
13. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. szeptember 09-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Oláh Biankát, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon. Megszavazták egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

99/2011.(IX. 09.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pont került kiküldésre, plusz 2 napirendi pont felvételét kérné. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

100/2011.(IX. 09.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napi rendi pont: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatásának II. 

fordulójára történő pályázat benyújtása.  

Szóbeli előterjesztés lenne, megkérni jegyző asszonyt, hogy mondjon pár szót.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Újra kell egy képviselő testületi határozat az ÖNHIKI pályázat 

benyújtásához, a működési források összege az, amit beírtak pályázati összegnek, 22.203.000 

Ft-ot az előleggel és jövő hét hétfőn kell a pályázatot személyesen bevinni. A központi 

rendszerbe már rögzítették és mindenképpen szükséges a testületnek a döntése.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Nem 42 milliót kellett volna kérni? 

 

Balogh Henrietta jegyző: A működési forrás összegétől többet beírni nem lehetett.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.  
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101/2011. (IX.09.) számú határozat 

 

- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására 7.053 e Ft összegre. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján 

az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

a. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a 

feletti. 

b. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 7.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

c. Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 7.053 

ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el. 

d. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerint éves kötelezettségvállalás felső határát. 

e. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett: 

i. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi 

zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 

Határidő: 2011. szeptember 12. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második 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.  

Itt nekik is engedni kellett, mert végső soron be kell látni, hogy ebben a társulási formában 

jelen állás szerint visszamenőleg nem lehetett módosítani, hogy náluk is legyen közbeszerzés. 

Az volt még az aggályuk, hogy tájékoztatási kötelezettsége van a Gesztor Önkormányzatnak, 

de ez benne van, vannak ilyen kötelezettségei, tehát muszáj tájékoztatniuk arról, hogy hogyan 

zajlik a közbeszerzés, valamint hasonló dolgokat a projektről. Nem volt idáig sem probléma 

Tiszaroffal csak azért írták be, hogy nem szerettek volna alárendelt szerepet játszani a 

csatornázásnál, hanem mellérendelt szerepet szerettek volna. Ők ígérik, hogy így lesz, 

remélik, hogy be is tartják. Azt szeretnék, hogy ha minél több részt kapnának, ugye október 1-

ig kell beadniuk az Eu önerő alapot, itt 70%-ot lehet elnyerni maximálisan. Ha a 70%-ot 

elnyernék akkor durván 7 millió forintot kellene hozzátenniük, de ha esetleg a közös 

szennyvíztársaságuk munkát végezne ennek a beruházónak, akkor esetleg le tudnák dolgozni 
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ezt az önerőt és akkor nem kerülne az Önkormányzatnak pénzbe sem. Az 50%-ot valószínű, 

hogy megkapják. Van-e esetleg valakinek kérdése? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tulajdonképpen úgy kell értelmezni, hogy gyakorlatilag a 

közbeszerzési eljárásba Tiszaroff dönti el, hogy Tiszagyendán ki fogja a csatornát 

megépíteni? 

 

Pisók István polgármester: Nem. Nem ő dönti el, tehát a közbeszerzés az hivatalosan 

működik, annak vannak szabályai. Ő sem léphet ki belőle. Nem tudja irányítani. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A közbeszerzési tanácsnak Tiszagyenda is képviselteti magát? 

 

Pisók István polgármester: Nem. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez a probléma, hogy Tiszaroff dönti el, hogy ki lesz a 

vállalkozó és akkor nekik ebbe, konstrukcióba egy dolguk maradt, hogy fizessenek.  

 

Simai Mihály képviselő: Azért egy embert delegálhattak volna. 

 

Pisók István polgármester: Ezt nem most kellett volna eldönteni, ezt már előbb kellett volna 

sajnos.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kunhegyesnél a tornaterem építésénél sem volt Tiszagyenda 

tagja a közbeszerzési tanácsnak. A testületnek egyetértési döntést kellett hozni, ami itt nincs 

meg, csak véleményezés és ez nem ugyanaz.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Most itt az önrésszel, nem akar visszamenni, mert nem 

volt itt, de tájékozódott a múltkori testületi ülésről. Azért azt át kell gondolni, hogy itt az 

önrésszel óvatosan legyenek, mert könnyen hoz rossz döntést bármibe a Tiszaroffi testület, 

mert neki meg van a lehetősége arra, hogy az önrészt akár hitelből, bármiből állja. Sokkal 

szorultabb helyzetben vannak és azért arra vigyázni kell, hogy magát az önrészt kifizessék. 

Azért csődbe nem dönthetik a falut. Erre azért gondolni kell, mert nagyon sok település 

pontosan a csatornázási beruházáson bukott meg. 

 

Pisók István polgármester: Nem tudtak beleszólni a tornateremnél sem a vállalkozónál. 8 

millió forintról van szó.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Abban az esetben, ha ez Eu önerő alapot megnyerik, ami 

tudva lévő, hogy sokan pályáznak rá és erre az esély minimális. Más lett volna, ha a 

közbeszerzési eljárás keretében Tiszagyenda is azzal csináltatja, akivel akarja, meg Tiszaroff 

is, mert akkor esetleg egyezkedés alapját képezheti még a kivitelezés illetve tudják, hogy 

ebből van anyagi haszon is.  

 

Pisók István polgármester: Ezt így nem mondhatják ki, hiszen van egy közösen működtető 

csatorna kft, aminek az az érdeke végső soron, hogy olcsóbb legyen a szennyvíz. 

 

Simai Mihály képviselő: Az volna a jó, ha a Nonprofit tudna munkát vállalni belőle.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Arról lehet tudni, hogy az miért nem volt jó, amit 

elfogadtak a múltkori ülésen, amiben benne volt Tiszagyenda önállósága. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Nem fogadta el a testület.  

 

Pisók István polgármester: Ki kell kérni a támogató véleményét.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tájékoztatja őket, amiről döntöttek azt nagyon szívesen 

elmondják, de nekik abba döntési joguk nem lesz.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Az augusztus 29-i testületi ülés óta, ami ugye közös volt 

Tiszaroffal, polgármester úr járt-e Kamarás úrnál ennek a legutolsó 9. pont módosításával 

kapcsolatban? 

 

Pisók István polgármester: Tárgyalt annak érdekében, hogy ezt az önrészt építsék be a 

csatornadíjba, mert az volna a legigazságosabb, hogy ha azt mondják, hogy ahol már be van, 

csatornázva ott nem fizetnek önrészt. Ott csak a bekötést kellett fizetni. Azon a helyen, ahol 

még most csatornáznak az nem volna igazságos, ha ott fizettetnének önrészt. Csatornára 

szükség van, mert az emésztőket nem lehet szippantani, akkor gátrendszerű emésztőt kellene 

kiépíteni, ha pedig ilyet épít, akkor havonta 15 ezer forintjába kerül az elszállítása a 

szennyvíznek. Tárgyalt ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan tudnák megoldani az önrészt, mert 

nyilvánvalóan, ha rá van kötve a csatornára, akkor gazdaságosabban tud működni a csatorna 

kft. Tájékoztatásul elmondja, hogy tudomásuk szerint 1 millióval többet számlázott ki az Eon 

a csatornamű kft-nek, most jelen állás szerint. Ezt meg fogják tudni oldani, nem fogják 

ráterhelni sem a lakosságra sem pedig az Önkormányzatra. Ha indul a Startmunka program, 

akkor 100%-ban alkalmazhatnak 20 embert, vagyis csak azt a vállalkozót engedik be a 

településre, aki ilyennel foglalkozik.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Aggasztja ez az önrész dolog.  

 

Pisók István polgármester: Azt is meg fogják oldani. Legfőbb dolog, hogy be legyen 

csatornázva a település, teljes közműhálózat legyen, ugyanis a hollandok is most kezdenek el 

építkezni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nyilván nincs ellene a csatornázásnak, csak az önrész 

dolog aggasztja. Még akkor egy-két dolgot fölvetne. Van egy Budapesti alapítvány, ami azzal 

foglalkozik, hogy a különböző településeknek a csatornázásába besegít azzal, hogy segít a 

lakosságnak az önrészt kifizetni. Egy évvel ezelőtt még működött, segített rengeteg 

településnek itt a környéken is. Ha beleszólásuk volna abba, hogy ki legyen a kivitelező, ő 

javasolná, hogy föl kellene venni az alapítvánnyal a kapcsolatot. A neve meg a telefonszáma 

megvan, csak hiába veszik föl a kapcsolatot, ha Tiszaroffnak ebben döntő szerepe van.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Honnan tudják minősíteni a közbeszerzés folyamán bekerült új 

céget, hogy ez nekik jó vagy nem jó? 

 

Pisók István polgármester: Bárki megtámadhatja a közbeszerzést. Megtámadta az a 

vállalkozó, aki pályázott, bármikor jogi útra lehet terelni. Megtámadhatják, mint társult tagok. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Honnan tudja Tiszagyenda megállapítani, hogy Tiszaroff olyan 

céget emelt be a kivitelezés során, ami nem megfelelő és, hogy ott miért választották ezt, 

hogy jutottak hozzá, vagy, hogy ítélik meg, hogy ez nem jó. Van nekik hozzá szakértelmük? 



 5 

Egy vadidegen cég bejön, azt mondja Tiszaroff, hogy ez a cég nyerte ez lesz a beruházó mind 

a két helyen. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Úgy gondolja, hogy most ki lett írva a közbeszerzés, nem tudja, 

hogy hány pályázó lesz. A közbeszerzés során meg lesznek szabva a feltételek, pontrendszer 

van, pl a legalacsonyabb árat tevő, stb. A közbeszerzési eljárás végén kijön egy szám és az 

alapján lesz egy nyertes vállalkozó. Azt nem Tiszaroff dönti el, hanem a legjobb ajánlatot adó 

lesz az. 

 

Pisók István polgármester: A közbeszerzésen van egy pontrendszer, amit be kell tartania 

mindenkinek. Például ilyenek vannak benne, hogy meddig vállal jótállási garanciát. Neki félre 

kell tenni bankszámlán a garanciára a pénzt, sőt elkülönítő számlán kell tartani. Rengeteg 

ilyen szabály van benne. Tiszaroffnak sincs igazából beleszólása abba, hogy ki nyeri meg. 

 

Balogh Henrietta jegyző: A közbeszerzés kiírásánál kell odafigyelni, hogy milyen 

referenciát kér a két település.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Arra mindenképen, mert itt van az elsőben, ami itt volt 

megtervezve, hogy a gesztor Önkormányzat bonyolítja le, de az eljárás során a társult tagok a 

saját településük vonatkozásában önálló döntési jogkörrel rendelkeznek. Itt ment a harc azért, 

hogy Tiszagyendának ne legyen önálló döntési jogköre saját vonatkozásában.  

 

Pisók István polgármester: Van egy közös kft a Tiszaroffi szennyvízkezelő kft-vel 

hozhatnak olyan döntést, hogy azt mondják, hogy az önrészt úgy kívánják kifizetni, hogy itt 

megemelik a csatornadíjat és azzal fogják kitörleszteni egységesen mindenkinek.  

 

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

elfogadásra. Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

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

 

102/2011. (IX.09.) számú határozat 

 

-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 – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja azt, hogy a 

KEOP-1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázati konstrukció 

keretében a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című projekt 

tekintetében Tiszaroff és Tiszagyenda Községek Önkormányzatai által létrehozott „Társulás 

Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítéséért” elnevezésű jogi személyiséggel 

nem rendelkező önkormányzati társulás 2010. december 14. napján aláírt, majd 2011. január 

28-án módosított Társulási Megállapodásában az előterjesztéshez mellékelt szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 
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A határozatról értesül: 

1. Tiszaroff Község Polgármestere 

2. Tiszaroff Község Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község jegyzője 

5. Irattár 

 

Harmadik napi rendi pont: A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó vagyon, a szennyvíz 

beruházás Áfa visszaigénylésére vonatkozóan. 
 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez arról szól, ha bérbe adjuk, illetve pénzt kérnek az 

üzemeltetésért, akkor lehet csak az áfát visszaigényelni. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Az a lényeg, hogy ne kelljen megelőlegezni az áfát. 

 

Pisók István polgármester: Az Önkormányzat nem igényelhetné vissza az áfát. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez tulajdonképpen eddig is így volt, nem új jogszabály. 

Most jött ki, mert nagyobb összegről volt szó, amit be kell fizetni.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Tulajdonképpen nem is szóltak korábban, hogy át kell adni, ezt a 

megépült szennyvízrendszert az üzemeltetőnek, Tiszaroffnak vagy ingyen, vagy pénzért. 

Pénzt nem akartak kérni, nem is volt eszükbe, nem is szóltak róla, hogy ezért még bérleti díjat 

az üzemeltetésért is lehet kérni. Mivel több dologgal ez összefügg, azt mondják, hogy évente 

354.500 Ft-ot kérnek és akkor az áfákkal minden rendben lesz.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra. Aki elfogadja, az kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással elfogadta a napirendi pontot.  

 

103/2011. (IX.09.) számú határozat 

 

- A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó vagyon  

A szennyvíz beruházás Áfa visszaigénylésére vonatkozóan- 
 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a KEOP 

1.2.0/B pályázat keretében beruházásból újonnan megvalósuló szennyvízhálózatot 

üzemeltetésre átadja a Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft-nek, 

 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 

beruházás keretén belül megvalósuló szennyvízhálózat üzemeltetési díjának összegét 

354.500.-Ft+Áfa/Év-be határozza meg. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Pisók István 

polgármestert a beruházással újonnan megvalósuló szennyvízhálózatra vonatkozó 

üzemeltetési szerződés 1.-2. pontban foglaltak szerinti aláírására.  

 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: jegyző, polgármester 
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A határozatról értesül: 

 

1. Tiszaroff Község Polgármestere 

2. Tiszaroff Község Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község jegyzője 

5. Irattár 

 

Negyedik napi rendi pont: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központja létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Végkielégítésének a visszaigényléséről van szó. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás nem tette meg akkor, 

amikor a létszámleépítés megtörtént.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Első fordulóban nem adta be a pályázatot, amit március 31-ig 

kellett beadni, illetve mivel tavaly volt a döntés ezért kell egy idei határozat, hogy 

megerősítsék azt a döntést. A végkielégítésének a felét illetve a felmentési időre járó bér és 

járulék egy havi részét tudja vissza igényelni. 

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

104/2011. (IX.09.) számú határozat 

 

-Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról – 

 

A Szociális Szolgáltató Központ Tiszagyendai Szakmai Egységére vonatkozólag a Tiszafüred 

Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 96/2010. (XII.21.) számú határozatában döntött 1 fő 

szociális gondozó (2011.01.10-től) történő felmentéséről. 

 

A hivatkozott határozathoz kapcsolódóan Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-

testülete visszamenőleges érvénnyel az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

- Az Önkormányzat költségvetési szerveinél és az Önkormányzat Hivatalánál a meglévő 

üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő 

fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nem volt lehetőség. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. TKTT Tiszafüred, Fő u. 1. 

2. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 



 8 

 

Az ötödik napi rendi pont: Dr. Vaszily Edit háziorvos bejelentésének elfogadásáról.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezzel kapcsolatban szeretne egy jelzéssel élni. Szerdai napon egy 

gyermeket át kellett vinni az orvoshoz, mert beteg volt és gyakorlatilag az asszisztencia felírta 

a gyermek számára az antibiotikumot, amit úgy gondolja, hogy nem engedheti meg magának. 

Tehát, hogy asszisztens megállapítsa, hogy a gyereknek tüsszös mandula gyulladása van és 

antibiotikumot írjon föl számára. Erre szeretné, hogy ha fölhívnák a figyelmét a helyettesítő 

orvosnak, hogy csak akkor írjon ki gyógyszert, ami konkrétan tudja, hogy mi a probléma, és a 

gyógyszer szerepel a betegnek a kartonjában. Mi van, ha nem jó gyógyszert írt fölt a 

gyereknek. Mi van, ha a gyermek ettől allergiás lesz. Ha nincs orvos, akkor rendelés se 

legyen.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A praxis joggal kapcsolatosan elmondaná, hogy amikor Palotás 

doktornak megszűnt itt a tevékenysége, akkor fél évig ő értékesíthette a praxist, ha nem 

értékesíti, akkor visszaszáll az Önkormányzatra. Mivel most a doktornő vállalkozásba kivette 

a praxis jog az övé. Semmi képpen sem a Dopomid Bt-é. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Sorozatosan ezek a papírok mentek ki a betegeknek. 

Elképzelhető, hogy nyomtatvány volt a gépben, de akkor is át kellett volna ezt javítani és 

ennek a kiállítása akkor történt ez év 06. hó 02.-án. Ez egy olyan nyilatkozat, hogy 

beletekinthet abba, hogy, ha máshoz elmegy, és esetleg fölírat még gyógyszert. Ez több 

példányos volt.  

 

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

elfogadásra az előterjesztést. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 

 
105/2011. (IX.09.) számú határozat 

 

- Dr. Vaszily Edit háziorvos bejelentésének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Vaszily Edit háziorvos 2011. 

szeptember 8-án tett bejelentését elfogadja, mely szerint 2011.09.06-tól előreláthatólag 

2012.02.01-ig Dr. Katona Gábor Dezső Főorvos Úr látja el a helyettesítés feladatait. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a rendelési idő változtatását 

a helyettesítés ideje alatt a következők szerint: 

 

Hétfő: 13:00 – 15:30 

Kedd 8:30-12:00 

Szerda: nincs rendelés 

Csütörtök: 8:30 – 12:00 

Péntek: 13:00 – 15:30 

 

Készenléti idő minden munkanap 8:00 – 16:00-ig 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vaszily Edit háziorvos helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 
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3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Bató Miklós képviselő 8:16 órakor távozott az ülésről.  

 

Pisók István polgármester: Szeretne még néhány dolgot elmondani. Itt van ez a rekultiváció. 

Benne van, hogy Tiszagyendán milyen munkálatok fognak történni. A közbeszerzést 

megtámadták, most 3 hónappal megint csúszni fog, de ezt be kell fejezni jövő év október 31.-

ig. Kaptak 10 millió forintot ugye az iskolára. Az iskolával kapcsolatosan el kell kezdeni a 

tárgyalásokat, hogy milyen irányba mennek, ugyanis szeptember 30.-ig dönteni kell. 

Kunhegyes várossal rendeződtek a dolgok. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amit a képviselőktől hallott, hogy már eleve az első időszakban 

sem értettek egyet a kizárással és fenntartással fogadta a képviselő testület nagy része. A 

megszavazás, az gyakorlatilag, állítólag azért történt, mert nagyon sok pénzzel tartoztak 

Kunhegyes városnak. Ha valóban bejön az, hogy a felső tagozat csak akkor működhet, ha 

párhuzamos osztályok vannak, a párhuzamos osztályok csak kistérségi társulásokban tudnak 

működni. Ugyanúgy érintené Tiszaroffot, mint Tiszagyendát, de Kunhegyest is, hiszen ott is a 

Kossuthban egy osztály működik, tehát nincs párhuzamos osztály, nincs miről beszélni a 

tagintézményeknél, de ha így marad társulásba, akkor Tiszagyenda, Tiszaroff azok mind 

párhuzamos osztálynak minősülnek. 

 

Pisók István polgármester: Törökszentmiklóson volt a gimnáziumnak meg az óvodának az 

átadása és ott volt alkalma ezzel kapcsolatosan tárgyalni erről. Annak idején azt a 

tájékoztatást kapta, hogy térjenek vissza januárban az iskola átvételére. Elmondta az érsek 

úrnak, hogy mi a szándékuk. Nem az egyház fogja őket megkeresni, hanem nekik kell 

megkeresni egy olyat, akivel vagy társulni akarnak, vagy pedig át akarják adni működtetésre 

az iskolát. Most megoldódtak az anyagi problémáik. Elmondta a jelenlegi létszámot, tett egy 

javaslatot arra, hogy esetleg tagintézménye lennének a Törökszentmiklósi katolikus iskolának 

és akkor ugyanúgy működtetnék, mint társulás vagy tagintézmény. Azt mondta az érsek úr, 

hogy ennek nem lehet akadálya. Elmondta, hogy legalább 115 gyerek jár az iskolába. Azt 

mondta, hogy az is elképzelhető, hogy önálló legyen az iskola. Nem kell nekik tartozni 

Törökszentmiklóshoz, hanem önálló lenne az iskola.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Elolvasta az új törvényt, ami kijött már s le volt írva, hogy 

30 km-en belül kell lennie a járási székhelynek. Tehát Tiszafüred nem lehet járási székhely, 

csak Törökszentmiklós.  

 

Pisók István polgármester: Törökszentmiklóson az iskolákban, óvodákban kicserélték a 

bútorzatot, a személyi állományt meghagyták, nem küldtek el senkit az iskolákból, ugyanaz az 

igazgató, aki eddig is volt. Egyedül az volt nekik a kitételük, hogy katolikus szellemben 

neveljék a gyerekeket. Semmiféle kitételek nem voltak. Bizalmat is szavaztak a vezetésnek. 

Nekik hetente kétszer van hitoktatásuk. Hogy további tárgyalásokat folytathasson, fel kell 

hatalmaznia a polgármestert a képviselő testületnek, hogy ezzel kapcsolatosan további 

tárgyalásokat folytathasson. Októberig adott nekik időpontot az érsek úr.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A polgármestert már felhatalmazták, hogy ebben az 

ügyben eljárjon.  
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Pisók István polgármester: Mindenképen ebben az évben kell dönteniük, abban, hogy 

átadják az iskolát vagy nem, mert a jövő évi költségvetést úgy kell elküldeni, hogy átadják-e 

az iskolát. Ők a normatívát jelen állás szerint megkapják. Ha 80%-al többet kap, az iskola 

akkor gondolja, hogy arra fordítják és nem másra. Figyelembe véve Tiszagyendát református 

nem nagyon van, inkább katolikus felé orientálódnak. Kunhegyes szándékával kapcsolatban 

ők a művelődési háztól válni akarnak. Az érsek úr elmondta, hogy átvettek nagyobb 

intézményeket, de most kisebb jól működő intézményt is át fognak venni.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Tiszagyendán még mindig kisebb a katolikus hívő, mint a 

református? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Fordítva van. A település 90%-a katolikus. 

 

Pisók István polgármester: Megpróbálták azt is, hogy Tiszaroffal közösen református 

iskolát működtessenek, ugyanúgy társult formában, de Tiszaroffi képviselő testület és a 

polgármester elzárkózott ezelől. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Röviden el szeretné mondani, hogy Tiszagyenda bekerült 

az Ökumenikus Szeretetszolgálatnál azok közé a 700 falu közé, ebben nem voltak benne csak 

ellenőrzés során ebből estek ki emberek vagy faluk és akkor bekerült oda. Az Ökumenikus 

Szeretet Szolgálat most már évente kétszer élelmiszersegélyt adna Tiszagyendának. Kérték, 

hogy jelezzék, hogy elfogadják-e. Most jött a levél, hogy a második forduló októberben lenne, 

és akkor megint tudnak a lakosságnak élelmiszersegélyt adni.  

 

Pisók István polgármester: Nagyon fontos, hogy beléptek ebbe a startmunka programba. Ez 

egy nagyon szerencsés dolog Tiszagyenda esetében. 21 embert tudnak foglalkoztatni a jövő 

évben 8 óra hosszában egész évben. 100%-os támogatottsággal támogatják. A másik az, hogy 

durván 20 millió forintért vásárolhatnak eszközöket. Voltak kisebb nehézségek, mert a 

Nonprofit Kft ügyvezetője nem nagyon tudta kitölteni ezt a papírt. Több okból kifolyólag 

alkalmatlannak találja a vezetést. A pénztárkönyvet most már harmadjára írják át. Az egyik 

felügyelő bizottságnak adott pénzt az engedélyük nélkül. Megjutalmazta az egyik felügyelő 

bizottsági tagot, a másikat meg elfelejtette megjutalmazni. Kérte, hogy számoljon be, mert 

vészesen fogy a Nonprofit Kft-nek a pénze s kérte, hogy stratégiát állítson föl, hogy képzeli el 

a jövőt. Jövőre itt lesz ez a startmunka program, megkapják ezt a pénzt, lehetőséget. Ezt 

ellenőrizni fogják, ide egy komoly vezető kell, meg egy komoly elszámolás. Ő segít a 

munkaszerződésben, meg szerez is munkát.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretne még annyit mondani, hogy az orvosi rendelési 

időt ki kellene írni a faluban több helyen. A településen a felszólításokat a gyomirtásra 

megkapták az emberek. Nagyon sok helyen rendbe tették a portát, de van vagy 4-5 hely, ahol 

változatlanul ugyanolyan maradt a porta. Na, most ezeknél már nem felszólítás kell, hanem 

szerinte szigorúan kell eljárni, büntetéssel. Van a start program azt a 21 dolgozót nagyon meg 

kell válogatni és jó volna ha nem 2-3 ember döntené el.  

 

Pisók István polgármester: Ez a startmunka program azt jelenti, hogy vannak benne 

különböző fázis pontok. Például a kazán program. Ebben a programban meg tudják vásárolni 

a kazánokat, sőt novembertől a kazánfűtők bérét is ki tudják fizetni. A másik dolog, hogy 

kertészetet kell üzemeltetni, karban kell tartani a szennyvízcsatornákat, mert ha ezt ellenőrizni 

fogják és idejönnek, akkor rendbe kell lenni. Ő kért egy listát, hogy kik vannak regisztrálva a 

Munkaügyi központban. 
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Balogh Henrietta jegyző: A Munkaügyi központ leküldte az összes regisztrált 

munkanélkülit, akiket fel lehet venni a programba. 

 

Pisók István polgármester: Innen alkalmazhatnak bárkit. Ezen kívül még lehet alkalmazni a 

Mirhónál közel 20-30 embert a jövő évben 8 órás munkában. Azt is el kell mondani nekik, 

hogy kőkemény szigorral kell működtetni. Munkavezetőt kell kijelölni, aki majd felel azért, 

hogy mit csinálnak az emberek. Nyilván azokat az embereket fogják felvenni, akik eddig is 

normálisan dolgoztak. Most lehet majd dolgozni, ha nagyon akar valaki.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Ehhez viszont Bató Miklós kevés.  

 

Pisók István polgármester: Hozzá még kell felvenni munkavezetőt és olyan munkavezetőt, 

aki következetes.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha ezekre a felvételekre kerül sor, akkor üljenek össze és 

beszéljék meg. Azért lenne ez jó, mert mindenkinek vannak szempontjai és így tudják a 

felelősséget érte vállalni.  

 

Pisók István polgármester: Tudja több helyről, hogy nem tudták normálisan összeállítani ezt 

a programot. Itt volt szerencsére a kazán program, kértek árajánlatot. A kertészetben, amit 

termelnek, azt a saját konyhában fel tudják használni. Még ami nagyon fontos, hogy beszélt a 

Kovács Zoltán ezredes úrral. Voltak földterülettel kapcsolatos kérdések, mondta, hogy van 

egy kevés, de szeretnének többet. Bérelnének állami földterületet. Azt mondta a Kovács úr, 

hogy igényelni kell az államtitkártól, megadta a nevét ő fog benne segíteni és igényelni 

fognak földterületet.  

 

Oláh János képviselő: Nincs állami földterületi itt Tiszagyenda határában, csak a gazdaság, 

de azt meg nem bontják meg, nem nyúlnak hozzá. 

 

Pisók István polgármester: Ez nem így van, minimum 15 hektárt igényelhetnek. A családi 

gazdaságokat fogják támogatni és szét fogják szedni ezt.  

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

 

 

 

k.m.f 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

  


