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25. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 14-én megtartott soron kívüli
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja. Van-e más javaslat? Nem
volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.
170/2012.(XII. 14.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Kettő napirendi pont került kiküldésre, plusz három napirendi
pont felvételét kérné, amelyek a következők: orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása, a
szociális konyha szolgáltatási szerződésének megszüntetésére felhatalmazás adása, Magyar
Telekom Nyrt-vel a vízmű tornyon lévő átjátszó készülékhez kapcsolódó szerződés
felülvizsgálata. Ezek szóban kerülnek előterjesztésre. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki
egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
171/2012.(XII.14.) számú határozat
-

Napirendi pontokat elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A „közösségi tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a Nagykunsági
árvízszint-csökkentő tározó területén” című pályázat benyújtásához támogatói nyilatkozat
kiadásáról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy bővebb tájékoztatást nem kaptunk. Egy
tájékoztató anyagot küldött ki a Mirhó Kisfoki Vgt. de számomra ez nem teljesen egyértelmű.
Most egy támogatói nyilatkozatot kellene kiadni a képviselő-testületnek egyenlőre a pályázat
benyújtásához. A pályázat célja a tájékoztatás alapján az anyaglelőhelyeknek a vízpótlása a
csatornákon keresztül, valamint az öntözés megoldása. Bennünket annyiban érint, hogy víz
lenne az anyaglelőhelyeken. Részünkről kötelezettséget nem vállalunk vele, az más kérdés,
hogy a gazdákkal hogyan tud megegyezni.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint a testület döntése nem kerül a
gazdák döntése felé, amennyiben egy gazda nem egyezik bele, nem mondhatják azt, hogy
muszáj a beruházást támogatni, mivel a helyi képviselő-testület azt elfogadta.

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy jól látja a képviselő társa. Ezzel a döntésünkkel
nem emelkedünk a gazdák fölé, csak a pályázat benyújtását támogatjuk.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
172/2012. (XII.14.) számú határozat
- A „közösségi tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a Nagykunsági árvízszintcsökkentő tározó területén” című pályázat benyújtásához támogatói nyilatkozat kiadása
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Mirhó-Kisfoki Építő és
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 20., képviseli: Vincze
Béla ügyvezető igazgató) fejlesztési elképzelését, amelynek címe: „Közösségi tájgazdálkodási
infrastruktúra kialakítása a Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó területén” és amely a
KEOP 2.1.3./11. pályázati kiírásra kerül benyújtásra.
A pályázati cél illeszkedik a település területrendezési tervéhez és fejlesztési elképzeléseink
rendszeréhez.
A támogatói nyilatkozatot a Képviselő-testület a pályázó kérésére adta ki, a KEOP 2.1.3./11.
pályázati kiírás benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Mirhó-Kisfoki Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat 5340 Kunhegyes,
Rákóczi u. 20.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Második napirendi pont: A „közösségi tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a
Tiszaroffi árvízszint-csökkentő tározó területén” című pályázat benyújtásához támogatói
nyilatkozat kiadása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ugyanarról van szó, mint az előző napirendi
pontban, csak ez a támogatói nyilatkozat a tiszaroffi tározóra irányul.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ennek kialakítása egy hosszabb folyamat lesz,
egyenlőre a vizet ugyanúgy kell biztosítani a gazdáknak, mint ezelőtt.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

173/2012. (XII.14.) számú határozat
- A „közösségi tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a Tiszaroffi árvízszintcsökkentő tározó területén” című pályázat benyújtásához támogatói nyilatkozat kiadása
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Mirhó-Kisfoki Építő és
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 20., képviseli: Vincze
Béla ügyvezető igazgató) fejlesztési elképzelését, amelynek címe: „Közösségi tájgazdálkodási
infrastruktúra kialakítása a Tiszaroffi árvízszint-csökkentő tározó területén” és amely a KEOP
2.1.3./11. pályázati kiírásra kerül benyújtásra.
A pályázati cél illeszkedik a település területrendezési tervéhez és fejlesztési elképzeléseink
rendszeréhez.
A támogatói nyilatkozatot a Képviselő-testület a pályázó kérésére adta ki, a KEOP 2.1.3./11.
pályázati kiírás benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Mirhó-Kisfoki Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat 5340 Kunhegyes,
Rákóczi u. 20.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Harmadik napirendi pont: Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó Észak-Alföldi Operatív
Program keretében pályázat benyújtásáról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ennek a pályázatnak a keretében hőszigetelést
kaphatna a rendelő, sor kerülhetne nyílászáró cserére, valamint eszközbeszerzés valósulna
meg. Elkészült egy rajz, melynek értelmében egy mozgássérült mosdó kerülne kialakításra, az
akadálymentesítés is megtörténne. A pályázat benyújtását az nehezíti, hogy az információim
alapján sokan adták be a pályázatot, több település összefogással, konzorciumban adta be és
így sokkal nagyobb az esélyük a nyerésre. Minél nagyobb ellátási körzetet fogtak össze annál
nagyobb az esélyük a nyerésre. Most az a probléma, hogy a pályázat benyújtásához a
felújítást, átalakítást meg kellene terveztetni és ezt az összeget, mely körülbelül 500.000.- Ft a
képviselő-testületnek meg kellene előlegezni és amennyiben nem nyer az önkormányzat
akkor ez az összeg, mint saját költség terhel bennünket. Sajnos anyagilag nem állunk jól, nem
kaptunk még önhikit, sok a fizetési kötelezettségünk.
Oláh János képviselő: Megkérdezi, hogy mekkora az önereje a pályázatnak?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ennek a pályázatnak nincs önereje. Azonban a
pályázatnak még feltétele, hogy a praxisban lévő kártyaszám elérje az 1.000 db-ot és szerinte
az nem biztos, hogy meg lesz.

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint ezért fogtak össze a
települések, hogy meglegyen a kártyaszám. Elképzelhető, hogy az ellátottak arányában
megoszlik a pályázati támogatás. Milyen határidővel kell beadni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy 2012. december 31-ig be kell adni a pályázatot.
A rendelőnkre mindenképpen rá férne a felújítás. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy fejezze ki előzetes szándékát a pályázat benyújtására, hatalmazza fel a polgármestert
arra, hogy jobban járjon a feltételeknek utána és amennyiben pozitív tapasztalatot szerez és a
praxisban van 1.000 kártyaszám valamint a határidő meghosszabbításra kerül a pályázat
elkészítéséhez fogjon hozzá.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra a szóban elhangzott határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
174/2012. (XII.14.) számú határozat
- Előzetes szándéknyilatkozat kifejezése az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó
pályázat benyújtására Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az orvosi
rendelőhöz kapcsolódó 100%-os támogatási intenzitású ÉAOP pályázat benyújtására,
amennyiben a feltételek azt lehetővé teszik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás részleteit
tanulmányozza át, járjon utána a praxisban lévő kártyaszámnak, a tervek előkészítésében
működjön közben, amennyiben a pályázatot Tiszagyenda Község Önkormányzata beadhatja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesterének
felhatalmazása a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ és
Apostol Edit egyéni vállalkozó között lévő étkeztetési szolgáltatási szerződés felmondásának
kezdeményezésére.
Pisók István polgármester: 2012. december 19-én kistérségi tanácsülés kerül megtartásra.
Ezen az ülésen már sok minden megválaszolásra kerül a jövőről, hogyan fog tovább működni
a kistérség és a szociális szolgáltatás. Amennyiben a polgármesterek akarják működtetni, úgy
fenn kell tartani saját költségből a munkaszervezetet, fizetni a közös költségeket. Amennyiben
felbomlik a szociális részt is át kell szervezni. A településre bejelentkezett egy alapítvány, az
Összefogással az Idősekért Alapítvány, aki a szociális szolgáltatásokat átvenné, a következő
testületi ülésen kapunk bővebb tájékoztatást. Az éjszakai szolgálatra már megkapták az
engedélyt. A Tiszaroffi Polgármester szándékát fejezte ki, hogy közösen kellene a szociális

szolgáltatást működtetni Tiszagyenda gesztorságával, vagy csatlakozzunk mindketten az
alapítványhoz. Visszatérve a konyhához, egy levelet szeretnénk írni a kistérséghez, hogy
mondják fel a szerződést a konyhával, mivel a kistérség is megszűnik, így előzzük meg ezt az
egészet és kérjük már korábban, hogy mondják fel a konyhával a szerződést, majd a
következő testületi ülésen az alapítvány tájékoztatását követően jelen döntésünkkel
párhuzamosan arról is döntsünk, hogy kilépünk a tiszafüredi szociális szolgáltató központból
is. A vállalkozó már több alkalommal felrúgta a szerződését, ezért is szükséges lenne
visszavenni. A Startmunka Programban megtermelt dolgokat így könnyebben juttathatjuk a
saját konyhánkra, nem kell ide-oda számlázni. Lesznek a Munkaügyi Központ által emberek
támogatva, így ezen személyek kérdése is megoldódott a konyhára.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint ez nem fog ilyen egyszerűen
működni. A konyhának kemény feltételeknek kell megfelelni, szakképzett emberek kellene,
megfelelő papírokkal ellátottan természetesen.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy milyen
követelményeknek kell megfelelni. Szükséges a konyhán dolgozóknak egészségügyi kiskönyv
is. Működtetni kell a konyhát, az magától nem fog működni, de amennyiben valakinek van
más, jó ötlete arra honnan vegyünk 200.000.- Ft-ot az étkeztetés kiegészítésére azt várja.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy a konyha dolga már évek óta húzódik, nehéz ügy.
Pisók István polgármester: Véleménye szerint 2007-ben egy előnytelen szerződés került
megkötésre, ami a mai napig hatással van ránk. Ezt meg kell változtatni.
Balogh Henrietta jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy most jelenleg a konyhával
az önkormányzatnak bérleti szerződése 2014. december 31-ig, határozott ideig van. Az eredeti
szerződésben sem volt a felmondás kellőképpen leszabályozva.
Pisók István polgármester: A vállalkozó nem fejlesztette a konyhát, pedig a szerződésben
azt is vállalta. Jelenleg a legésszerűbb dolog, hogy a kistérség mondja fel vele a szerződését.
Balogh Henrietta jegyző: Megkérdezi, hogy mi a helyzet akkor, ha a szolgáltatási szerződést
követően a vállalkozó nem adja vissza a konyhát, nem mondja fel a bérleti szerződést?
Hogyan biztosítjuk az időseknek, gyerekeknek az étkeztetést? Ezek kötelezően ellátandó
feladatok akkor is ha van saját konyhánk, akkor is ha nincs, akkor is ha felmondja a
vállalkozó a bérleti szerződést, akkor is ha nem. Erre oda kell figyelni mindenképpen.
Pisók István polgármester: A Tiszafüredi Kistérségi Tanácsnak a szerződést mindenképpen
fel kell mondani, mivel a tanács is megszűnik. Ez a két dolog párhuzamosan halad egymás
mellett. Ez a pénzről szól, a legfontosabb az lenne, hogy ne kelljen az állami normatíva mellé
pénzösszeget biztosítani. Azt nem tudhatjuk, hogy lesz-e vagy sem önhiki. A konyhát az
adófizetésből kell fenntartani. A konyhát mindenképpen vissza kell venni és rentábilisan
működtetni.
Simai Mihály képviselő: Megkérdezi, hogy mi tudjuk-e rentábilisan működtetni ilyen magas
árak, költségek mellett?
Pisók István polgármester: Ennek a részleteibe nem kíván belemenni, de ő mindenképpen
úgy gondolja igen saját kézben rentábilisan működtethető. Arról kell dönteni, hogy

hatalmazzak fel engem arra, hogy a kistérségi tanácsülés elé kerüljön beterjesztésre az, hogy
Apostol Edit vállalkozóval a Tiszafüredi Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja az étkeztetésre való szolgáltatási szerződést mondja fel.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra a szóban elhangzott határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
175/2012. (XII.14.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesterének felhatalmazása a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ és Apostol Edit egyéni
vállalkozó között lévő étkeztetési szolgáltatási szerződés
felmondásának
kezdeményezésére Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók Istvánt
Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsánál kezdeményezze, terjessze elő, hogy a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központja és Apostol Edit egyéni vállalkozó között fennálló
étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződést a tanács mondja fel, szüntesse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: A Törökszentmiklós Térségi Víz- és Csatornamű Kft. és a Magyar
Telekom Nyrt. Között a víztorony tetején lévő átjátszó antenna elhelyezésével kapcsolatos
bérleti szerződés felülvizsgálatáról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a víztoronynak a tetején vannak bizonyos
átjátszó állomások, amiért a bérleti díj fizetése eddig a vízmű kft. részére történt, ők élvezték
a hasznát. Azonban a vagyon visszakerült az önkormányzathoz, így a bérleti díjra már az
önkormányzat a jogosult. A bérleti díj durván 450.000.- Ft volt évente, ez az önkormányzatot
illeti meg. De lehetőség van a bérleti díj emelésére is.
Balogh Henrietta jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy most arról kellene dönteni, hogy
vizsgáljuk felül a szerződést, ami a Törökszentmiklós Térségi Víz-és Csatornamű Kft és a
Magyar Telekom Nyrt. között van. Jelezzük a Magyar Telekom Nyrt. Felé a változást.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra azt, hogy hatalmazzák fel a polgármestert arra, hogy vizsgálja felül a
Törökszentmiklós Térségi Víz-és Csatornamű Kft és a Magyar Telekom Nyrt. között fennálló

szerződést, valamint hatalmazzák fel a polgármestert a Magyar Telekom Nyrt-vel való
tárgyalásra.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
176/2012. (XII.14.) számú határozat
- Magyar Telekom Nyrt. és a Törökszentmiklós Térségi Víz és Csatornamű Kft. között
fennálló bérleti szerződés felülvizsgálatáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja a
Törökszentmiklós Térségi Víz-és Csatornamű Kft és a Magyar Telekom Nyrt. Között fennálló
szerződést, valamint felhatalmazza a polgármestert a Magyar Telekom Nyrt-vel való
tárgyalásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Magyar Telekom Nyrt.
Törökszentmiklós Térségi Víz- és Csatornamű Kft.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentésként elmondja, hogy a közmeghallgatás
megtartására 2012. december 21. napján 17:00 órától kerül sor a Művelődési Házban, melyre
természetesen minden képviselőt, intézmény vezetőt, jegyző asszonyt szeretettel várja, számít
a megjelenésre. Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

