
12. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. augusztus 29-én megtartott soros ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit a közös testületi ülésen, szeretettel 

köszönti Kamarás Zsolt polgármester urat és a tiszaroffi képviselő tagokat. Megállapítja, hogy 

az ő részükről a testület határozatképes. Felkérné Oláh Biankát jegyzőkönyv vezetőnek, aki 

egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

92/2011.(VIII. 29.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Plusz egy napirendi pont felvételét kéri, amely 

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

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot. 

 

93/2011.(VIII. 29.) számú határozat 

 

-Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napi rendi pont: KEOP-1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú 

pályázati konstrukció keretében a pályázat benyújtására létrehozott jogi személyiség nélküli 

Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának módosításáról, egyéb pályázattal 

kapcsolatos döntésekről.  

Szeretnének bekapcsolódni a pályázatba, és nem alárendelt, hanem mellérendelt szerepet 

szeretnének betölteni. Volt már ehhez hasonló a tornaterem esetében. Ha esetleg megkapták 

ezt a határozati javaslatot, amit írtak, lehet, hogy lesznek benne javítani valók. Megnyerték a 

közös pályázatot, itt van a lehetőség, hogy mindkét településen 100 %-osan kiépüljön a 

csatornahálózat. Úgy gondolja, hogy ez nagyon nagy dolog. Nem szabadna kihagyni. Sajnos 

nagyon nehéz helyzetben voltak, de úgy néz ki, hogy kilábalnak belőle. Ha a társulási 

megállapodást aláírják, akkor pályázhatnak az EU önerő alapra, ami felére vagy felénél többre 

csökkenti az önerőt. Természetesen lehetnek egyéb javaslatok is az önerővel kapcsolatban. Ha 

megnyernék az önerő alapot, akkor kb. 6 millió forintot kellene fizetniük. Lenne egy olyan 

javaslata, hogy ezt az önerőt meg finanszírozná a közös kft, a szennyvízkezelő kft. Felmerül 

az a kérdés, hogy vannak olyan utcák, ahol nincs lecsatornázva. Ez annak idején úgy 

működött, ahol be lett csatornázva nem kellett önerőt fizetni, hanem hozzá se kellett járulni 

azoknak a lakosoknak, akiknek mai állás szerint be van kötve a csatorna. Azzal viszont nem 
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lehet megterhelni a lakosságot, hogy ahol nincs csatorna ott szednek önerőt, de viszont 

vannak olyan lakosok is, akik most költöztek ide és azt mondja, hogy ő nem járul hozzá. A 

közös kft a szennyvízkezelő kft venne föl hitelt erre az önerőre, s természetesen olyan 

arányban, amilyen tulajdonosi arányban vannak. Későbbiek folyamán ezt viszont ki lehetne 

terhelni a lakosságra akár az árakkal, hiszen ez az egész település be lesz, csatornázva akkor 

elméletileg csökkenni kellene a csatornadíjaknak. Az is beszállna ebbe a dologba, akinek már 

van csatornája. Ez csak egy javaslat, volt már rá példa más településen is.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Szeretettel köszönt mindenkit. Egy-két dolgot 

szeretne elmondani az egésszel kapcsolatban. Ő kezdeményezte az együttes társulási ülést 

tekintettel arra, hogy ezt a nyertes pályázatot realizálni tudják-e a két település 

vonatkozásában. Egyrészt a közreműködő szervezet javaslatára egy társulási 

szerződésmódosítás illetve a támogatói szerződés az elsődleges, amit szerinte meg kell 

tárgyalni. Onnantól kezdve finomíthatják a dolgokat. Polgármester úr már célzott arra, hogy 

egyetlen egy hibádzik Tiszagyenda vonatkozásában, az pedig az anyagiak. Legelőször azt 

szeretné kérni, hogy a tiszagyendai képviselő testület kifejezi azt a szándékát, hogy ezeket az 

anyagiakat, ha a támogatási szerződés aláírásra kerül, akkor azt a Tiszagyendai Önkormányzat 

vállalni tudja. Még itt nem tudnak beszélni önerő finanszírozásról, majd később kell beszélni 

róla, amikor a támogatási szerződést aláírták és maga a projekt elindult a megvalósítás útján. 

A támogatási szerződés mellékleteként minden képviselő megkapta azokat a költségelemeket 

külön bontva illetve egybe is úgy Tiszaroffra, mint Tiszagyendára vonatkozik. Ezeknek a 

számoknak a tudatában azt szeretné, hogy ha a tiszagyendai képviselő testület kinyilvánítaná, 

hogy jelen pillanatban ezeket tudja vállalni. Amennyiben ezt nem tudja kinyilvánítani, akkor 

ülhetnek a támogatási szerződés fölött napokig, meg az együttműködési megállapodás 

módosításán napokig, de semmi értelme. Azt jelenti egyébként, hogy Tiszagyenda 

vonatkozásában már van két előkészítési számla, amit a Tiszagyendai Önkormányzat még 

nem rendezett le illetve a közbeszerzési eljárás még egy olyan finanszírozási probléma, amit 

szállítói szerződéssel nem lehetett levédeni, ami azt jelenti, hogy utófinanszírozott és a 

projektet érintően az értéke 7 millió forint, aminek százalékos arányát ki kell fizetni. Na, most 

ehhez hozzáteszi a 3 millió forintos tételt, az eddig nagyságrendileg 4 millió forinthoz. Azért 

lényeges ennek a rendezése, mert ez projektben elszámolható költség, de csak akkor 

elszámolható költség, ha és amennyiben a számla mellé teljesítési igazolást is tudnak 

produkálni. Akkor tudják a lehívást kezdeményezni, a közreműködő szervezetnél. Ezek a 

tételek, ugye egyrészt a két tétel már jelentkezik, mint költség illetve a harmadik tétel az pedig 

szeptember hónapban jelentkezni fog, amennyiben úgy döntenek, hogy mennek és a 

közbeszerzést ki kell írni. Utána természetesen bármilyen ötletet megvitat. Tekintettel arra, 

hogy ez a kft az Önkormányzatok által létrehozott kft, ennek az adóképességének a 

vizsgálatakor természetesen a tulajdonosi Önkormányzatokat is felmérik, adó-vevő 

vonatkozásában illetve úgy tudja, hogy ennek a kft-nek jelen pillanatban a mérlege igen 

hitelképes vállalkozás, tagi hitelből tartják fönt. Nem tudja, hogy a piaci helyzetek a 

kölcsönök tekintetében milyenek. Köszöni szépen. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kezdetektől fogva komoly fenntartása van a pályázattal 

kapcsolatban. Már a legelején elmondta, hogy Tiszagyenda település nem biztos, hogy 

vállalni tudja azt az önerőt, amit ehhez a pályázathoz biztosítaniuk kell. A jelenlegi gazdasági 

helyzetük éppen nem jó, úgy gondolja, hogy komoly fenntartással vannak a hitel felvételt 

illetően és nem tartja valószínűnek, hogy fejlesztési célú hitellel Önkormányzatuk be fog 

tudni nyújtani vagy kapna-e fejlesztési célú hitelt. Áttanulmányozta ezeket a 

megállapodásokat, pontosabban a támogatási szerződést is és már rögtön az elején fennakadt 

olyan dolgokon, hogy a kezdeményezettet megilleti a támogatás, az áfa összegét nem foglalja 
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magába, a megvalósítási munkákhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség a kezdeményezettet 

terheli. Innentől kezdve gyakorlatilag ez elég komoly pénzösszeg. Nagyon jelentős 

pénzösszeg.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: A dolog lényege az áfával kapcsolatban az, hogy 

előírják most már az Önkormányzatoknak a külön adószámmal rendelkezését. Ez azt jelenti, 

hogy eddig az Önkormányzatok a Polgármesteri Hivatalok adószámával gazdálkodtak, most 

ez megszűnik a Tiszagyendai Önkormányzatnak is külön adószámot kell kérni magának az 

Önkormányzatnak a működésére és magáért a használatért a kft majd fizetni fog.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ez nem volt még téma, éppen azért mert nem tudták, hogy hogyan 

tovább.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: A kft használati díjat fog fizetni a szennyvízkezelő 

csatornahálózatnak a működtetéséért, használatáért. Ez egy áfa körös tevékenység. Ez azt 

jelenti, hogy ha áfás bevétele keletkezik az Önkormányzatnak egy bizonyos tevékenységi kör 

folytatása során, akkor áfát igényelhet vissza. Tehát nem csak befizető, hanem visszaigénylő 

is. Mind a két Önkormányzat külön bevétele jelentkezik és innentől kezdve arányosságot nem 

vizsgálva a beruházás áfája az visszatérítendő áfává válik. A számla befogadásakor egy áfa 

fizetési kötelezettséget származtat egy áfa visszaigénylési lehetőség mellé.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A 25 millió forintos önerő, amit Tiszagyenda településnek 

biztosítani kellene, úgy gondolja, hogy gyakorlatilag meghaladja az Önkormányzatnak a 

fizetései képességét. Az elmúlt időszakban is minden egyes tárgyalásnál gondolkodtak rajta, 

hogy honnan teremtsék elő az önerőt, úgy gondolja, hogy Tiszagyenda éppen elég rossz 

helyzetben van. Az sem biztos, hogy ebből időben ki tudnak lábalni, meg tudják oldani a 

problémáikat és még felvenni a 25 milliós önerőt és semmi biztosíték nincs arra, hogy kapnak 

is vissza pénzt. Tehát van lehetőségük arra, hogy az önerő egy részét fedezzék. Polgármester 

úr elmondta, hogy még számlák kifizetéssel is tartoznak. Nagyon komoly megfontolást 

igényel.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Tisztelettel köszönt ő is mindenkit. Egy gazdasági 

társaság egy Önkormányzati beruházásnak a közelében sem tud menni főleg akkor mikor 

ilyen jellegű pályázatról van szó. Erről nem is érdemes több szót váltani. A nem túl barátságos 

módosításnak az utolsó része elég izgalmasan van megfogalmazva. Társult tagok települések 

vonatkozásában önálló döntési jogkörrel rendelkeznek illetve közbeszerzési eljárás 

eredményeként a szerződés megkötése társult tagok, nyertes vállalkozók külön-külön kerül 

megkötésre. Ezt egyszerűen nem lehet. A közbeszerzési törvény nem engedi meg. Megvannak 

a feltételek meg a lehetőségek azok alapján megállapodhatnak, de eltérően bármennyire is 

szeretnék másképp nem tehetik meg, vagy akkor nem tudnak együtt menni, de ilyen 

megállapodásokat nem fognak tudni kötni. A szennyvíz, belvíz vonatkozásában nem 

emlékszik arra, hogy bármikor is olyan probléma lett volna a beruházások során, hogy a 

társult Önkormányzattal szemben hátrányosan járt volna el. Semmi okot az előzményekkel 

nem szolgáltattak, ha lehetne, kérne magyarázatot, hogy miért volt olyan fontos beleírni. 

Természetesen biztosra állítja, hogy a Tiszaroffi Önkormányzat sem fogja megszavazni. 

Olyan közbeszerzési törvényt nem ismer, hogy kiírnak egy pályázatot és külön döntenek 

benne társult tagonként. Nem tud olyan törvényt, ami ezt megengedné. Köszöni szépen. 

 

Pisók István polgármester: Igazából nem arról van szó, hogy Tiszaroffban nem bíznak meg 

vagy bizalmatlanok Tiszaroffal. Szeretnének mellérendelt szerepet a társulásban és nem pedig 
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alárendelt szerepet. Lehet, hogy volt olyan megfogalmazás, ami közbeszerzést sért, de akkor 

ki lehet venni belőle, tehát csak azt kérte, hogy mellérendelt szerepben legyenek és nem pedig 

alárendelt szerepben.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Ez gazdasági döntés, nem érzelmek vonalán megy a 

dolog. Vannak dolgok, amiket be kell tartani. Nem arról szól a történet, hogy kinek a kárára 

vagy javára. Természetesen ebben az egészben mindenki mellérendelt, van, aki kisebb 

csomagban, van, aki nagyobban. Nem akar itt senki a másik tetejére állni.  

 

Pisók István polgármester: Nem is feltételezték. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Tulajdonképpen az első megnyilatkozása azért 

volt az anyagi részét döntsék el, nem tudja, hogy a projekt menedzserrel le lett-e egyeztetve a 

szöveg. Most erről a szövegről tudni kell, ami a képviselők előtt van, hogy ezt a közreműködő 

szervezet adta ki, nem ők írták. A támogatási szerződés megkötésének feltételeként ezt a 

közreműködő szervezet adta ki. Ez az egyik megjegyzése. A másikhoz pedig, már említette 

képviselő úr most már másodjára vagy harmadjára együttes képviselő testületben a 

szennyvízbővítése vonatkozásában, az azért van, mert ezt Tiszaroff fölvállalta vagy ezt 

deklaráljuk.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez mind igaz Polgármester Úr, de egy Önkormányzatot nem lehet 

belekényszeríteni egy olyan pályázatba, amit nem tud teljesíteni. Ha nincs önerejük, már 

pedig nincs, a településük nem tud 25 milliót összeszedni. A nincsből nem lehet csinálni 

semmit sem. Fejleszteni sem lehet, építkezni sem lehet, semmit nem lehet csinálni. Az pedig 

hogy fölvállalják, és nagy nehezen összeszednek 25 millió forintos hitelt és utána csődbe 

menjen az egész település és teljesen fizető képtelenné váljon, ezt nem engedhetik meg 

maguknak. Gyakorlatilag már most is azt beszélik a környéken, hogy a település 

fizetésképtelen, annak ellenére, hogy ez nem igaz. Felelősségteljes döntést kell hozni, nem 

csak ő dönt, rajta kívül még van 5 ember. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Teljes mértékben egyetért képviselő asszonnyal, 

de képviselő asszony is részt vett azon a testületi ülésen, amikor itt volt képviselő testületi 

ülésen és akkor megszavazták, hogy mennek tovább. 

 

Pisók István polgármester: Akkor is felelősségteljesen vállalták fel, mikor az iskola helyett 

kifizettek közel 20 millió forintot, annak idején mikor megkérték, hogy csináljanak 

létszámcsökkentést, a szociális helyett pedig 8 millió forintot. Akkor is bevállalták ezt és most 

kaptak 10 milliót az oktatási minisztériumtól, akkor is mondhatták volna, hogy nem vállalják 

be. Most meg azért kell ezt bevállalni, hogy a település be legyen csatornázva. Úgy gondolja, 

hogy ilyen lehetőség nem lesz mostanában, a másik meg hogy mit fogna mondani azoknak 

ahol, nincs csatorna. 

 

Matastik Pálné Tiszaroffi képviselő: Vitatkozna Marikával. Lehet, hogy soha többet ilyen 

lehetőség nem lesz. Ezt a pénzt nem szabad másnak odaadni, mert más biztosan nagyon 

boldogan lecsap erre a pénzre, ha azt mondják, hogy nekik nem kell, vagy nem tudják 

megcsinálni. Mi van akkor, ha kijönnek a környezetvédők és akkor elkezdik büntetgetni 

azokat, akiknek nincsen bekötve a csatornarendszer, akkor hogy néznek az emberek szemébe, 

hogy elszalasztották a lehetőséget. Nem nézik meg, hogy ki tudja-e fizetni vagy sem 

kinyomják rá a büntetést. Ezzel is szembe kell nézni. 
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Pisók István polgármester: Nyilván kockázatokkal jár, de be kell vállalni, hogy kapnak-e az 

EU önerő alapból vagy sem. Függetlenül attól, nem hiszem, hogy gondot jelent, amiről az 

előbb beszéltek Tarkó úrral. Biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni. Azt az 

álláspontot követi, hogy csatorna legyen. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroffi polgármester: Azt szeretné kérni, hogy akkor Tiszagyendai 

testület szavazzon arról, hogy ezeket a költségeket, ami a költségek vonatkozásában van 

vállalni tudja-e. Tud-e szerepet vállalni a projektnek a megvalósításában. Pontosan azt 

szerette volna elkerülni, a különböző egységek finanszírozási vitáját. Úgy gondolja, hogy 

tovább nem tudnak lépni ebben az ügyben egész odáig, míg a Tiszagyendai testület a 

határozatot nem hozza meg. Vonatkozik két kibocsátott számlára, vonatkozik a Tiszaroffi 

kormányzat által kibocsátott bizonylatra, illetve vonatkozik, ami a táblázatból világosan 

megállapítható az a közbeszerzési eljárás Tiszagyenda Községre eső részére.  

 

Pisók István polgármester: Ezt a pénzt úgy is ki kell fizetni. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroffi polgármester: Szeptemberben lesz egy számla megint és lehívni 

ők sem tudják, amíg teljesítési igazolást nem produkál neki is ott áll a pénze és nem tudja 

lehívni a közreműködő szervezetettől.  

 

Pisók István polgármester: Most ha azt mondják, hogy nem akkor a tiszaroffi beruházás is 

bukik.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroffi polgármester: Azt mindenki tudja, mert már mind a két 

testületnek elmondta, az másfél évükbe telt, míg Tiszaburát lebeszélték erről a projektről. Ha 

úgy gondolja polgármester, próbálják ezt a döntést meghozni.  

 

Tiszaroff képviselő-testülete távozik az ülésről, amíg Tiszagyenda képviselő-testülete 

meghozza döntését.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Bizakodtak először, azt hitték, hogy hát, ha nem fogadják el a 

pályázatukat. Nem is tudja, hogy nyertek-e ezzel, hogy elfogadták vagy veszítettek, de 

tulajdonképpen most már sokkal rosszabb vége is lehetne ennek, ha most kilépnek, bizonyos 

fizetési kötelezettségek már vannak. Ezt az önerős alapot, biztos, hogy a pályázat el fog 

menni, mert 0 Ft-al szerepel. A második kérdése arra vonatkozik, hogy az önerő 

biztosításához a bank milyen feltételeket szabott meg? Nem tudják, hogy milyen biztosítékot 

követel. A harmadik kérdése lett volna, hogy a projekt tervezetében Tiszagyendán 21 lakó 

ingatlan esetében házi átemelő beiktatását tervezték. Ezt nem lehetett volna egyszerűen 

elhagyni? Gondolva itt a kivitelezésre és a majdani üzemeltetési költség növekedés miatt. A 

kedvezményezetteknek milyen biztosítékadás kötelezettségük van? Erről sincs még leírva. 

Mikor lesz az Önkormányzatnak saját adószáma? A bankkal a kapcsolat már biztosan fel volt 

véve, hogy milyen feltételeket szabott. A banki is tudja, hogy Tiszagyenda Önkormányzata 

milyen helyzetben van. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Elég kemény feltételeket szab a bank. Oda tudja adni mindenkinek 

a bank által kiadott feltételes hitelígérvényt. Kiemeli, hogy a képviselő testületnek határozat 

alapján, az ingatlan tulajdonosokra közművesítési hozzájárulást kell kivetni, a 20 év alatti 

hitel tőketörlesztése alatt 30 millió forintos befizetésnek kell képződni, 2500 Ft-ra kell emelni 

a kommunális adó félévi összegét, illetve az adóbevételeket maximálisan be kell hajtani és a 

bank részére engedményezni. Sajnos még mindig jelentős az adókintlévőségük.  
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Pisók István polgármester: Lehet változtatni, mert az OTP bank adta, de lehet másik bankot 

is keresni. Nem kötelező az OTP-hez menni. A folyószámla keretük összes lehetőségét 

kihasználták. Az OTP nem tudja, hogy mennyire rugalmas vagy mennyire nem, igazából, ha 

az új törvény kijön, akkor majd ez eldől. Teljes a bizonytalanság. Megérti az aggódást, de 

most van egy lehetőség, hogy az egész település be legyen csatornázva. Azt ő sem tudja 

megígérni, hogy meg fogják kapni.  

 

Oláh János képviselő: Az önerő leigazolása meddig határidős, meddig érvényes? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Az önerő igazolása az első lehíváshoz már szükséges, de akkor 

még elegendő, hogy az EU Önerő Alapra benyújtott pályázatot felmutatják. Az önerőt viszont 

a 2. lehívás alkalmával szükséges, akkor már nem elegendő az EU önerő Alapra benyújtott 

pályázatot.  

 

Oláh János képviselő: Ha egy másik bankot keresnek, akkor megint átfutási ideje van. 

 

Pisók István polgármester: Az akkor van, mikor majd elindul a beruházás. Igaz? 

 

Oláh János képviselő: Az első kifizetési kérelem az minden további nélkül lezajlik. Majd a 

legvégén kell mindent leigazolni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Elég azt benyújtani, hogy benyújtották a pályázatot az EU önerő 

alapra. Legyen papírjuk, hogy az Önkormányzat a pályázatot benyújtotta.  

 

Pisók István polgármester: Ezzel nem lenne gond, hanem azzal a pénzzel, amit fizetni kell. 

Mennyit kellene? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Konkrétan két számla áll rendelkezésükre, egyrészt, amit a 

megvalósíthatósági tanulmányért kell kifizetni, ez 2.481.500.- Ft, ennek a fizetési határideje 

már lejárt, a geodéziai munkák elvégzéséről szóló számla, ez 288.031.- Ft, ennek is lejárt a 

fizetési határideje. Most hozta Kamarás Zsolt Polgármester Úr a Tiszaroff Község 

Önkormányzat által átszámlázott költség haszon elemzéséről szóló számlát, valamint 

keletkezik már a közbeszerzési eljárás lebonyolításához is számla  a két település között 

arányosan megosztva. Összességében az előkészületi számlák körülbelüli összege 

10.000.000.- Ft. A közbeszerzést attól függ, hogy kivel írják meg ezt is bele kell írni a 

pályázatba, a közbeszerzési eljárásba. A lebonyolításért is kell fizetni. 

 

Bató Miklós képviselő: Köztudott a környező településen nem így vannak, mint ők, hanem 

sokkal rosszabb helyzetben vannak. Százezreket kell portánként fizetni nekik. Azt mondja, 

hogy örüljenek, hogy van ilyen lehetőség.  

 

Pisók István polgármester: Törökszentmiklós Városa ezt úgy csinálta, hogy a Vízmű kft 

működteti a csatornát is csatornadíjat egységesen az egész lakosságnak, abból a befolyó 

pénzből fedezi a városnak a hitelkeretét. Ő 9 milliót szed be egy évben ebből. Nekik adott 

esetben 7 milliót kellene, nem azt mondja, hogy egy év alatt, de azt is mondhatja, hogy egy 

másik csatornadíjat fognak megszavazni. Abból térítik meg a 7 millió forintot. Az 

igazságtalan lenne, hogy az egyik helyen van csatorna a másik helyen nincs, ott ingyen van a 

csatorna, itt meg fizetni kellene érte. A közbeszerzést még csak most fogják kiírni. A 

közbeszerzést a Tiszaroffi Önkormányzat fogja lebonyolítani. A társult tagok közösen a 
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feleket kölcsönös tájékoztatási kötelezettség mellett, de az előzőben semmiről nem 

tájékoztattak. A tornateremnél így működött. Nem érti, hogy miért baj az, hogy most 

ilyeneket kér a Tiszaroffiaktól. 

 

Simai Mihály képviselő: Úgy vette észre, hogy nekik az volt a problémájuk, hogy 

Tiszagyenda külön akar tárgyalni egy vállalkozóval, aki megcsinálja.  

 

Oláh János képviselő: Az adatszolgáltatási kötelezettség kötelezően elő van írva. 

 

Pisók István polgármester: Döntse el mindenki magában, hogy bevállalják-e vagy sem. Ha 

most bevezetik a csatornát, akkor az lesz a baj, hogy miért vezettük be, ha meg nem vezetik, 

akkor meg az lesz a baj, hogy miért nem vezették be. Van még valakinek kérdése ezzel 

kapcsolatban? Megérti Marikát is bizonyos értelemben. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Arról kell szavazni, hogy belemennek-e ebbe és hajlandóak-e az 

önerőt ebben a formában vállalni. Utána a többi már közös döntés.  

 

Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Szavazásra kéri 

fel a tiszagyendai képviselő-testületet. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület 5 igen 1 ellene szavazattal elfogadta a javaslatot.  

 

94/2011.(VIII. 29.) számú határozat 

 

- KEOP – 1.2.0/B/10-2010-0071 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú 

pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó előkészületi számlák 

fizetéséről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja a szándékát annak, hogy 

a KEOP – 1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú” beruházást folytatni 

kívánja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP – 1.2.0/B 

kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan az előkészítési 

költségek megfizetését településarányosan, Tiszagyenda Községre vonatkozólag 35,45%-ban 

(geodéziai felmérések elvégzésének költsége, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 

költsége, költség – haszon elemzés elvégzésének költsége, üzletviteli tanácsadás költsége, 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége) 2011. évi költségvetése terhére 2011. 

november 15. napjáig biztosítja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2011. november 15. 

 

A határozatról értesül:  

1. Tiszaroff Község Önkormányzat Polgármester 

2. Tiszaroff Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben 

5. Irattár 
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Pisók István polgármester tájékoztatja a Tiszaroffi képviselő-testületet a döntésükről.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Abból a szempontból örülnek, hogy ez a döntés azt 

eredményezi, hogy akkor ez mehet, de azért egy időpontot, szándéknyilatkozatot hagy 

kérjenek arra vonatkozólag, hogy azok az előkészítési költségek, amik már leszámlázásra 

kerültek tekintettel arra, hogy a továbbiakban ők is azzal az összeggel számoltak, ezt tették 

bele a projektbe.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Annyit kérne, hogy ugye beszéltek ott egy Tiszaroff által kiállított 

számláról, nekik az nincs meg. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Saját küldeményként átment. Ez az úgynevezett 

siker díjnak az összege. Ez azért is lényeges, mert addig a lehívást nem kezdeményezhetik, 

amíg teljesítés nincsen.  

 

Pisók István polgármester: Nehéz helyzetben vannak, és nem szeretné, ha az egész 

beruházás miattuk bebukna. Fizetni szeretnének mindenképpen. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Ez lenne a dolog lényege, hogy elindulhasson, de 

az csak teljesítés bizonylatnak a bemutatásával kérhet lehívást a támogatáshoz.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Durván 5 millió Ft, ami számla már rendelkezésre áll és ki kellene 

fizetni. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: És akkor még számolni kell nagyságrendileg 3 

millió forinttal, amit a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért ki kell fizetni, meg %-os 

arányban a projekt költségét emellett a három tétel mellet, ahhoz hogy a lehívást el lehessen 

indítani a közreműködő szervezet felé. Eredményezheti egyébként, hogy ha a picit 

gazdaságilag jobban állóknak is elfogy a pénze, akkor ugyanúgy bedől a projekt. 

 

Pisók István polgármester: Ezt a kölcsönt tisztáznák, ha megkapnák a pénzt. Javasolt 

valamit.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Elsősorban a tiszaroffi testületnek mondja, hogy 

az a projekt kivitelezés felállítása, amit ők optimálisan terveztek az arról szólt, hogy ezek a 

költségek, amiket az előkészítés illetve a projekt indítása előtt kifizettek, azok az idei évben 

visszajönnek, akkor nem valószínűsíthető, hogy vissza fog jönni. Azt jelenti, hogy nekik is az 

a 8 millió, 9 millió, 11 millió az még a levegőben lóg. Azt a következő testületi ülésen az első 

féléves éves beszámolónál is lehet kalkulálni, ami rontsa egy kicsit a képet.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Elég régóta foglalkozik pénzügyekkel és kis 

társaságoknak az irányításával. Valamilyen ütemtervet csak készítenek, csak van arról szó, 

hogy ebben a hónapban mennyi pénz jön be, mire kell költeni és mi lesz az év végéig. Valami 

határidőt mondjon már, ez így nem működik, hogy szeretnének fizetni. Kell is fizetni. Erre 

nem lehet építeni. Szabjanak már meg egy határidőt. A Tiszaroffi Önkormányzatnak a 

lehetősége is véges. Nagyon jó szándék, hogy jönnek velük, csinálják együtt, nem is lehet azt 

másképp csinálni, de hát akkor vegyék ezt komolyan. Neki egy kicsit úgy tűnik, hogy nem 

veszik ezt komolyan. 
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Pisók István polgármester: Komolyan veszik, de azt még nem tudja, hogy aki az iparűzési 

adót még nem fizette be, az mikor fogja befizetni. 

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Nem így működik ez. 

 

Pisók István polgármester: De, így működik. Maga sem tudja, hogy mikor fogja megkapni 

az állami támogatást. 

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Pontosan tudta, hogy meg fogja kapni. Arra el tudott 

menni hitelt fölvenni, az emberekkel tárgyalni. Egyetlen egy partnernek sem mondta azt, hogy 

majd szeretne fizetni. Legyen határidő, legyen köztük megállapodás. Valamit szóljon arról, 

hogy mikor és hogyan, milyen ütemben. Ha nem sikerül, akkor majd megint erről tárgyalni 

kell. Így nem lehet elindulni egy ekkora dologban, ami tényleg a településnek az életét 

meghatározza. Állítsanak már föl valamilyen verziót. A súlyának megfelelően kezeljék ezt a 

dolgot.  

 

Matastik Pálné Tiszaroffi képviselő: Az iparűzési adót szeptember 15.-ig ki kell fizetni 

mindenkinek. 

 

Pisók István polgármester: És mi van, ha nem fizeti ki, vagy nem tudja kifizetni. Bemegy, 

valaki a gyógyszertárba kifizeti a gyógyszert, de a vállalkozásoknál nem így történik. Nem 

100 %-os hogy ki fogják fizetni neki.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Akkor megkérdezné, hogy mennyi az iparűzési adó 

várható összege? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem hiszi, hogy be kellene erről számolniuk. Olyan testületi 

ülésen szokott ülni, ahol nem vágnak egymás szemébe mindenféle dolgokat. Ehhez nincs 

hozzászokva, hogy számon kérnek tőlük bizonyos dolgokat a másik település képviselő 

testületének tagjai. 

 

Fuder Lászlóné képviselő 7:08 perckor távozik az ülésről.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Mi abban a titkos, ha valaki megkérdezi, hogy mennyi az 

iparűzési adó várható összege? 

 

Pisók István polgármester: Van olyan, hogy az iparűzési adót be sem vallják ide. Azt jelenti, 

hogy fel fogják jelenteni az APEH-nál 5 évre visszamenőleg vizsgálni, fogják.  

 

Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Szeptember15.-ig nem fog befolyni. Ha még ezután 

fogják vizsgálni. Azért kérdezte, hogy abból ki lehetne-e fizetni azt az összeget, amennyivel a 

Tiszaroffi Önkormányzatnak tartoznak. 

 

Pisók István polgármester: Nem titok ez. Az iskola esetében kaptak 10 millió forintot. Az 

iskolára már nem kell ráfizetni, az étkezésnél megint, majd most fognak dönteni. Az iskolára 

fizettek minden hónapban 1,5 millió pluszt. A szociális intézményre 8 milliót egy évre, 

reméli, hogy októbertől már arra sem kell fizetni és akkor tudják ezt finanszírozni.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Két ütemben is jó. Először a kint lévő számlákat 

tehát a külső számlákat rendezve, mert az ugye a lehíváshoz szükségeltetik.  
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Tarkó László Tiszaroffi képviselő: Mindenkinek jó, ha van egy határidő.  

 

Pisók István polgármester: November 15-éig kifizetésre kerülnek a számlák. 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármester: Kérdezi a Tiszaroffi testületet, hogy az írásban 

megkapott támogatási szerződés aláírása feljogosítja a polgármestert, 3 kiegészítése van a 

jegyzőasszonynak egy elírásról van szó természetesen, tartalmilag nem befolyásolja. 

 

Vankóné Jekli Aniko Tiszaroff jegyzője: A támogatási szerződés pontjait javította a 

közreműködő szervezet, mert hamis adatokat kapott. Tiszaroff adatai javításra kerültek e-

mailben foglaltak alapján, illetve ami fontos, hogy a záróbeszéd harmadik oldalán ott egy 

rossz dátum szerepel. Az utolsó kifizetés és annak mellékleteként a záró beszámoló 

benyújtásának határideje a projekt megvalósításától számított 30 nap, 2011. március hó 4. 

napja. A projekt megvalósulásának dátuma 2014. február hó 4.-e, tehát ettől számított 30 nap, 

tehát az 2014. március hó 4. nap.  

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Úgy gondolja, hogy a technikai javítások nem 

befolyásolják. Egyetlen egy mondatot emelne ki ebből a támogatási szerződésből. A 

kedvezményezett vállalja a projektet a megvalósítás helyszínén megvalósítja és a fenntartási 

időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, illetve üzemelteti. Tehát azok a döntések, amik 

idáig meghoztak, innentől válik olyan súlyúvá, ami után aláírták ezt a megállapodást. 

Támogatási szerződéssel kapcsolatban valakinek valami kérdése? Akkor kérdezi a Tiszaroffi 

testületet, hogy a módosításokkal elfogadja-e a támogatási szerződést és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására, amennyiben igen kézfeltartással jelezzék. Köszöni szépen 

egyhangúan elfogadták. 

 

95/2011.(VIII. 29.) számú határozat 
 

- KEOP – 1.2.0/B/10-2010-0071 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú 

pályázat támogatási szerződésének elfogadásáról -  

 

Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP – 1.2.0/B kódszámú 

„Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című, a határozat mellékletét 

képező támogatási szerződés tervezetét. 

 

Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kamarás Zsolt 

polgármestert arra, hogy a támogatási szerződést aláírja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

A határozatról értesül:  

 

1. Tiszaroff Község Önkormányzat Polgármester 

2. Tiszaroff Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben 

5. Irattár 
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Pisók István polgármester: Kérdezné a képviselő testületet, hogy szintén, amik elhangzottak 

a jegyző asszony által, amiket felsorolt módosításokkal, hogy felhatalmazzák-e a 

polgármestert, hogy a támogatói szerződést aláírhassa. Kéri, hogy aki egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták.  

 

96/2011.(VIII. 29.) számú határozat 
 

- KEOP – 1.2.0/B/10-2010-0071 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú 

pályázat támogatási szerződésének elfogadásáról -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP – 1.2.0/B 

kódszámú „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című, a határozat 

mellékletét képező támogatási szerződés tervezetét. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert arra, hogy a támogatási szerződést aláírja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

A határozatról értesül:  

1. Tiszaroff Község Önkormányzat Polgármester 

2. Tiszaroff Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Az együttműködési megállapodást le kell 

egyeztetni a közreműködő szervezettel. További jó munkát kíván. Távoznak az ülésről. 

 

Második napirendi pont: Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról. 

Mindenki tudja, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata fölmondta a szerződést közös 

megegyezéssel Apostol Edit egyéni vállalkozóval május 12.-én. Nem tudott fizetni, egyrészt 

miattuk is és volt egy megállapodás, egy fizetési ütemezés Apostol Edit egyéni vállalkozóval. 

Kiegyenlítették a számlát, de viszont mivel maradtak benne a társulásba egyrészt 

kényszerűségből, másrészt pedig legoptimálisabbnak ez a megoldás állt, mert kaptak plusz 

normatívát. 

 

Balogh Henrietta jegyző: 103 gyerek van most, aki beiratkozott az iskolába. 90-en voltak 

tavaly 13-an jöttek Tiszabőről és körülbelül ez egy 4 millió forintos normatívát jelent.  

 

Pisók István polgármester: Ha kiszálltak volna a társulásból mínusz 4 millió forint lett 

volna. Kaptak 10 millió forintot az oktatási minisztériumtól, írtak egy levelet. Nem egyszerre 

kapták meg, hanem részletekben. Úgy néz ki, hogy az iskolához nem kell hozzá tenni az 

Önkormányzatnak plusz normatívát. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Tehát másra nem lehet költeni? 
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Pisók István polgármester: Igen, csak az iskolára. Jött az iskolai étkeztetés és igen meglepő 

árakat tapasztaltak. Kérték annak idején Apostol Editet, hogy csökkentse az árakat, de most 

talán ebben a kényszerhelyzetben talán jobban is jártak. Azt tudni kell, hogy a Tiszaroffit, azt 

az Önkormányzat üzemelteti. El kell nekik is azon gondolkozni, hogy átveszik a konyhát vagy 

egyéb más konstrukcióban, mert ugyanis évente durván számításaik szerint úgy 6-7 millió 

forintot fizettek pluszban a konyhára rá. Ha ők üzemeltették volna a konyhát, akkor ezek a 

számok, tehát az ebéd, nyersanyag felhasználás, rezsi költség, durván, 7 millió, de 4 millió 

forinttal kevesebbet kellett volna az Önkormányzatnak fizetni. Jelentősen csökkent az ebéd 

ára, tehát 104 forinttal az iskola esetében, az óvoda esetében durván 248 forinttal kevesebbért 

kapják az étkezést. Benne van, hogy ezzel mennyit tudnak megspórolni. Jelen állás szerint 2 

hónapra kötnék meg vele a szerződést, egyrészt kipróbálnák, hogyan működik a rendszer, 

hogyan főznek, és utánna majd elgondolkoznak azon, hogy mi legyen a jövő. Itt is durván 

számítások szerint 178 ezer forint/hó a másik esetében pedig, ha 103 gyerek esetében, %-san 

ebédel mindenki az 100 forint/nap az azt jelenti, hogy havonta 200.000 forinttal kevesebbe 

kerül az iskola. Visszatérve a szociálisnál ott pedig be lesz vezetve a Demens szolgálat 

októbertől, akkor ott szintén megszűnik az, hogy az Önkormányzatnak hozzá kell tenni a 

szociális intézményhez. Minden ilyen kiadástól mentesülnek, ami azt jelentik, hogy 2 millió 

forint havonta. Arra kérné a tisztelt képviselőket, hogy a határozatokban le van írva, hogy 

Tiszagyenda Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Tiszagyendáért 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetési 

feladatok ellátásával. Itt konkrétan arra gondolt, hogy a Nonprofit kft szállítja át az étkezést, ő 

köt szerződést a vállalkozóval, valamint Kunhegyes Városi iskolával illetve az óvodával.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Először az köti meg a szerződést a Nonprofit Kft-vel és utána a Kft. 

köt a külső vállalkozóval. 

 

Pisók István polgármester: Így van. Nagyon fontos a képviselő testület azt hozza meg 

határozati javaslatba, hogy megbízza a Nonprofit Kft-t. Egyrészt, mint képviselő testületi 

tulajdonos a Nonprofit Kft-n belül kötelezheti arra, hogy kösse meg ezt a szerződést. További 

kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Kéri, hogy aki ehhez hozzájárul az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a határozatot egyhangúan elfogadták.  

 

97/2011.(VIII. 29.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. megbízása iskolai, 

óvodai közétkeztetési feladatok ellátásával - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza az iskolai és óvodai 

gyermekétkeztetési feladatok ellátásával. 

 

A Képviselő-testület az ügyvezetőt megbízza, hogy kössön szolgáltatási szerződést a 

Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolával, 

valamint a Kunhegyes Város Óvodai Intézményével, mint a diákétkeztetési feladatok ellátását 

igénybe vevőkkel. Továbbá kössön szerződést, az étkeztetést biztosító egyéni vállalkozóval. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: ügyvezető, jegyző 
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A határozatról értesül: 

1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2011.(II.15.) számú költségvetési rendelet módosításáról. Átadja a szót jegyzőnőnek.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A régi árak vannak benne 150 Ft a tízórai, 510 Ft az ebéd, az 

uzsonna 132 Ft, az iskolai étkeztetés pedig 596 Ft. A vállalkozó a képviselő testület által 

megállapított árak alapján számlázhat ki, úgyhogy a költségvetési rendeletbe át kell ezt 

vezetni ezért kellene a költségvetési rendeletnek ezt a részét módosítani.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

7/2011.(VIII. 29.) számú rendelet. 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.15.) számú 

költségvetési rendelet módosításáról- 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Fuder Lászlóné képviselő 17:40 perckor megérkezett. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Meg van a lehetősége a Nonprofit Kft megkösse ezt a szerződést, 

hogy az alapító okirat tartalmaz ilyet? Már most tartalmazza, vagy még ezután kerül bele? 

 

Pisók István polgármester: Igen, már most tartalmazza.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A tízórait szállítják ők? 

 

Pisók István polgármester: A tízóraiban annyiban maradtak, hogy egyszer fognak menni át. 

Reggel a péksüteményt oda fogják vinni a gyerekeknek, a többi részét pedig elküldik. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A délelőtti folyadékot milyen mértékben tudják biztosítani a 

gyerekeknek? A kötelező előírást polgármester úr, a délelőtt 10 órai napi 2 dl folyadékot. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Már beszélt Edinával erről is és annyit mondtak neki, hogy ha 

leszállítják neki a nyersanyagot, a tejet, vagy a teához a cukrot, a citromlevet, akkor ők azt 

vállalják, hogy elő tudják állítani. Így lesz biztosítva a folyadék. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először is elnézést kér az előbbiekért, de nincs ahhoz 

hozzászokva, amit a tiszaroffi képviselő úr megenged magának. Úgy gondolja, hogy nincs 

joga ahhoz, hogy bármit is számon kérjen. Ő sem megy Tiszaroffra számon kérni, hogy 

mennyi az iparűzési bevétele. Az hogy milyen döntés született nyilván a képviselő testületi 

tagok felelősségteljesen hozták meg, de azt gondolja, hogy neki ehhez nem volt joga. A 

polgármester urat meg, hogy itt gyakorlatilag fitogtassa a képviselő testületnek a tagjait, meg 
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a gazdálkodó itt dolgozó embereket. Megtehetik, semmi akadálya, hogy számon kérjenek a 

jegyzőnőtől, de hogy valaki is azt merje mondani, hogy felelőtlen gazdálkodást folytat 

Tiszagyenda Község Önkormányzata ilyet nem lehet.  

 

Pisók István polgármester: Megérti. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az, amit polgármester úrral szemben megengedett az meg 

nagyon csúnya volt. Azt szerette volna még az étkeztetéssel kapcsolatban megkérdezni, hogy 

a helyi vállalkozóktól esetleg kértek-e árajánlatot vagy nem is beszéltek vele? 

 

Pisók István polgármester: Vele megszüntette a szerződést Kunhegyes Város. Sőt peres 

úton támadták az Önkormányzatot. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Maximálisan megérti. Azt szerette volna megkérdezni, hogy ő 

gyakorlatilag a Nonprofittal köt szerződést. A Nonprofit köthet szerződést mással, meg 

lehetett volna esetleg kérdezni, hogy ő ilyen feltételekkel vagy pénz mellett adna-e. Ha mégis 

sikerült volna megállapodni, akkor a szállítási költség megmaradna. 

 

Pisók István polgármester: Nem erőltette abból kifolyólag sem, hogy ha bármilyen fizetési 

nehézségük támad esetleg. Annak idején Tiszafüreden megalázóan beszéltek. Elmondták, 

hogy nem tud gazdálkodni az Önkormányzat. Tudnak majd gazdálkodni kevesebb árak 

mellett. Hosszú távon most azokat a számokat nézve vissza szeretné hozni a konyhát, komoly 

kontroll alá véve és komoly gazdálkodással, amivel 5-6 millió forintot tudnának megspórolni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van a kezükben egy olyan árajánlat is, amit a konkurens csinált 

ott Önkormányzati kézben van és azért elgondolkodtató, hogy annak idején meghoztak egy 

döntést, hogy adják magánkézbe és abból a pénzből lehet, hogy ők is ki tudták volna hozni és 

akkor helyben maradt volna a konyha. Mivel a vállalkozónak nonprofit orientált nyereség a 

cél, nem pedig az, hogy egy kedvezőtlen gazdálkodást folytasson.  

 

Pisók István polgármester: Abban az időben átadták a vállalkozónak, mert akkor az 

Önkormányzat üzemeltette, igen ám, de az Önkormányzat nem igényelhette vissza az áfát, 

ami azt jelentette, hogy 100 Ft-ot minden étkeztetés után kidobtak az ablakon, de most ha 

adott esetben a Nonprofit venné át, akkor az áfát visszaigényelheti a 100 Ft is megmaradna. 

Ő, mint Önkormányzat nem szerencsés, hogy átvegye a konyhát, mert nem tudja 

visszaigényelni az áfát, de az Önkormányzatnak a Kft-je visszaigényelheti az áfát. Ha 

nyereségük van, akkor adott esetben átfordíthatják másra. Ha termelődik a Nonprofit Kft-nek 

egy kis profit, abból meg tudnák venni a szalmabálás kazánt, itt megint termelnének, mert 

nem kellene kifizetni évente durván 5-6 millió forintot a fűtésre. Hétvégén voltak kint 

szakemberek, durván 2-3 kg szalmából állítanak elő 1 m
3 

gázt. Azt jelenti, hogy a gáz most 

durván 130 Ft, a szalmabála előállítási költséggel durván 100 Ft. 1/5-e durván a fűtés.  

 

Oláh János képviselő: Visszatérve még az áfa igénylésekhez. Miért kap a hivatal adószámot? 

 

Balogh Henrietta jegyző: A Polgármesteri Hivatalnak van, az Önkormányzatnak nincs, de az 

Önkormányzatnak is elindították nem az APEH-nál, hanem az Államkincstárnál kell kérni az 

adószámot.  

 

Pisók István polgármester: Ha átveszi a Művelődési Házat a Nonprofit Kft, átveszi a temető 

karbantartást, stb akkor, viszont ami képződik nyereség a konyhánál esetleg abból a 
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jövedelemből, ami idáig nem hozzájuk jutott el, hanem a vállalkozóhoz, abból ezekkel a 

feladatokkal mentesítsék az Önkormányzatot különböző pénzektől. Adott esetben a szociális 

munkásoknak az 5 %-tól vagy ha megtakarítanak évente 5 millió forintot a fűtésből, akkor 

azokat a pénzeket lehet átcsoportosítani máshová. Igazából az Önkormányzatnak kiadása 

akkor nem lesz vagy nagyon minimális. Visszatérve a szalmabálás kazánra itt voltak a 

szakemberek, a dán technológiát hoznák ide, viszont erre van nekik finanszírozásuk. Ugye 

bezárták a KEOP-os pályázatot most nem lehet rá pályázni, de van egy olyan állami 

támogatás erre a szalmabálás kazánra, ami hogyha hitelt kapnának, azt mondják, hogy a 

gázszámlának a felét kell kifizetniük. Még nem kapták meg az árat, nem tudja, mennyibe 

kerülhet a kazán, de durván 300 ezer forintért adtak egy 50 kw-os kazánt. Ide kell egy 60 kw-

os, az iskola esetében kell oda egy 50-60 kw-os, de az iskola esetében be tudják tenni a 

szalmabálás kazánt a meglévő kazánházba, ugyanis abban az esetben viszont kicserélnék a két 

kazánt. Egy külső levezetős és önszabályzósat, nem olyat, ami most van, mert az már nagyon 

el van avulva. 20%-al többet fogyaszt, mint a másik és ezt viszont betennék tartalékba és 

akkor a két szalmabálás kazán meg menne az iskolánál a meglévő kazánba. Ugyanis az a 

kémény tökéletesen alkalmas rá, ami ott van, és onnan elvinnék a fűtést a felső tagozatra. Na, 

most erre csinálnak egy finanszírozást, ezt nem kell kifizetni. Erre fognak kapni egy tervet az 

Önkormányzatnál, a szociális intézménynél a garázsba lenne beépítve a kazán, hoznának egy 

mobilkéményt. Vagy egy 80 kw-os kazán, vagy két 50 kw-os kazán lenne beépítve, de a fűtési 

költségek lényegesen lecsökkennének. Alapanyaguk már van, bebálázták. Gázszámlát nem 

kellene fizetni, ami a tavalyi évben 7,5 millió volt durván. Ebben benne volt az orvosi 

rendelő, most már itt sem kell fizetniük gázszámlát, mert a vállalkozó fizeti. Marad a teleház, 

marad a védőnői, és Művelődési Ház, de a Művelődési Háznál úgy gondolja, hogy 

lecsökkentik a téli tartózkodást, és ha van egy nagyobb rendezvény, akkor nyitják ki a gázt. 

Úgy gondolta, hogy nem akart beszélni Tarkó úrnak, hogy milyen intézkedéseket szeretnének 

csinálni. Azt gondolja, hogy már ebben az évben megtérül a beruházás a szalmabálás kazán, 

felébe fog kerülni a fűtésük ebben az évben. 

 A vállalkozónak Editkének van szerződése, aki jelenleg az idősek nappali ellátására főz, de 

nem tudja, hogy ezek után vállalja-e. A szerződést nem ők bontották fel. Kunhegyes bontotta 

fel közös megegyezéssel, de utána azt is megtámadták. Az időseknél is lehetne árakat kérni 

máshonnan. Ezekkel a dolgokkal jelentősen csökkenet a kiadása az Önkormányzatnak. 

Elintézték az autóbuszt a gyerekeknek? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Beszélt a Volánnal. 7:50-kor indul Tiszabő Posta megálló helyről 

és ez egy 20-25 fős mini busz, megáll a Posta, a Rendőrség előtt és akkor úgy jön körbe. 8:05 

percre ér ide Tiszagyenda orvosi rendelőbe. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy jelen pillanatban 

105 a tiszagyendai általános iskola létszáma. A mai nap folyamán újabb 2 gyermeket írattak 

be egy harmadikos és egy hatodik osztályos gyermeket. Most már azokon kívül, akik 

tavasszal fölkeresték és azokat már ismeri, a gyerekekkel, mindenkivel találkozott, bárkit 

akarnak beíratni mindenkiről referenciát kértek, utána jár ezeknek a dolgoknak. Ez a család, 

ez a két gyermek a Rézsó gyerekeknek a rokonsága, akik a Petőfi úton laknak és azt mondták, 

még a pedagógusok is, akikkel beszélt, hogy ezek nagyon rendes gyerekek. 15 gyermek 

érkezik az iskolába és ez már normatívába megközelíti a 4 millió forintot. Ugyanazon létszám 

mellett nagyon jelentős 90 ezer forint bejárási költséget kapnak, ami után gyakorlatilag 13 

ezer forint az, amit évenként 10 hónapban kifizetnek, a bérleti díjat ki kell fizetni az 1200 

forint körül, van és még onnan is jelentős összeg takarítódik meg. A másik meg, hogy 

emelkedik a gyereklétszám miatt a kistérségi normatíva is. Az újonnan megígért, kiegészítő 

normatívák után már lehet, hogy nem is kell havonta kiegészítést fizetni. 
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Pisók István polgármester: Nem kell. Tehát ha egyszer megkapják, az étkezésnél 

megspórolnak durván, hogy ha mindenki étkezik 200 ezer forintot. A gyerekek 

létszámnövekedéséből havonta körülbelül 400 ezer forintot, megkapják ezt az 1 milliót 

havonta. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Azt mondták neki a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai, 

hogy valószínű, hogy már szeptembertől a következő júniusig fogják ezt a pénzt utalni 

melynek összege havonta 1 millió forint.  

 

Pisók István polgármester: A fűtéssel egyelőre nem sietnek nagyon, itt megoldják a fűtést, 

tehát először az Önkormányzatnál kezdik, mert ugye arra meg van a forrásuk, magyarul arra 

használhatják fel. Még esetleg ki lehetne találni egy olyan koncepciót, hogy a Nonprofit Kft 

átvállalná, hogy ő szolgáltatja a hőt és akkor leszámlázná az iskolának. Ki kell dolgozni ezt is, 

mint ahogy javasolta azt, hogy a kft vett volna fel hitelt és akkor beépítette volna akkor a 

csatornadíjakba. Ez nem egy rossz ötlet, mert máshol csinálják. 

 

Simai Mihály képviselő: Ott volt azon az ülésen, mert ő ment el Törökszentmiklósra a 

Vízműhöz, akkor lett megszavazva, hogy igen is Törökszentmiklós Vízmű veszi föl az 

egészet és szennyvízdíjba lesz ez beleépítve. 

 

Pisók István polgármester: Ennek meg kell nézni a jogi hátterét, mert azt mondják, hogy ha 

megnyerik a pályázatot és azt mondják a bank felé, hogy ezt a pénzt kérik a kft-től, hogy 

annyival magasabb csatornadíjat számlázzanak ki és azt viszont ők utalják tovább a banknak, 

amit fölvettek rá azt a 7 millió forint hitelt, akkor nem mondhatja, hogy nem csinálja. 

 

Oláh János képviselő: Előfejlesztésnek minősül.  

 

Pisók István polgármester: Neki most lehet, hogy van pénze, de majd ha nem lesz, akkor ő 

is el kezd gondolkodni, hogy miért fizesse ki mások helyett a pénzt. A lakosság azt a 7 millió 

forintot, ha 400 házat vesznek az 15 ezer forint, ha megnyerik az önerőt, de hogy ha csak 300 

házat számolnak, akkor az 20 ezer forint. Ha azt mondják, hogy erre szereznek egy hitelezőt 

és a lakosság majd kifizeti, de hogy ha a csatornadíjba be építik, akkor ez durván azt jelenti, 

hogy 2 évben 1000 forintot jelentene havonta. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Polgármester úr, akkor az étkezést már csütörtöktől biztosítják az 

óvodának? 

 

Pisók István polgármester: Persze. 

 

Buda Istvánné ügyvezető: Volna egy kérdése a képviselő testülethez. Polgármester úr, a 

kocsinak sajnos közel 100 ezer forintos hibája van. Generátorral van probléma. Azt mondta, 

hogy sokkal több km van benne, mint amennyit mutatott és valószínű, hogy túlfutott már. Az 

új 82 ezer körül van. A beszerelés az már jelentéktelen. 

 

Pisók István polgármester: Egy a lényeg, hogy az Önkormányzat büdzséjéből ne menjen, 

tehát a Nonprofit kft termelje meg magának. Ilyen esetben nem kell kikérni a véleményüket, 

meg kell javítani a kocsit. 
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Balogh Henrietta jegyző: Az óvodánál Edina a polgármester úr kérésének eleget téve írta le 

a további működést. Egy óraadó pedagógus lett megbízva most egy hónapra 2,5 óra/ napban 

és ki lett írva a négy órás részmunkaidős pályázat. 

 

Pisók István polgármester: A másik, hogy igényeltek egy közmunkást a Munkaügyi 

Központtól, s úgy néz ki, hogy aki ott volt Cselő Anita azt vissza fogják venni, majd. Ez azt 

jelenti, hogy az óvoda esetében is megspóroltak pénzt. Marika adott egy óraadó tanárt 2 óra 

hosszára. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt is azért javasolta, mert a kolleganőnek középfokú 

óvodapedagógus képesítése is van és így gyakorlatilag addig megoldható a délután és így nem 

kerül kellemetlen helyzetbe sem az óvodavezető sem a fenntartó, hiszen végül is szakképzett. 

A délutáni időszakban jelentős összegű megtakarítást jelent az eltávozott dolgozó 

munkabéréből és bíznak benne, hogy a 4 órás munkaidőre is csak jelentkezik képzett vagy 

szakképzett felsőfokú óvónő még akkor is a munkabér fele megtakarítódik. Így szakmailag 

megoldott. 

 

Pisók István polgármester: Nem csak szakmailag, hanem anyagilag is, mert idáig volt egy 

főállású óvónő 8 óra hosszában, most lenne egy 4 órás. Ott takarítanak meg bért és akkor jön 

még egy kisegítő és így az óvoda esete is megoldódik. Kérte a Nonprofit Kft ügyvezetőjét, 

hogy készítsen elő a legközelebbi testületi ülésre egy üzleti tervet, hogyan képzeli el a 

továbbiakban. Azt szeretné, ha a Nonprofit kft. menedzser típusú szemléletet venne fel, kb 14 

millió forint ment be a Nonprofit kft-be és jelen állás szerint úgy néz ki, hogy 1 millió forint 

fog még bemenni. Egyrészt a fizetést szeretné csökkenteni 50 ezer forintra, össze szeretné 

vonni a Nonprofit kft-t a Művelődési Házzal mivel januártól ebből biztosan ki fognak válni. 

Az iskola esetében nem, de a Művelődési Házzal valószínű, hogy szétmegy, és szeretné, hogy 

a Nonprofit kft csinálná. Nem titok neki meg van erre a személye, azt is szeretné, hogy a 

Nonprofit kft átvenné a konyhát és ezek a profitok itt maradnának. Talált személyt rá, de még 

megvárja, míg Marika elmondja az üzleti tervét, hogyan képzeli el a továbbiakban. Ide hívja 

az új ügyvezetőt is, akit szeretne. Úgy látja, hogy jelen állás szerint fogyasztják a pénzüket és 

odáig jutnak, hogy novemberben vagy decemberben elfogy a pénz és akkor a Nonprofit kft 

felélte a vagyonát. Azt szeretné, hogy a Nonprofit kft, segítené az Önkormányzatnak a 

munkáját olyan irányban, hogy ha adott esetben átveszi a konyhát és ott profitot termel, a 

fűtést az iskolát megfűti és az ott keletkezett profitból viszont támogatná az Önkormányzat 

különböző rendezvényeit. Ugyanis most is a falunapot adakozásból csinálták meg a sportot 

támogatásból, nem látja azt, hogy onnan is komoly támogatást kaptak volna. Nem kételkedik 

senkinek a szakmai tudásában, de azt mondja, hogy váltani kell még időben. Egyrészt nem 

bírják anyagilag tehát ezt a 120 ezer forintos fizetést, meg a 20 ezer forintos pénztárosi díjat, 

amire azt mondja, hogy nem kellene kifizetni, mert van az Önkormányzatnál olyan alkalmas 

személy, aki ezt a pénztárosi állást el tudná látni, van közmunkás is aki ezt mellette meg tudná 

csinálni és nem kellene ezért fizetni. Mindenképen váltást szeretne. El is mondta az 

ügyvezetőnek. Kérte, hogy csináljon üzleti tervet, de azt ne várja, hogy tegyen bele neki pénzt 

az Önkormányzat vagy megszűnjön. Ezt nem fogják hagyni. Még a jövő héten 15.-én dönteni 

kell, hogy hogyan tovább. Javasolta azt, hogy 50 ezer forint legyen az ügyvezetőnek a bér, 

délelőtti órában azt el tudja látni és a délutáni órában foglalkozik a Művelődési Házzal. Az 

biztos, hogy az új ügyvezetőnek meg van a képesítése, hogy a konyhát el tudja látni. Ez adott 

esetben ez a 6 millió forint, már kimeri jelenteni 6 millió forint nyeresége volt a konyhának, 

amit meg tudnak tartani a Nonprofit kft-n keresztül, de ha nem is az egészet, mert levitték az 

árakat. Esetleg azt mondja, hogy az Önkormányzatnak a dolgozói vagy a tanárok vagy a 

hivatalnokok megkapják önköltség áron az ebédet. Többek között nem lát a konyhán semmi 
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féle fejlesztést, amit megígértek. Ha visszakerül a konyha, akkor tárgyal hitelintézettel, akik 

felújítanák a konyhát, úgy hogy az európai színvonalú legyen. Adott esetben azt is, akkor azt 

szintén a Nonprofit kft kitermeli. Úgy gondolta, hogy felújítják a konyhát, hogy legalább 200-

250 főre tudjon főzni. A nyugdíjasoknak kevesebbet kellene fizetni. Tárgyalt más konyhákkal 

is, utána nézett áraknak. Szoros kontroll alá kell venni a konyhát, nem úgy, mint annak idején 

volt. Megnézett több konyhát is. Tiszaroff esete, írják, hogy mennyit használnak fel, 

mennyibe kerül a konyha. Éveken keresztül súlyos milliókat tettek hozzá. Nem a 

személyekkel van a baja, az a baj, hogy nem az Önkormányzathoz vándorol a pénz. 

Szeretnének javítani a minőségen egy részt, mert sokan panaszkodnak a minőségre, meg 

szeretnék, hogy ha nem kellene ráfizetni, mint Önkormányzatnak. Jövő hétre Marika is leteszi 

az üzleti tervet, meg az is, akit ő szeretne és majd meglátják, hogy mi legyen. Szeretné látni, 

hogy ehhez a kft-hez nem kell pénzt hozzá tenni, hanem majd kitermeli saját magát. Lesznek 

még beruházások, hogy ha a csatorna elkezdődik olyan is előfordulhat, hogy azon a 

beruházáson is dolgozhatnak. Oda olyan lendület kell, aki viszi a kft-t, muszáj lépni minél 

hamarabb. Köszöni idáig is Budáné Marikának a tevékenységét. Honlapja sincs a Nonprofit 

kft-nek, és egy olyan tábla van kitéve, ami nem szabályos. Van sok olyan probléma, amin 

változtatni kell.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Még ami majd döntést igényelne, Kunhegyes Város átküldte a 

tűzvédelmi kötelezettségekről szóló tájékoztatóját. Bekértek három árajánlatot. Ez a 4000 

Ft/intézmény/tagintézmény/hó, az, ami a legkedvezőbb, viszont mindenképpen képviselői 

döntés szükséges. Náluk az iskola, mint egy tagintézmény, az óvoda, mint egy tagintézmény 

illetve a Művelődési Ház. Egy évre kötnének szerződést. Ez a legolcsóbb ajánlat.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Legutóbb mikor kint voltak ellenőrizni a tűzvédelmi 

készülékeket, akkor a törökszentmiklósi tűzoltóságtól, aki kijött az elmondta, hogy tavasszal 

változtak a törvényi szabályozáson, elég jelentős mértékben. Az a legnagyobb problémája, 

hogy nekik a tűzoltó készülékeket ebben az évben már ellenőrizték szabályosan. Ki is fizették 

az ellenőrzési díjat. 

 

Pisók István polgármester: Mennyit fizettek ki? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: 3 db készülék van most náluk, mert egyet elvittek és elfelejtették 

visszavinni. A 3 készülék ellenőrzéséért fizettek 2000 forintot. Készpénzzel fizették ki az 

ellátmányból. Nem nagy összeget fizettek ki, de most ezt két alkalommal kell kötelezően 6 

havonta. Tehát évente kétszer mennek ellenőrizni, de akkor ez már negyedévesre nő. Ez évi 

már megvan. Egyet ki is kell cserélni, tehát az önmagában is 8 vagy 9 ezer forint. A törvény 

kötelezően előírja. Ez pontosan olyan, mint az orvosi vizsgálat, szerencsésnek mondható, mert 

Tiszagyendán megcsinálják az orvosi vizsgálatot.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Szeptember 5.-ig kéri Kunhegyes a tűzvédelmi kötelezettséghez 

kapcsolódó támogató vagy elutasító határozatot.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Az iskolát akkor ki kell hagyni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ott csak annyit jelezni kell, hogy a tűzoltó készülékek ellenőrzése 

már megtörtént. Azt ki is fizették, amiről számla van. Ezt tudja igazolni.  

 

Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

98/2011.(VIII. 29.) számú határozat 

 

- A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

tiszagyendai tagintézményében, a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény tiszagyendai 

tagintézményében és a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

tiszagyendai telephelyén biztosítandó tűzvédelmi kötelezettségekről - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzvédelemmel kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítéséhez hozzájárul. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzvédelmi kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 4.000.- Ft/hó/intézmény/tagintézmény költségét 2011. évi 

költségvetésébe betervezi. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adóval a szerződést megkösse, azt 

aláírja  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 5. 

 

A határozatról értesül:  

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Tájékoztatná a képviselőket az orvosi ügyelettel kapcsolatban. 

Tiszabura nem fizet. Ezt nem tudja, hogy lesz megoldva. Azt javasolták, hogy legyen 

Tiszaroffal közösen orvosi ügyelet, akkor a tiszaroffi polgármester úr azt mondta, hogy 

eszközök kellenek hozzá. Ez volt a legolcsóbb megoldás. Még az is jó volna, hogy ha 

Kunhegyeshez tartoznának.  

A másik dolog még, hogy megbüntették az erdő miatt Tiszagyenda Község Önkormányzatát 

263 ezer forintra. 

 

Oláh János képviselő: Ezt minden évben ki fogják szabni.  

 

Pisók István polgármester: Tárgyaltak olyannal, aki esetleg hajlandó lenne betelepíteni az 

erdőt. Ezt kellene végig járni és akkor nem kellene kifizetni a büntetést. Akartak telepíteni, de 

víz volt a területen és nem tudtak telepíteni. Most már levezették a vizet, már lehetne, de most 

már lenne egy olyan vállalkozó, aki az 5 hektárt betelepítené. A vállalkozóval kellene 

megállapodni egy olyan megállapodással, hogy neki is megérje meg az Önkormányzatnak is. 

Arra kéri a testületet, hogy hatalmazza fel, hogy a vállalkozóval felvegye a tárgyalást és akkor 

ezt a folyamatot elindítsák, hogy betelepítsék ezt az erdőt a vállalkozónak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van egy közel 7 hektáros földterület, amely jelen pillanatban 

olyan állapotban van, hogy nagyon szikes. Többször is próbálkoztak vele, de a gazdák mindig 

késve tájékoztatták őket a fásítási pályázatokról. Most végül is lenne rá lehetőség a támogatás 

igénylésére és akkor az Önkormányzat is jól járna.  
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Pisók István polgármester: Tudnak segíteni abban, hogy ha be lesz telepítve fával, akkor 

vannak közmunkások, tudnának segíteni. Ez nekik is jó, mert akik kivágták a fát, oda be kell 

telepíteni 5 hektárt. Ha valamivel tudnak segíteni, akkor igazából ez lenne az.  

További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a megjelenést, az ülést bezárja.  

 

 

k.m.f 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 


