyenda Község közrendjéről, közbiztonságáról. Dr.
Tóth Péter alezredes úrnak átadja a szót.
Dr. Tóth Péter r.alezredes: Írásos anyag is mutatja, hogy jó eredményekről tudtak
beszámolni. Alacsony bűncselekmény szám jellemző. Bíznak benne, hogy így marad. Sajnos
most történt egy iskola betörés, de azon lesznek, hogy a tetteseket elfogják. A faluőrség is
nagy segítséget nyújtott és a kamera módszer is. Az elmúlt év augusztusától folyamatosan van
intézkedési terv. A jelenlegi létszámuk fejlesztésre szorul, megpróbálják itt tartani a körzeti
megbízottat is. Szeretné, ha fel tudnának zárkózni Tiszaroff szintjéhez. Közlekedési
problémák nem jelentkeznek. Több alkalommal indítottak eljárást a lezárt út minőségével
kapcsolatosan a Fegyverneki útszakaszon, bár bűncselekmény nem történt. Kettő negatív
esemény történt a községben. Volt, amikor a kisebbség összetűzésbe keveredett egy falunapi
rendezvényen. Akkor olyan hangok is jöttek, hogy a rendőrség nem végezte a dolgát
rendesen, ez az ügy kivizsgálásra került, meggyőződése, hogy maximálisan ellátták a
rendőrök az ellátandót. Kéri a képviselőktől, a dolgozóktól, hogy támogassák őket, és ne érje
őket ilyen támadás, aminek az alapja nincs meg. Azon vannak, hogy azokat az embereket,
akik a társadalom ellen vannak, visszatartsák. Nem jó hír, hogy a körzeti megbízott el szeretne
innen menni. Ő ezt nem támogatja. Ennek ellenére maximálisan ellátja a feladatát.
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Önkormányzati probléma nem volt, pozitív jelzést tud visszaadni. A rendőrséget fejleszteni
kívánják. Bízik benne, hogy továbbra is bizalommal tudnak egymáshoz fordulni és a
közbiztonságot még biztosabbá tenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Alapos, mindenre kiterjedő a beszámoló. A statisztikában
a valóság nem mutatható ki. A lakosságnak a biztonságérzete nem tükrözi a javuló tendenciát.
Sokan járnak a családsegítőbe, ahol elmondják, hogy félnek a mozgóárusoktól, az
idegenektől. A lakosságnak fórumra lenne igénye, hogyan kellene ezeket kezelni.
Fuder Lászlóné képviselő: Megdöbbenve hallja, hogy el akar menni a körzeti megbízott.
Pozitív a tevékenysége, bármi probléma volt, azonnal segített. Iskolában rendszeresen
megjelent, rendezvényeken is, tájékoztatókat tartott. Gyakrabban látni az autót is a faluban.
Nagyobb teret ölt a 14 éven aluliak bűncselekmény elkövetése.
Most kellene ezt megállítani, hiszen ezek a gyerekek nem igazán fogják föl, hogy az, amit ők
elkövetnek az valójában bűncselekmény. Amennyiben mód és lehetőség volna rá szórólapokat
készíteni, amelyeket a gyerekeknek oda tudnák adni ilyen esetekről vagy akár a drogokkal
kapcsolatban olyan tájékoztatókat papír alakú formában, videón vagy dvd-n, amit egy-egy
drog napon a gyerekeknek levetíthetnének. A beszámoló tartalmas. Valóban nem sok az a
bűncselekmény, ami 2010-ben történt, de az itt élőknek ez mégis sok. Úgy gondolja, hogy a
beszámoló alapos, ő elfogadásra javasolja. Reméli, hogy a későbbiekben is jól együtt fognak
tudni működni és bízik benne, hogy a keddi bűncselekményre is rövid időn belül
felderíthetővé válnak a tettesek.
Pisók István polgármester: Úgy gondolja, jól működő a kapcsolat. Az őrsparancsnok úr
tájékoztatta a lakosságot pár dologról. Úgy gondolja, tartalmas előadás volt. Úgy gondolja,
hogy, mint Önkormányzatnak a megelőzésre kell sokkal nagyobb hangsúlyt fordítani. Ezt az
épületet jobban meg kellett volna védeni, ráccsal föl kellett volna szerelni, vagy esetleg
riasztóval. Volt is erre egy terv, a Teleházat beszereltük a riasztóval. Sajnos őket is elérte az,
ami a környező településeken van, hogy itt is romlik a közbiztonság, nő a munkanélküliség.
Minden évben szervez kerékpárversenyt a rendőrség maximálisan segíti a munkánkat.
Megérti azt is, hogy a rendőrség is nehéz helyzetben van, anyagi gondokkal szenvednek,
állományuknál sem elég a létszám. A beszámolót elfogadhatónak találja. Bármilyen jellegű
problémájuk volt tudták korrigálni, most történt ez a bűncselekmény, minden segítséget meg
fognak adni, hogy kiderüljön az igazság. Azt gondolja továbbra is fejleszteni kell a kamera
rendszert. Régen voltak a faluőrök éjszaka, volt nappali őr is. Sajnos már őket nem tudják
foglalkoztatni. A faluőröket lehetne közmunkásokból, de ott is lecsökkent a támogatottság.
Bíznak benne, hogy több rendőrük lesz és több lesz a rendőri jelenlét.
Dr. Tóth Péter r.alezredes: Javasolja, szervezzenek lakossági fórumot. Neki is fontos, hogy
a lakossággal közvetlen kapcsolatot tudjon ápolni és a felmerült problémákat tudják kezelni.
Ha 10 nappal később szerez erről tudomást és pont a rendőrúr nincs, hogy ezekkel az
emberekkel találkozzon, akkor nem tud mit tenni, viszont amennyiben bejelentés érkezik a
törökszentmiklósi rendőrkapitányság ügyeletére, akkor célzottan tud nyilván embert küldeni.
Az a kérése, hogy mind a családsegítő, mind a Polgármesteri Hivatal, ha ilyen jelzés érkezik
hozzájuk, akkor mindenképpen küldeni fog járőrt, annak érdekében, hogy ezeket ellenőrizze,
vissza tudja tartani a bűncselekmény elkövetésétől. Köszöni a pozitív jelzéseket, amiket a
rendőreikkel kapcsolatosan most beszámoltak. Biztos abban is, hogy az őrsparancsnok úrnak
a vehemenciája, amellyel dolgozik, a lelkiismeretessége ez minden egyes rendőrükre előbbutóbb átragad és hasonló jó visszajelzéseket fog kapni. A gyermekkori bűnözés egész
országosan probléma, ezzel az iskolarendőre programmal szeretné a rendőrség vezetése és
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jónak tartja a bűnmegelőzési előadói státuszt fél állásban tudja fejleszteni. Tehát van egy
kolléga, aki bűnügyi nyomozó vizsgáló ő végül is fél munkaidőben bűnmegelőzési feladatot is
lát el a kapitányságon.
Farkas József megyei kapitány: Polgármester úr, jegyző asszony tisztelt képviselő testület,
hölgyeim és uraim. Örül, hogy itt lehet. Polgármester úr, amikor jöttünk meg is lepődött, hogy
érkezik, nem jelentettem be előre. Nem tesz különbséget, hogy vannak kisebb és nagyobb
Önkormányzatok. Úgy gondolja, hogy mindenkire szükség van a rendfenntartás érdekében.
Minden településen vannak jogkövető és kevésbé jogkövető emberek. Azt gondolja, hogy
ezek ellen minden féle képen fel kell lépni. A létszám nézet szempontjából nincs könnyű
helyzetben sem a főkapitányság sem a kapitányság. Éveken keresztül alul finanszírozott
létszámában, most sikerül majd elérni, ha minden jól megy augusztus elejére, szeptemberre,
hogy a kapitányság teljes egészében feltöltésre kerül. Részben próbaidős rendőrök, akik
korlátozott jogkörrel rendelkeznek, azt gondolja, hogy nem könnyű időszak áll előttük. Annak
érdekében fog megtenni mindent, hogy a megyébe további rendőri erőket, létszámokat tudják
átcsoportosítani, ha ehhez támogatnak az Önkormányzatok a megyei Önkormányzat is ahol
neki évente egyszer-kétszer be kell számolni. Ha már szó volt az elkövetőkről lényegesen
szigorú jogalkalmazási gyakorlat van ettől az évtől kezdve. December 10.-től van szerencséje
ebben a megyében dolgozni. A különleges szabálysértések tavaly egy személyt sem sikerült
így eljárás alá vonni pontosabban őrizetbe venni. Megnézte mielőtt ide érkezett, hogy 29 főnél
jár most idáig ebben az évben a kapitányság területén és egyéb más szabálysértéseknél, a
bűnüldözöttek száma a duplájára emelkedett. Azt gondolja, hogy ha itt az elkövetők meg
lesznek vagy olyan az előéletük, akkor minden bizonyára ennek pontot kell tenni a végére.
Még szeretné kiemelni a polgárőröket és örül, hogy a településen a polgárőrség megalakult és
dolgozik. Jövő héten fogja aláírni a megyei működési megállapodást a megyei polgárőrség
elnökével. Szükség van, rájuk azt gondolja mindenképpen.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a beszámolót. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
84/2011.(VI. 21.) számú határozat
-

Beszámoló Tiszagyenda Község Közrendjéről, közbiztonságáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község közrendjéről,
közbiztonságáról szóló beszámolót elfogadta.
Második napi rendi pont: Beszámoló a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájáról. Átadja a szót.
Villás Nóra szakmai egység vezető: A személyi feltételek felsorolásánál az első lapon
kihagyta a szociális étkeztetést és az is az ők feladatuk illetve az étel kiszállítása valamint a
helyben fogyasztásnál a tárolás, mosogatás, takarítás is. Ezt a szakfeladatot létszám hiányában
közmunkásokkal látják el.
Pisók István polgármester: A szociális alkalmazottaknak a munkájával teljesen meg van
elégedve az utóbbi idők gazdasági nehézségei révén létszámcsökkentést kellett végrehajtani.
Úgy gondolja, hogy már a határán van, ennél több létszámcsökkentést nem tud létrehozni.
Tiszaszentimre kiszállt ebből a szolgáltatásból és most Tiszafüredhez tartoznak. Várhatóan
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2012-ben megváltozik a szociális törvény. Mindenképpen azt szeretné, ha olyan változások
lennének, ahol anyagilag nem terhelnék az Önkormányzatot. Az anyagi forrásaik
korlátozottak, de azt sem szeretné, ha az időseknek a nappali ellátása a szolgáltatás
minőségére romolna. Reméli, hogy olyan racionális intézkedéseket hoztak utóbbi időben az
Önkormányzatnál, hogy ezek a település javát fogják szolgálni. A beszámolót elfogadásra
javasolja.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A jelenlegi öt szakfeladatot minimálisnak mondható
létszámmal biztosítják. Elsősorban anyagi okok miatt. A jövőben intézni kell, hogy
létszámbővítés legyen az idősek klubjában. A dologiakra tulajdonképpen látható, hogy nem
fordítottak semmit csak a közüzemi számlákra, hiszen nincs munkaruha. A 10 év alatt a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál 1 szolgálati bicikli volt. Az a cél, hogy ebben a
gazdaságilag szorult helyzetben normálisan működjön az intézmény. A munka minősége ne
romoljon, mert erre nagyon érzékenyek az emberek.
Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy nem igazán a javukat szolgálta ez a társulás.
Remélik, hogy az új szociális törvényben majd másképp alakulnak a dolgok. Minden
hónapban megpróbáltak helytállni. Úgy gondolja, hogy tartják maguk és fogják is tartani, hála
annak, hogy a dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy a szolgáltatás minősége ne
romoljon, annak ellenére, hogy létszámcsökkentés volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Megköszönni az ott dolgozók munkáját az elmúlt időszakban
végzett tevékenységüket. Elmondaná, hogy nagyon jó a kapcsolat a szociális intézmény és az
intézmények között. A beszámolót elfogadásra javasolja. Bízik benne, hogy a későbbiekben is
megfelelő módon tud működni illetve, tudják működtetni a szociális intézményt.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a beszámolót. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
85/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Beszámoló a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
Harmadik napi rendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyenda Tagiskolájának a 2010/2011-es
tanévről. Kiegészítés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Az adatok átküldésekor egy olyan adatot is átküldtek a
beszámolóval, aminek semmi köze nincsen az iskolához. Elnézést kér. Az az anyag került
átküldésre, amelyik az ő terve volt és még a 15.-ei beszámolóval nem volt kiegészítve.
Szeretné kiegészíteni, azokat a számszaki adatokat, amelyek hiányoznak ebből. Az első, amit
szeretne a 9. oldalon az általános iskolai tanulók átlagos hiányzása 11,2 nap, ebből az
igazolatlan mulasztások száma 0,35 nap/fő. Alatta van, hogy az iskolában egy-két tantárgyból
bukott tanulók száma 4, 3 vagy több tárgyból bukott tanulók száma 3. 7 kitűnő tanuló, 8 jeles
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volt, magatartási átlaguk 4,2, szorgalmi átlaguk 3,2. Utána vannak táblázatok, amelyek
statisztikai adatokat tartalmaznak. Ebben a táblázatban is vannak hiányosságok. 17. oldalon,
az igazolt mulasztás 1016 nap ez a 11,2 nap átlagban, az igazolatlan mulasztások száma 32
nap és ez 0,35nap/fő átlagban. Az összes mulasztásnak 1048 és ez 11,6-et jelent átlagban. Az
van leírva, hogy 32 igazolatlan nap, ha ezt átlag 4 órával 4,5 órával beszorozzák, akkor kijön
egy 128 igazolatlan óra, ami azt jelenti, hogy több alkalommal kellett igazolatlan mulasztás
miatt az új törvényi szabályozás értelmében a családsegítő illetve a Polgármesteri Hivatalt a
jegyzőnőt igénybe venni, hiszen feljelentéseket, felszólításokat kellett kezdeményezni. 4
tanuló bukott javító vizsgára. 4,4-es százalékot jelent, 3 tanuló év ismétlésre 3,3 százalék és
így az összes szám 7, ami 7,7 százalékot eredményez. Még egy hiányossága van ez a 19.
oldal, ahol a hitoktatásban részt vevők száma nem került beírásra katolikus hitoktatásban egy
csoport volt 8 gyermekkel, református hitoktatásban szintén egy csoport volt 12 gyermekkel
ez összesen 20 fő és ez 22,2 százalékot jelent. A végén van, hogy versenyeredmények, itt csak
párat szeretne kiemelni. Több versenyen részt vettek így eredményesen szerepeltek az
Örményesi, a Tiszaroffi matematika versenyen a gyerekek. A Tiszaroffin egy harmadik helyet
elhoztak, részt vettek a Hevesi György megyei, a Hermann Ottó megyei biológia illetve kémia
versenyen, az Ábrahám Herskó természetvédelmi versenyen Karcagon, egy építészeti
versenyen Szolnokon ahonnan egy harmadik helyezést hoztak el ezek mind megyei szintű
versenyek. Környezetvédelmi versenyen Szolnokon, ahonnan egy második helyezést hoztak
el, a Petőfi szavaló versenyről egy első és egy második helyezés, a természetvédelmi
versenyen voltak a gyerekek Mezőtúron. A Nemzeti Összetartozás Napi versenyen csapatban
egy első és egy harmadik helyezést, egyéniben egy első és egy második helyezést hoztak el.
Ha az általunk szervezett Sípos József atlétikai emlékversenyről is beszél, akkor ott a
gyerekeik csapatban is első helyen illetve nagyon sok első, második és harmadik helyet
szereztek egyéniben. Ezen kívül részt vettek a Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett
ifjúsági labdarúgó tornán a kicsik is és a nagyok is, sajnos eredmény ott nem lett, de a
részvétel úgy gondolja, hogy fontos. A tiszaroffi leánylabdarúgó tornán negyedik helyezést
szereztek a tanítványaik illetve a karcagi labdarúgó tornán nem volt érem helyezésük, de azért
szép teljesítményt nyújtottak a gyerekek. Bízik benne, hogy a közeljövőben ezeket csak
erősíteni tudják és egyre jobb és egyre szebb eredményeket érnek majd el ezek a gyerekek.
Megyei versenyen bátran és nyugodtan mennek és versenyeznek és néha közrejátszik ezeken
a versenyeken a versenynek helyet adó iskola, hiszen nagyon sokszor tapasztalták azt hogy
olyan nehezen hiszik el, hogy Tiszagyendáról egy 90 fős iskolából gyerek érkezett és ne adj
isten bekerül a legjobbak közé és még ma is megvannak azért ezeken a versenyeken, hogy a
szervező iskolának nyertesnek kell lenni és ez elég hálátlan dolog a mai világban. Ennyivel
szerette volna kiegészíteni. Köszöni szépen.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Felírta a tanulmányozás során, hogy a funkcionális
analfabetizmus elleni cselekvési terv a legnagyobb probléma Tiszagyendán is, hogy kijárják
az általános iskolát, elkerül a középiskolába és egyszerűen az olvasáskészséget nem képes úgy
használni, hogy ő tanulni tudjon olyan módon, hogy azt még reprodukálja is. Volt szerencséje
az iskolában részt venni a tanévzáró értekezleten, ahol az évet értékelték volna a pedagógusok
és részt sem vettek rajta. Sajnos ez is a gazdasági nehézségek miatt van. A beszámolóból
kitűnik számára meg az ott hallottakból is, hogy értékes színvonalas munka folyik az
iskolában, ami nyilvánvaló nem a beruházásoknak, hanem a pedagógusok önfeláldozó
munkájának köszönhető, hiszen abban az iskolában olyan tanítás folyik, hogy a Varga Katalin
Gimnáziumban is megállják a helyüket a gyerekek, ezt büszkén mondhatják. Aki itt elment jó
tanulóként el lehet mondani visszamenőleg évekre és onnan is, ahol a színvonalhoz kétség
nem fér, kitűnő tanulók jönnek ki. Azt gondolja, törekedni kell arra, hogy az országos átlagot
legalább elérjék. Tudják, hogy egy gyerek nem egy átlagtól függ, tehát egy gyereket nem
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lehet úgy mérni, hogy ez az átlag és ennyinek kell lennie, hiszen az a lényeg pontosan, amit
külön kiemelne a hozzászólásában, hogy a napi munka hiába nehéz ott a 29. oldalon fel
vannak sorolva, hogy milyen okok miatt, milyen nehéz az iskolában a napi munka. Nagyon
fontosnak tartaná, hogy a minőségbiztosítás tovább menjen az iskolában, hiszen most megint
reneszánszát kezdi élni és nagyon nehéz lesz majd nulláról kezdeni, ha újból elkezdik az
ellenőrzéseket, de úgy gondolja, hogy ez a téma itt nem halt el.
Pisók István polgármester: Az Önkormányzat nagy erőkkel dolgozott azon, hogy az iskolát
megtartsa, hiszen az elmúlt évben, nagyon nagy nehézségeik voltak. Megváltozott támogatási
rendszer, kevesebb pénzt kaptak a kormánytól. Úgy gondolja, hogy fellélegezhetnek mivel,
még hivatalosan nem kaptak értesítést, de Tiszagyenda, a megyében három település kapott
pénzt, 10 millió forintot kaptak a minisztériumtól arra, hogy a kisiskolát működtessék.
Természetesen ezzel nem elégedhetnek meg, mint mondta további intézkedéseket kell hozni
annak érdekében, hogy az iskolát mindenképpen helyben tartsák, hiszen ez a településnek a
lelke. Az is nagyon fontos, hogy az oktatás jó minőségben történjen. Felépült a tornaterem,
ahol a gyerekeknek sportolási lehetőség van téli időszakban is. Szeretnék az iskolát téli
időszakban szalma bálás kazánnal megfűteni, mivel ezzel is csökkentenék a költségeket. A
tanároknak a fizetését majd valószínűleg az állam fogja fizetni. Ott is jelentős
létszámcsökkentés volt, nagyobb teher jutott a tanárokra, el kellett olyan kollegát is küldeni,
akit ő nem szeretett volna, de nem szól bele szakmai munkába. Reméli, hogy az iskola
magasabb létszámmal fog működni és ez által magasabb oktatási színvonalat lehetne tartani.
Jelen állás szerint a kényszerűség nagyúr, meg kellett hozni olyan döntéseket is, amik
igazából senkinek nem volt szimpatikus. A beszámolót elfogadásra javasolja. Hozzászólás,
vélemény van-e még? Nem volt. Javasolja elfogadásra a beszámolót. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
86/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola Tiszagyenda Tagiskolájának a 2010/2011-es tanévrőlTiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyenda Tagiskolájának a
2010/2011-es tanévről szóló beszámolót elfogadta.
Negyedik napi rendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Város Óvoda Intézménye Tiszagyenda
Tagintézményének 2010/2011-es nevelési évéről. Átadja a szót az óvoda vezetőjének.
Balogh Edina intézményvezető: Ő is csak néhány mondatot szeretne mondani.2010-2011-es
nevelési évüket 32 fő gyermekkel zárták, ebből 30 fő hátrányos helyzetű, 4 fő halmozottan
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett volt 2 gyermek.2011 szeptemberében 13 gyermek fogja
megkezdeni általános iskolai tanulmányait, még az óvodába jövőre 30 fővel kezdik meg a
nevelési évüket, januárban további 4 gyermek lesz várható, így a félévre elérhetik a 34 főt. A
2012-es tanévet valószínűleg, hogy 7 gyermek fogja megkezdeni. Intézményükben személyi
feltételek most is ebben az évben megfelelő számú és végzettségű volt 2 fő szakképzett óvoda
pedagógus 2 fő szakképzett dajka. A tárgyi feltételeiknél annyit szeretne elmondani, hogy
nagyon elégedettek. Minden napi munkájukhoz szükséges eszközök adottak és itt mondaná el;
hogy a 40 éves bútoraikat ebben a tanévben a szülők segítségével sikerült lecserélniük,
úgyhogy mind a két csoportszobájukban új bútorok várják a gyerekeket. Úgy gondolja, hogy
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már a hivataltól egy kis terhet levett. Fontosnak tartaná itt a beszámolójában elmondani, hogy
idén is felmérték a nyári óvoda iránti igény felmérést, amibe 3 gyerek jelentkezett, de mivel
május 16.-ától az óvodába járó gyermekek nem részesültek úgymond ellátásban,
étkeztetésben ezért a szülők már ezek után nem igényelték. Nem vállalták fel azt, hogy
esetlegesen ők maguk behozzák a tízórait. Május 16-tól június 15.-ig a Sárközi alapítvány
jóvoltából tudták a gyermekeknek megvenni a tízórai alapanyagot, amit az óvodában a dajka
nénik állítottak elő. Így oldották meg a gyerekeknek az étkeztetést. Még annyit szeretne
elmondani a beszámolóból, sajnos nincs itt Major Anikó, akinek már elmondta, jelezte, hogy
kérelmezte azt, hogy, május végén mikor kint volt a közoktatási szakértő és elemezte azt,
hogyha az óvodát kizárnák a kistérségi társulásból, akkor milyen hátrányba vennék a
gyerekeket, a pedagógusokat, az óvodai ellátást. A szakértő megkérte az összes
tagintézményt, hogy álljanak ki mellettük egy emberként, mert bármikor ők is kerülhetnek
ilyen helyzetbe és egyik intézmény sem tette meg. Valamilyen szinten magukra hagyták őket,
mondta is neki, hogy úgy gondolta, hogy ezt nem így kellene egy intézmény vezetőnek.
Elhiszi, hogy félnek a felettesétől Szabó András polgármester úrtól, de úgy gondolja, hogy
úgy lett volna etikus, hogy vállvetve kitartott volna amellett, hogy velük maradjanak a
társulásban. El is köszönt tőlük, mert, hogy ő tudja, hogy kiteszik őket és szeretett volna még
velük tovább együttműködni. Ezt neki is elmondta, sajnálja, hogy ő nincs itt. Úgy gondolja,
hogy itt az összes intézmény összetart, az iskolával, a szociális egységgel. Úgy gondolja, hogy
egymásra számíthatnak. Ők nem álltak ki mellettük, kérte arra, hogy a gyerekek mellé álljon
ki, hogy legalább a gyerekek megkapják az étkezést. Bízik abban, hogy szeptembertől minden
megváltozik, a gyerekek kapnak étkezést. Szeptember 1.-től zökkenőmentesen indul minden
mondta a szülőknek.
Pisók István polgármester: Köszöni szépen. Van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem tudott róla, hogy így zajlott. Úgy gondolja, hogy ha
elköszöntek, akkor tényleg el is fogadják az elköszönést. Nincs erre szükség egyáltalán. Az a
plusz normatíva, ami állítólag jut, úgy gondolja, hogy ugyanannyi vissza is folyik, nem éri
meg ez. A beszámoló tartalmas, igényes ezt nagyon közérthetően mutatta be Edina az
óvodában folyó munkát. Saját maga is megtapasztalta, hiszen volt alkalma 3 napon át napi 2-3
óra hosszában megfigyelni, hogy mit csinálnak az óvónők és a gyerekek is az óvodában. A
tapasztalatai nagyon jók. Szeretne egy javaslatot tenni, ami nem romboló, hanem építő jellegű
javaslat lenne, és úgy gondolja, hogy így fogja majd fel az óvoda is. Arra irányul, hogy a
takarékosság jegyében bízzák meg a vezető óvónőt azzal, hogy vizsgálja felül a szakmai
létszámot a tiszagyendai óvodában, az óvónőit, a dajkait és éljen egy olyan javaslattal, amely
megtakarítást fog eredményezni szeptembertől. Sajnos a nyáron nem történt meg, hamarabb
kellett volna, pazarlásnak tartja, hogy a félnapos óvodában ugyanannyian dolgoztak,
ugyanannyi fizetés áramlott ki, mint hogyha nem egy, gyakorlatilag kétcsoportos óvodának
megfelelne a létszám. Ez nyilván nem a vezető óvónőnek a hibája, hiszen őneki egy feladata
van, hogy az ott lévő létszámot ott tartsa ez a lényeg, mert a színvonal így emelkedik. Ami
lényeges úgy gondolja, hogy augusztusban, amikor indul, az óvoda akkor már úgy kell
kinyitni, hogy ebédet kapjanak a gyermekek. Tehát 29.-re gondol, nem hónapok múlva. Ez
alapvető kötelességük nekik a képviselőknek, az Önkormányzatnak. 1966 óta van óvoda
Tiszagyendán, de azóta még soha nem fordult elő olyan, hogy a gyerekek enni nem kaptak az
óvodában. Erre van ráadásul az állami támogatás is. Arra kérné a jegyzőt, hogy az erre
vonatkozó tárgyalásokat már a jövő héten kezdjék meg és intézzék a normatíva igénylést.
Köszöni szépen.
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Fuder Lászlóné képviselő: Az iskola és az óvoda kapcsolata úgy gondolja, hogy ebben a
nehéz időszakban még jobban megerősödött illetve gyakorlatilag még közelebb hozta
egymáshoz a két intézményt, mint eddig is volt. Bízik benne, hogy ez a kapcsolat nem fog
lazulni és a későbbiekben továbbra is hasonló módon fog fennmaradni. Gyakorlatilag ahhoz
nem tud hirtelen mit mondani amit Gizike mondott, valahol van benne igazság is, de ha ő
mint intézmény vezető abban gondolkodik ő is ahhoz ragaszkodik, hogy maradjon meg az
aminek meg kell maradni. A másik, amit szeretne elmondani, hogy Gizike felhozta az
étkezést, igen meg kell oldani az ebédet, ugyanakkor javasolja, hogy kerüljön felülvizsgálatra,
hogy miért kell rezsi költséget számolni a tízórai és az uzsonna után, ami gyakorlatilag teljes
egészében az intézmény dolgozói készítenek el. Sokkal minőségibb ételeket kaptak most a
gyerekek, és sokkal kevesebb összegért vásároltak. Minden egyes dolgot meg kell ragadni az
Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a költségeket csökkentse, de a gyerekek
megkapják az egész napos ellátást. Nem maradhatnak szeptembertől ellátatlanul és ugyanez
vonatkozik az iskolára is. Igenis a gyereknek kell az ebéd. Nem lehet az, hogy egy
Önkormányzat, hogy jelen esetben Kunhegyes fogja magát és azt mondja, hogy márpedig
Tiszagyendának nincs étkeztetési támogatása. Ő is ahhoz ragaszkodik és javasolja is, hogy
igenis ebből ki kell lépni. Őket abszolút ellenségnek kezelik, az iskolát, óvodát egyaránt
függetlenül attól, hogy talán a Tiszagyendai óvodától, iskolától kapták a legtöbb szakmai
segítséget, akkor, amikor ennek az egésznek a papírmunkáját el kellett készíteni. Ha
Kunhegyes került volna hasonló helyzetbe a tiszagyendai iskola pedagógusai egyöntetűen
mellette lettek volna.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezért kell megvizsgálni a létszám felvételt, amit ott
megtakarítunk, az pont fedezni fogja azt, ami a kunhegyesi kiválással elesik.
Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja a beszámolót
elfogadásra. Egyetért Fuderné Marikával, ezeket a dolgokat vizsgálják felül, ugyanúgy az
iskolaétkeztetést, ugyanúgy az óvodaétkeztetést. Egyetért Gizikével, azzal, ha a tagintézmény
készítene egy tervet, arra az eshetőségre, hogy ha mondjuk, átveszik az óvodát, minél
hatékonyabban és gazdaságosabban tudják ezt az intézményt fedezni. Azt gondolja, hogy ez a
helyzet lehet, hogy még javukra is fog válni, mert megtanítja őket arra, hogy próbáljanak meg
házon belül gazdálkodni, konyhát üzemeltetni. Ebből a válságból ki fognak lábalni. Meg
fogják oldani ezeket a feladatokat. Az étkezésre visszatérve 100 Ft-al drágább az étkeztetés
náluk, mint más egyéb intézményben. A konyhát bérbe adták, de nem extraprofitra adták
bérbe, hanem hogy ő üzemelteti a konyhát. Ha más nem lesz, akkor az étkezést vissza vesszik
az óvodánál is, az iskolánál is. Most a társulásban december 31-ig kénytelenek benne lenni.
Balogh Henrietta jegyző: Benne van a vállalkozóval kötött szerződésben, hogy a nyersanyag
költséget konkrétan a képviselő testület határozza meg. A Képviselő-testület dönthet úgy,
hogy alacsonyabb nyersanyag költséget állapít meg és a vállalkozónak azon áron kell
kalkulálnia.
Pisók István polgármester: Volt olyan mikor nem tudtak fizetni, elég magas összeget utaltak
át ebben az évben 21 milliót az iskolára. Nem a vállalkozó ellen van. Biztos benne, hogy a
vállalkozó tudja a legjobban működtetni, mert ő van ott, de azért ne az ők kárukra. Kéri az
intézmény vezetőket, hogy gondolkodjanak el, hogy ha esetleg az iskola, az óvoda, vagy a
művelődési ház is visszakerül saját kézbe, akkor úgy működjön, hogy ne legyen ráfizetésük.
Minél kevesebb pénzt kelljen hozzátenni az Önkormányzatnak. Hatékony és hasznos legyen
az emberekre. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. A beszámolót javasolja elfogadásra. Aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
87/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Beszámoló a Kunhegyesi Város Óvoda Intézménye Tiszagyenda Tagintézményének
2010/2011-es nevelési évérőlTiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kunhegyesi Város Óvoda
Intézménye Tiszagyenda Tagintézményének 2010/2011-es nevelési évéről szóló beszámolót
elfogadta.
Ötödik napi rendi pont: Beszámoló a Tiszagyendai Művelődési Ház és Könyvtár 2010 évi
tevékenységéről. Átadja a szót az előadónak.
Szabó Magdolna Adrienn művelődés szervező: Egy dokumentumfilmet vetítettek a
fiataloknak, erre már 2010-ben sor került a drogellenes világnap keretében az Akarod-e látni a
valóságot című filmet vetítették, sajnos nagyon kevesen jelentek meg. Főleg fiatalok nem
jöttek el, akiknek erre szükségük lett volna, hogy lássák.
Pisók István polgármester: Az iskolában is kellene tartani egy ilyen napot. Igazából ez a
társulás nekik semmit nem jelentett, mert a szakmai munkát mindenki maga végezte, el kell
gondolkozni a fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokon, hogy még színvonalasabbá lehessen
tenni. Van valakinek hozzászólása, kérdése?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon tartalmas, szép beszámolót készített, kiemelendő,
hogy mint Művelődés Ház vezető nagyon aktívan együtt működik minden intézménnyel. Úgy
gondolja, hogy ez az alapja a Művelődési Ház létének, hiszen nagyban megkönnyíti ezzel
minden intézménynek a szervező munkáját. Amíg nem volt nyitva a Művelődési Ház, addig
mindenkinek a saját intézményében kellett lebonyolítani olyan programokat, ami
gyakorlatilag nem is fért be, adott esetben az ők intézményükbe sem vagy az iskolába sem. Ez
nagyon jó, hogy végre van egy olyan hely, ahol ezek a programok lebonyolódnak. Éppen a
mostani két hetes gyermektábor is példa erre, hogy milyen szép kényelmesen elférnek ott a
gyerekek, játszhatnak, szórakozhatnak. Sok a segítő is. Nagyon szép, tiszta a Művelődési Ház,
jó illatú a könyvtár tehát akár még olvasni is be lehetne ülni. Igaz, hogy elég kevesen járnak,
de az a lényeg, hogy végül is működik. Egy megjegyzést tenne csupán a második oldalról,
szerepel egy olyan mondat, hogy a dolgozók több alkalommal a napi munkaidőn túl önkéntes
munkát is kénytelenek ellátni. Úgy gondolja, hogy az önkéntes munka azért önkéntes munka,
mert nem kénytelen nem kötelező, hanem önmaguk vállalják és ezt a munkát el is látják.
Pontosan tudja, hogy miről szólt ez a mondat, de azt gondolja, hogy a közmunkás segítségek
ott vannak. Tudomásul kell venni, hogy ha valaki nem az árokparti kapálást választotta,
hanem a kultúrházat, akkor tudni kell, hogy napközben az emberek dolgoznak, fiatalok is
odavannak, nincsenek programok, kivétel a nyár vagy a délutáni időszak, itt bizony esti
programon, ha működtetni akarják normálisan a Művelődési Házat, akkor ott kell, hogy
maradjanak. Azt gondolja, hogy örömmel vállalja bármelyik közmunkás, ha akár este 10-ig is
ott kell maradni, ha éppen be van osztva a Művelődési Házba, mint hogy a 40 fokos hőségben
kapáljon kint az árokparton. Úgy gondolja, hogy erre van igény. Most 2011 őszére a
szociálisban elég sok új feladat lesz, és ha minden sikerül, akkor újabb közösségi csoportok
lesznek, és nagyon remélik, hogy ezek is majd be fognak épülni a Művelődési Háznak a
programjába. Maga meg a szociális intézmény nevében szeretné megköszönni Magdikának a
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segítségét, amit a gyermekjóléti szolgálat nyári táborának a megszervezésében véghezvitt és
további jó munkát kíván.
Fuder Lászlóné képviselő: A beszámoló tartalmas, igényes, minden benne van, ami az
elmúlt időszakban zajlott. Külön kiemelné, hogy voltak bizonyos programok, amelyekről
részletesebben beszámolt, ezek jó dolgok. Szeretne köszönetet mondani a különböző klub
vezetőknek is, hiszen ők tényleg önkéntesen végzik ezt a munkát. Saját belső késztetésből,
anélkül, hogy ezért bármi nemű ellenszolgáltatást várnának. Azért jó dolog azt tudni, hogy
még vannak ilyen emberek a településen és szerinte többen is vannak, csak nem használják ki
a lehetőséget és nem keresik őket. Neki nagyon tetszett az a kiállítás, amelyet szerveztek a
település régmúltjáról, de ha egy kicsit jobban körülnéztek volna a faluban és több embert
megkerestek volna, akkor még több olyan anyag került volna elő, ami talán még régebbi, mint
azok és bízik benne, hogy újra meg lesz az a kiállítás szervezve és akkor több helyen
szétnéznek. Az iskolából is tudnak átadni olyan anyagokat, ami azért kuriózumnak számít a
deportáltakkal kapcsolatos dolgok, a 40-es évek előtti időszaknak a papírjai, ami ugye féltve
őrzött dolgok, de azért bele lehet tekinteni kívül állóknak is. Az 1800-as évek közepéről
vannak újságaik, amiket azért nagyon nagy féltő kinccsel őriznek itt és talán be lehetne ezeket
is itt mutatni. Továbbra is jó munkát kíván.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a beszámolót. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület
egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
88/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Beszámoló a Tiszagyendai Művelődési Ház és Könyvtár 2010 évi tevékenységérőlTiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszagyendai Művelődési Ház és
Könyvtár 2010 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Hatodik napi rendi pont: Beszámoló a Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit
Kft. 2010.évi munkájáról. Átadja a szót Buda Istvánné ügyvezetőnek.
Buda Istvánné ügyvezető: Ő csak annyit javasolna, mivel nem kívánja a 2010-es évet semmi
féle módon kommentálni, hogy nagyon fontos lenne eldönteni, hogy nonprofitként működjön,
és ehhez nekik kell eldönteni, milyen feladatok kerüljenek át és ezt nem lehet tovább
halogatni, mert jövőre nem 400.000-t fizetnek társasági adót, hanem 2 milliót, ha ez tovább is
így megy. Nincsenek közhasznú feladatok vagy legalább is nagyon kevés van. Szerinte a
legközelebbi testületire valamilyen formában fel kellene készülni, mert ez így nem működik.
A 2010 évihez nem tud mit hozzátenni. A legközelebbi testületire a féléves beszámolót tudja
vinni.
Pisók István polgármester: Azt javasolja, hogy ezt fogadják el. A legközelebbi testületire
egy főt jelölni kellene.
Buda Istvánné ügyvezető: Vagy pedig arról kellene dönteni, hogy ne nonprofit legyen,
hanem alakuljon át.
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Pisók István polgármester: Ezt azért nem javasolná, mert pályázaton 85%-al tudnak indulni,
ha csak normál kft, akkor csak 50%-ban. További hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
89/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Beszámoló a Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2010.évi
munkájárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Hetedik napi rendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 3/2009.(II.13.) számú rendeletének
módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: A szociális törvénybe került bele, hogy a bérpótló juttatás egyik
feltételeként előírhatja a helyi képviselő testület, a porták rendbetételének kötelezettségét.
Úgy gondolják, hogy elsőként mindenképpen ellenőrzik, mikor benyújtják a kérelmet, a
második esetben az éves felülvizsgálat alkalmával szintén, illetve beleírta ebbe a rendelet
módosításába, hogy alkalomszerűen. Ez konkrétan a bérpótló juttatásban részesülőknek szól,
hogy ha úgy gondolja a képviselő testület, lehet olyan helyi rendeletet hozni, ami általánosan
az egész településre nézve rendelkezik.
Pisók István polgármester: Tud olyat, aki egészséges és 2 m-es dudva van a kertjében. Rá
kell kényszeríteni az embereket arra, hogy igenis a lakókörnyezetét tegye rendbe.
Balogh Henrietta jegyző: Úgy működik, ha beadta a kérelmet az ügyfél, 30 napjuk van arra,
hogy határozatot hozzanak. Beadja, a kérelmet 10 napon belül kimennek, azt
jegyzőkönyvezik, odateszik a határozat mögé és utána évente van felülvizsgálat, akkor
szintén. Ha úgy látják, hogy a portája nincs rendben, akkor alkalomszerűen megvonhatják
tőle.
Pisók István polgármester: Fórumon kellene tájékoztatni az embereket. Van-e kérdés,
hozzászólás? Nem volt. Javasolja elfogadásra a napirendi pontot. Aki egyetért, kéri,
szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
6/2011.(VI. 21.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 3/2009.(II.13.) számú rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nyolcadik napirendi pont: Folyószámla-hitelkeret szerződés hosszabbításáról.
Ezt az utóbbi időben igénybe kellett venniük. Sajnos az utóbbi időben többet vettek ki belőle,
kihasználták a keretüket, de bíznak benne, hogy ki tudják egyenlíteni.
Balogh Henrietta jegyző: Az előzetes kérelem bement, még mellékleteként kell, hogy legyen
meg ez a határozat, de a gazdálkodási adatokból, a mutatókból azt mondják, hogy nem biztos,
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hogy a 20 milliós hitelkeretet tudják részükre megadni. Azt mondták, nem úgy lesz, hogy
egyik napról a másikra nincs tovább. Mindenképpen valami megoldást fognak közölni
feléjük.
Pisók István polgármester: Még szorosabb intézkedéseket hoznak a bankok, hogy még
maximálisabban gazdálkodjanak. Van előnye is, hátránya is. Hozzászólás, vélemény van-e?
Nem volt. Aki ezzel egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
90/2011.(VI. 21.) számú határozat
- Folyószámla hitelkeret-szerződés hosszabbításáról Tiszagyenda Község Önkormányzata 20.000.000.- Ft azaz húszmillió forint összegű
folyószámlahitel felvételét határozza el közszolgáltatási és államigazgatási feladatok
folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje: 2012. július 27.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járuléka erejéig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 2011. július 28.
A határozatról értesül:
1. OTP Bank NyRt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Irattár
Kilencedik napi rendi pont: Dr. Ács Miklós nőgyógyászati rendelés tartásának
kezdeményezéséről.
Ehhez kapcsolódóan van e valakinek hozzáfűzni valója?
Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne ezzel kapcsolatban pár gondolatot elmondani. Egyrészt
szeretné tolmácsolni az egyik polgártársának a kérését is és el szeretné mondani, azt a dolgot,
ami vele kapcsolatban megesett a legutóbbi rendelésen. Maximálisan támogat minden olyan
egészségügyi kezdeményezést, amelyik a falu lakosságának érdekeit szolgálja. Többek között
támogatja a nőgyógyászati rendelést, azért mert a faluban nagyon sok olyan ember van, aki
egyébként nem menne el nőgyógyászati szűrésre, de mivel helyben van, ezért előbb-utóbb
mégis csak ráveszi magát és elmegy, ha többször nem évente egyszer. Ha Tiszagyenda
képviselő testülete arról dönt, hogy pénzt fizetnek ezért az ellátásért, akkor a doktor úr köteles
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minden tiszagyendai lakos megvizsgálni és nem utasítani el azzal, hogy menjen ahhoz a
nőgyógyászhoz, akinél legutóbb járt. Ilyen nincs. Ő ezután pénzt kap, sőt ennél különbeket is
megcsinált, csak azok az emberek nem igazán mernek beszélni és nem igazán merik nekik
elmondani milyen gondjaik és problémáik vannak illetve voltak itt a doktor úrral
kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy támogatja, de a vele megkötött szerződésben keményen
oda kell írni, hogy nem utasíthat el senkit sem a vizsgálatról. Egyrészt, mint utóbb kiderült az
a nőgyógyász azért küldte Ács doktorhoz, mert, hogy Ács doktor szakmai tekintélyét ismeri
és tudja, hogy jól diagnosztizál, és hogy itt helyben nem kell fizetni és mentesítse az illetőt a
közel 7 ezer forintos egyéb vizsgálati díj kifizetése alól. A véleménye szerint egy orvos ilyet
nem tehet. Ő vállalta ezeket a szűréseket, az ultrahangos szűrést, vállalta a nőgyógyászati
szűrést, a prosztataszűrést, stb. ő ezeket mindet felajánlotta nekik, amikor először odament a
településre. 30.000 ft-ot kap a havi egyszeri rendelésért.
Pisók István polgármester: Hozzáteszi, hogy előző évben kapott pályázaton nyert pénzt.
Fuder Lászlóné képviselő: Fizettek már neki, akkor is 30.000 ft-ot, mikor megvonták tőle
ezt a támogatást, mert egy időben támogatta őt az Egészségbiztosítási Pénztár, hogy ha ki jön
ilyen kis településre és terjeszti ezt a szűrésen való részvételt. Utána adott neki az
Önkormányzat 30.000 ft-ot. Megint benyújtott egy pályázatot, újra nyert, akkor már nem
kellett megint fizetniük neki. Most megint lejárt a pályázati pénz, most megint adnak neki és
valószínű, hogy újra pályázhat és újra fog erre pénzt kapni, de akkor már tőlük nem kérhet,
mert a pályázatot is elveszti. Elég sokan fordulnak meg már az utóbbi időben nála.
Pisók István polgármester: Írnak egy levelet, hogy csak akkor írják alá a szerződést, ha
minden tiszagyendai lakost elvállal. Az a baj, hogy sokan el sem mennek erre.
Pedig a megelőzés volna a célja. Saját tapasztalatból tudja, hogy minél hamarabb
diagnosztizálják, annál könnyebb a gyógyulás.
Oláh János képviselő: Az előterjesztésbe
meghatározva, mi tartozik bele még?

csak

nőgyógyászati

fogalommal

van

Fuder Lászlóné képviselő: Emlékszik rá, hogy ő abban a kérvényében, amit oda küldött
annak idején felsorolta, hogy milyen vizsgálatokat tud megcsinálni ezért a pénzért
Tiszagyendán.
Balogh Henrietta jegyző: Visszamenőleg meg fogja keresni és akkor mindenképpen azokkal
a feltételekkel, amennyiben ezt hajlandó elvégezni minden tiszagyendai lakos részére, akkor,
ellenkező esetben nem. Egy ilyen határozatot javasolna.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra, a javasolt módosításokkal. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
91/2011.(VI. 21.) számú határozat
-Dr. Ács Miklós nőgyógyászati rendelés tartásának kezdeményezésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Dr. Ács Miklós
nőgyógyásszal együttműködik és 2011. évben havonta egy alkalommal 30.000.- Ft, azaz
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Harmincezer forint ellenében biztosítja Tiszagyenda Községben a nőgyógyászati rendelés
tartását.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó
nőgyógyászati rendelés díját, azaz 6 hó x 30.000.- Ft összesen 180.000.- Ft összeget a 2011.
évi költségvetésébe betervezi.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy Dr. Ács
Miklós minden egyes beteget vizsgáljon meg, aki megjelenik a rendelésen.
Határidő: 2011. július 24.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Dr. Ács Miklós nőgyógyász
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkapták a Volántól a segítséget, abban az esetben, ha
jönnének át tanulók, diákok. A busz 8:05 perckor érne Tiszagyendára.
Fuder Lászlóné képviselő: Kiterjesztenék, nem csak Tiszabőig menne a járat, hanem
átmenne Tiszagyendára és 8:05 perckor érne az orvosi rendelőhöz. Na, most az, hogy ő 5
vagy 10 perccel később kezdi a tanítást az mindegy, reggel negyed 9-kor kezdi a tanítást és 10
perccel rövidebb a nagyszünet és nem 20 perces. A közoktatási törvény értelmében 40 perces
órákat is lehet tartani, ez a pár perc akárhol behozható. Augusztus hónapban még
konkretizálni kell, hogy akkor mikortól, milyen időszakra kérnék. Most jelen pillanatban 15
olyan gyermek van, akik magyar gyerekek és a szülők szeretnék oda járatni a gyerekeket a
Tiszagyendai Általános Iskolába. Már 2 be is van íratva az első osztályba. Az, hogy
újraszabályozzák az utazási kedvezményeket és tízszeresére nőhet azoknak a diákoknak az
utazási költsége, akik nem a körzetileg illetékes iskolába járnának. Ezt ő kizártnak tartja. Sérti
ma Magyarországon a szabad iskolaválasztáshoz való jogot. Erre nem lehet kényszeríteni egy
szülőt sem, hogy ha nem akarja helyben járatni a gyermekét, akkor nem viheti el máshova.
Azt nem állítja, hogy nem nőnek majd az energia árak miatt a bejárási költségek, de azt is
tudni kell, hogy a bejáró tanulók után megkapják az állami normatívát így azt az állami
normatívát mindig kifizették a bejáró tanulóknak és még marad is belőle. Tehát a bejáró
normatíva lefedezi azt, mert ezt is erre lehet fordítani.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy 7 millió 200 ezer forintot kaptak ÖNHIKI-re,
meg van, hogy mire használhatják föl.
Balogh Henrietta jegyző: 3 millió 57 ezret engedményeztek Editkének iskolai tartozás
jogcímen, de másrészt 2,5 millió forint az amivel el vannak maradva május illetve június
hónapban. Júliust még nem számlázták le. Körülbelül ott van, hogy ez 6 millió forint és akkor
az 1 millió forintból a közüzemi számlákat kellene, mindenképpen a gáz, villany stb. kifizetni.
Ha szeptemberben be akarják nyújtani, akkor el kell számolni tételesen a megkapott
összeggel.
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Fuder Lászlóné képviselő: Most ezzel kapcsolatban arra kérné polgármester urat, jegyzőnőt,
hogy nagyon odafigyelve és csak olyanra fordítani, mert nem éri meg az Önkormányzatnak
az, hogy esetleg mást fizetnek ki belőle és utána éveken keresztül nem lesz lehetőségük
pályázni illetve nem egy utolsó dolog kamatos kamattal visszafizetni ezt az összeget, mert
szigorúan megbüntetik az Önkormányzatot. Hagy kérje, hogy mivel arról volt szó a
vállalkozóval kötött szerződéssel, hogy amikor megkapja az Önkormányzat ezt a pénzt zárós
határidő belül a vállalkozónak az étkezést kifizeti. Fizessék, ki utalják át azért, hogy nehogy
arra kerüljön a sor, hogy a vállalkozó beváltsa az ígéretét és a települési Önkormányzatot
leinkasszózza.
Balogh Henrietta jegyző: Mikor megjött a támogatás beszélt a vállalkozóval, tájékoztatta,
hogy testületi ülés lesz, utána utalják a pénzt. Kérdezte, hogy van-e még tartozás a szociális
társulás felől a részére, de azt mondta, hogy nincsen. Nincs jelentős elmaradás.
Fuder Lászlóné képviselő: Az egyik polgártársuk és a vele egy utcában lakók, szomszédok
jelezték, hogy a Korona kocsmában az elmúlt időszakban az éjszakai nyitva tartás zaja és az
ott hangoskodó fiatalok rendkívül zavarják a környéken élőket, főleg az idősebb embereket. A
fiatalok éjszaka 2 órakor randalíroznak az utcán és, ezek rendszeresek, hétköznap is és
hétvégén még jobban és egyre erőteljesebben. Az egyik lakó állítólag rosszul is lett orvost is
kellett hozzá hívni. Kérik, hogy ellenőrizzék a nyitvatartási időt. 18 éven aluliakat is
kiszolgálják, és ez nem lehet hosszú távon. Több lakos érdeklődött a vérvétellel kapcsolatban,
hogy sikerült-e már valamit intézni és rendezni. Megoldódik-e ez valamilyen módon meg
lehet-e ezt oldani, ugyanis Tiszaroff már nem fogadja a Tiszagyendai betegeket és doktorúr
csak pénzért tudja továbbítani, úgy tudja, hogy 10.000 forintért vizsgálja meg a
Tiszagyendaiak vérét, ha Tiszaroff küldi el Tiszafürednek. Van még egy bejegyzés, hogy a
Böjte Csaba féle gyerekek itt táboroznak és szükségük volna az őket gondozó Karitasz
szervezetnek támogatásra. A vezető nő felhívta és kérte, hogy tolmácsolja feléjük, hogy még a
héten elfogadnak bármit, ez lehet étel, ital, sütemény és ezt előre is megköszöni. Az EU
élelmiszer segély programból, ha nem is sok, de bizonyos mennyiségű élelmiszer megmaradt,
amit átadtak a szociális intézmény számára további felhasználás céljából. Nem olyan nagy
tétel, úgy tudja, hogy ők ebből kívánnak átadni a Karitasznak vagyis az itt lévő hátrányos
helyzetű gyerekeknek. Ez már azért jelentős segítség.
Pisók István polgármester: Mindenki támogassa annyival, amennyivel tudja, aki úgy
gondolja, de az Önkormányzatnak erre nincs pénze.
Fuder Lászlóné képviselő: A kedd éjszakai betörés az általános iskolába 727.800 forint kárt
okozott. Laptopokat vittek el, hifi berendezést, számítógépeket, projektort. Az ő véleménye
szerint egy céltudatos célnak megfelelően pontosan oda ment be, ahol tudta, hogy tanév végén
ballagáskor oda tették be a legfontosabb eszközöket. A rendőrséggel 2 napon keresztül
vizsgálták a kamerákat.
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Pisók István polgármester: További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a
megjelenést. Bezárja az ülést.
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