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6. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. március 11-én megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát javasolja. Van-e más javaslat? Nem
volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.
28/2013.(III.11.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Egy napirendi pont megtárgyalását kér. Van-e más javaslat?
Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
29/2013.(III.11.) számú határozat
- Napirendi pontokat elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése projekt
támogatási intenzitás növelésének felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatala.
Pisók István polgármester: Először a vagyonértékeléshez kapcsolódó bíráló bizottság tagjait
kellene megválasztani.
Szabó Rudolf képviselő: Szeretné elmondani, amit már többször megbeszéltek, hogy ezt a
pályázatot végig visszük, mivel nem lesz több ilyen lehetőség. Ezt tulajdonképpen így is, úgy
is meg kell csinálni. Ami mellékletet kaptunk, az éppen a tűrés határon belüli, apró, de még
olvasható betűmérettel lett kiküldve. Az ajánlattételi felhívást nem küldtem volna ki a
terjedelme miatt. Mindent megtudunk ebből a felhívásból, hogy milyen legyen a betűméret,
mennyi újrahasznosított papírt kell felhasználni. De egyébként elfogadásra javaslom.
Balogh Henrietta aljegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a szennyvízberuházás projektet a
kormány határozatban kiemelt projektnek nyilvánította és így kiemelt figyelmet, koordinációt
fog kapni.

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás vane? Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazzák meg a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
30/2013. (III.11.) számú határozat
- Bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a KEOP1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése című,
Tiszaroff és Tiszagyenda községek közös projektjének a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelése közbeszerzési eljárása során a pénzügyi, jogi, valamint szakmai szakértelem
biztosítása érdekében az alábbi tagokból álló Bíráló Bizottságot hozza létre:
 Balogh Henrietta Tiszagyenda Község Jegyzője
 Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff Község Jegyzője
 Csomor Gábor Tiszaroffi Környezetvédelmi és Szennyvízkezelő Kft Ügyvezetője
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszagyenda Község Önkormányzata
Érintettek
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési tanácsadó

Pisók István polgármester: Ugyanehhez a napirendi ponthoz a második határozati javaslat
az ajánlattételi felhívás elfogadásáról szól. Megkérdezi, hogy ehhez a határozati javaslathoz
további kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kéri a határozati javaslatot
fogadják el. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
31/2013. (III.11.) számú határozat
- Ajánlattételi felhívás elfogadásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a KEOP1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése című,
Tiszaroff és Tiszagyenda községek közös projektjének a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelése közbeszerzési eljárására előkészített Ajánlattételi felhívást a határozat 1.
számú mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Önkormányzata

2.
3.
4.
5.

Érintettek
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési tanácsadó

Pisók István polgármester: Szintén ugyanehhez a napirendi ponthoz a harmadik határozati
javaslat az ajánlattételi felhívás megküldéséről szól. Megkérdezi, hogy ehhez a határozati
javaslathoz további kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kéri a
határozati javaslatot fogadják el. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
32/2013. (III.11.) számú határozat
- Ajánlatételi felhívás megküldéséről Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a KEOP1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése című,
Tiszaroff és Tiszagyenda községek közös projektjének a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelése közbeszerzési eljárásában elfogadott Ajánlattételi felhívást az alábbi
vállalkozások számára kívánja megküldeni:
 DÉLVIZ Kft 7754 BÓLY, Alkotmány u. 57.
 KP Kft. 2890 Tata, Görgey A. u. 2.
 Valid Solution Kft 1135 Budapest, Frangepán utca 7.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester

1.
2.
3.
4.
5.

Tiszagyenda Község Önkormányzata
Érintettek
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Bakos László közbeszerzési tanácsadó

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e?
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy körülbelül kettő hete ment végig a Petőfi Sándor úton
a kukák az ürítést követően szét voltak dobálva, volt olyan kuka, amiről alkatrészek
hiányoznak. Felháborítónak tartja, mivel a tiszagyendai állampolgárok is becsülettel
megfizetik a hulladékszállítás költségét. Ezt jelezni kellene a szolgáltató felé.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogy melyik része volt a kukának letörve?
Oláh János képviselő: Válaszul elmondja, hogy a teteje és a csapszegek törtek le a kukáról.
Pont előtte ürítették a kukát és ő látta ezt. Ezt ő csak információ képpen mondta a testületnek,
ha esetleg valaki ilyet tapasztal, kéri szóljanak be, ne forduljon elő újra ilyen eset.
Szabó Rudolf képviselő: Figyelmeztetni kell a lakosságot, ha ilyet tapasztalnak jelezzenek és
az önkormányzat jelenti az esetet.

Pisók István polgármester: Javasolja, telefonáljanak be és jelentsék az esetet adott nap és
adott rendszám alapján.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy volt a szociális intézményben az alapítvány
elnöke és tájékoztatta a szociális dolgozókat az éjszakai házi segítségnyújtás bevezetéséről, az
átvételi eljárásról Ellenőrizte, hogy a házi gondozáson belül ki milyen feladatokat lát el.
Megkérdezte, hogy a gondozási naplóban miért nincs mentális gondozás rögzítve. A
gondozónők elmondták, hogy azért nincs ilyen gondozás, mert a beszélgetésért úgysem
fizetne az idős térítési díjat. Az alapítvány elnöke elmondta, hogy ez nem így működik,
ingyenessé kell tenni a gondozottak részére ezt a szolgáltatást. Ha van rá igény nincs gond,
változtatunk ezen, mind a nappali ellátás, mind a házi segítségnyújtás ingyenes lesz. Ami
képződik térítési díj, azt az alapítvány a gondozott után kifizeti. Ez nagyon jó lenne, mivel így
mindenki igényelhetni, aki akarja és az alapítvány ezt kifizeti helyettük. Ez olyan szolgáltatás,
hogy szüksége van arra az időseknek, hogy elbeszélgessenek vele.
Balogh Henrietta jegyző: A fenntartóváltás nem olyan egyszerű, a kistérség nem adhatja át
az alapítványnak közvetlenül, az önkormányzatnak be kell lépni a fenntartói feladat átadás –
átvételbe. Amennyiben az önkormányzat nem lép be, úgy az alapítvány nem kap befogadást
és akkor nem lesz jogosult a normatívára. Mindenképpen az önkormányzat részére szakmai
programot, szmsz-t, alapító okiratot kell készíteni. Meg kell kérni a működési engedélyt akár
1 napra is és azt követően lehet csak fenntartót váltani. Nem lesz egyszerű folyamat. Holnap
megy Szolnokra a Szociális és Gyámhivatalhoz, ahol remélhetőleg bővebb információt kap a
fenntartó váltásról.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további bejelentés van-e? Nem volt.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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