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13. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. szeptember 8-án megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. 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 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát
jegyzőkönyvvezetőnek.
102/2014.(IX.08.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri.
Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
103/2014.(IX.08.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása az általános
iskola épületenergetikai fejlesztésére
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lehetőség van az iskola felújítására egy
energetikai pályázatot benyújtani. A pályázatban szerepelhet nyílászáró csere, szigetélés és
energetikai felújítás, radiátor és fűtésvezeték csere. Lehetőség lett volna nap kollektorra is, de
mivel nem mi vagyunk az üzemeltetők, így nem indulhatunk a pályázat azon részében.
Nagyon kevés határidőt adtak a pályázat benyújtására, szeptember 22-ig kell beadni.
Elmondja, hogy erre lenne egy pályázatíró cég, aki ezt a speciális pályázatot elkészítené. A
pályázatíró cég sikerdíja 7%, ami a pályázatba teljesen egészen beépíthető, így még önereje
sincs.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy az a véleménye a pályázatot mindenképpen be kell
adni.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy már nem sokáig kell fizetni a gázszámlát, ha
minden igaz, mivel Tomajmonostorán volt egy sikeres tárgyalásuk a Megyei Fejlesztési
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Alappal 2014-2020-ig határozták meg, hogy mennyi forrást kapnak a települések.
Tiszagyenda elnyert 132 millió forintot annak megfelelően, ami fejlesztési célok benyújtásra
kerültek. Ebben volt a termál kút megfúrása és a vizével a közelben lévő közintézmények
fűtése. Ez már konkrétan meg van, ítélve nem kell pályázni rá.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ami nagyon fontos csak olyan épületekbe lehet
használni a megújuló energiaforrást, amely hőszigetelt, nyílászáró csere is megtörtént.
Fuder Lászlóné képviselő: Úgy gondolja, hogy bárki legyen is majd a polgármester és a
képviselők, de ezt a lehetőséget nem szabad elhalasztani. Nagyon ritka az ilyen pályázat, ami
100 %-os támogatással valósulhat meg. Elmondja azzal, hogy ezt a pályázatot beadják, az
önkormányzatnak veszíteni valója nincs. Megkérdezi, hogy akkor ezt az egészet a pályázatíró
fogja levezényelni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a pályázatíró cég végez mindent.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezné, hogy a pályázat díja 129.000.-Ft + Áfa, akkor is él ha
sikertelen a pályázat, kivétel hogyha az ő hibájukból lesz sikertelen mert a pályázat írás során
valami olyan hibát vétettek ami miatt hiánypótlást kell csinálni. Ebben az esetben visszafizeti
a díjat. Kérdezné még, hogy honnan vegyék el a 129.000.-Ft+Áfát?
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az adóbevételek terhére javasolja megjelölni,
jelenleg más forrást nem lát a költségvetésben.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
104/2014. (IX.08.) számú határozat
- KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása az általános iskola
épületenergetikai fejlesztésére –
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázatra az általános iskola
épületenergetikai fejlesztésére.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében közreműködjön.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1. Via Credit Kft., Papadimitropulosz Alexander 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
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4. Irattár
Második napirendi pont: KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása az általános
iskola épületenergetikai fejlesztésére
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy erről az előző napirendi pontban már volt szó. A
pályázat bonyolultsága, összetétele miatt mindenképpen szükséges külső pályázatírói szakértő
bevonása, ezért megbízási szerződést szükséges kötni a Via Credit Kft-vel az előterjesztésben
foglaltak szerint. A pályázatírói díj helyi adóbevételből kerül kiegyenlítésre. Megkérdezi,
hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
105/2014. (IX.08.) számú határozat
- KEOP – 2014-4.10.0/F kódszámú pályázat benyújtása érdekében megbízási szerződés
kötése –
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP – 2014-4.10.0/F
kódszámú pályázat benyújtása érdekében a mellékletben szereplő
megbízási
szerződést köti a Via Credit Kft-vel (1047 Budapest, Károlyi István u. 10.). A
beadandó pályázat az általános iskola épületenergetikai fejlesztésére irányul. A
szolgáltatás díja 129.000.- Ft + áfa .
4. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megírásáért járó
szolgálati díjat összesen 163.830.- Ft-ot 2014. évi költségvetéséből az adóbevételek
terhére biztosítja.
5. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati sikerdíjat saját
költségvetéséből nem biztosít, az mindenképpen beépítésre kell, hogy kerüljön a
beadott pályázatba.
6. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1. Via Credit Kft., Papadimitropulosz Alexander 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4. Irattár
Harmadik napirendi pont: Árajánlat kérése a 8/2013. (III.29.) számú BM rendelet alapján
megvalósuló iskolai sporttelep felújítására
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az iskolai és óvodai utánpótlás és sport
pályázathoz kapcsolódóan, mivel az építési beruházás nettó 25 millió forint alatt van,
elegendő 3 ajánlattevőt megjelölni, akik részéről ajánlatot szükséges bekérni. Erre javasolok 3
ajánlattevőt megjelölni, méghozzá a Betonexpreszz Speciál Kft-t, a Mamom – Bau Kft-t és a
Héder Bt-t.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy helyileg ez hol lenne.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy az iskola mögött, a kispályán.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy akkor jövő hét hétfő legyen a határidő, hogy
behozzák az árajánlatot erre a beruházásra.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
106/2014. (IX.08.) számú határozat
- Árajánlat kérése a 8/2013. (III.29.) számú BM rendelet alapján megvalósuló iskolai
sporttelep felújítására Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/2013. (III.29.)
számú BM rendelet alapján az óvodai, iskolai és és utánpótlás sport – infrastruktúra –
fejlesztés, felújításhoz kapcsolódóan az iskolai sporttelep felújítására az alábbi cégektől kér
árajánlatot:




Betonexpressz Speciál Kft.
Malom – Bau Kft.
Héder Bt.

Az árajánlat benyújtásának határideje 2014. szeptember 16. (12:00 óra)
A Képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett cégektől kérjen
árajánlatot.
Határidő: 2014. szeptember 16.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Betonexpressz Speciál Kft.
2. Malom – Bau Kft.
3. Héder Bt.
4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
5. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
6. Irattár
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Negyedik napirendi pont: „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozathoz való
csatlakozás
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy idén is lehetőség van az önkormányzatoknak
csatlakozni az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozathoz. Idén
Tiszagyendára vonatkozóan 325 ezer forint támogatást lehet igényelni, a rendezvényt
szeptember 27-én kell megrendezni, melynek keretében szükséges tábortüzet gyújtani.
Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
107/2014. (IX.08.) számú határozat
- „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” Programsorozathoz való csatlakozásról –
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik
az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” Programsorozathoz.
2. A csatlakozás keretében támogatási igényt nyújt be a maximum 325.000.- Ft-os
összegre.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásában
közreműködjön.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Magyar Államkincstár
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kértek halasztást a piac pályázattal
kapcsolatosan. A Kormánynak a pályázat megvalósítása érdekében rendeletmódosítást kell
hozni. Tájékoztatás szerint ez körülbelül 1 – 2 hónapon belül meg fog történni. Elmondja,
megtörtént a szennyvízhálózat műszaki átadása ez ügyben kellene, egy lakossági fórumot
összehívni ahol tájékoztatják, a lakosságot a bekötésnek a módjáról hogyan lehet rákötni a
csatornára.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy mi a helyzet azzal az 5.000.-Ft-al.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy rákérdezett az üzemeltetőtől és ők változatlanul
fenntartják az 5.000.-Ft-ot, mert benne van a működési szabályzatukban.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy milyen jogalapja van a TRV Zrt-nek, hogy így
utólag 5.000.-Ft-ot akarnak beszedni a lakosságtól. Igazából arra nem hivatkozhat, hogy ki
kell járni Szolnokról, van itt ember és meglehet bízni úgy, mint régen.
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Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy ezt a csatornarendszert állítólag mi csináltattuk meg.
Mi van akkor, ha nem adjuk át az üzemeltetőnek, csak ha már a lakosság ráköt?
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy jogos a felvetés.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a korábbi rendszer is úgy lett átadva az
üzemeltetőnek, amikor már a lakosság rákötött.
Pisók István polgármester: Felkéri a jegyző asszonyt, hogy nézzen utána, hogy is van ennek
az 5.000.- Ft-os díjnak a beszedése, mi a jogalapja. Viszont december 31-ig meg kell lenni a
rákötéseknek, mert akkor visszafizetési kötelezettség van, és mi van ha a lakosság az 5.000.Ft miatt nem köt rá.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy szerinte maga a pályázat a rákötést is tartalmazza
nem csak a rendszer kiépítését, így az indikátorban a rákötést teljesíteni kell.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy szeptember 20-án lesz a séta programjuk már 8.
alkalommal. Fél 2-kor indulunk a Művelődési Háztól. Előadónak Négyesi Jánost kértük fel,
valamint jön a doktornő, a védőnő és Lovász Gyula a Mentőszolgálattól és a sürgősségi
életmentésről tart előadást. Fellép a színjátszó csoport. Szeretné, ha mindenki elmenne a
képviselő társai közül, lesz egy kis megvendégelés is.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy megnyertek egy pályázatot a Fundamenta
Lakáskasszának van egy alapítványa és minden évben hátrányos helyzetű kistelepülésen vagy
egy szociális otthont vagy egy szociális épületet ez az alapítvány támogat, munkával, meg
anyagokkal. Itt körülbelül 2.000.000.-Ft-ból fogják a szociális otthont felújítani, kifesteni
kívülről, belülről. Padokat is hoznak.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy nekik ez számít csapatépítő tréningnek a közös
munka.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy annyit kértek, hogy biztosítsanak egy festőt és
egy kőművest segítségképpen és szállást.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ha ingyen el tudják szállásolni őket, akkor azt a
pénzt is rákölthetik a Gondozási Központra. Abban reménykedik, hogy a parókián meg
tudnak szállni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a
megállapodtunk, hogy innen vásárolnak a konyhára.

Tiszaroffi

Kastéllyal

előzetesen

Fuder Lászlóné képviselő: Több állampolgár megkeresése alapján kérdezi, hogy hová
hordják hétvégéken a homokot a településről, és hogy miért engedi meg a képviselő testület,
hogy a faluban a gödröket szétbányásszak, és ezzel veszélyeztessék a lakókat illetve a
házakat.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy ő erről nem tud.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő látta több alkalommal szombat illetve vasárnap
is, hogy zetorral hordják a homokot, és akik látják a kocsma, bolt előtt az emberek mind azt
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mondják, hogy a faluból hordják. Úgy gondolja, hogy a településen nem szabad ilyen
dolgokat megengedni, vagy legalább is akkor nyújtsanak be eziránt engedélyt kérelmet.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy úgy szól a rendelet, hogy 1 méterig
tereprendezést csinálhat mindenki.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő látta és már azok a gödrök nem 1 méteresek.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, legalább 6 méteresek és nem egy helyen van.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy legalább miért nem egyengetik, tisztázzák el,
hogy nehogy tragédia legyen belőle. Előbb vagy utóbb meg fog csúszni a homok.
Bató Miklós képviselő: Azt szeretné megérdeklődni, hogy a tartósító üzem és a konyha
mikor kezdi a működését?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy jogos a kérdés, de a közmunkások között sajnos
nincsen olyan ember, aki ezeket a munkákat elvégezze. Sajnos nincs olyan szakember, aki
kifest, nyílászárót cserél, burkol stb.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy akkor már ebben az évben abból nem lesz semmi.
Bató Miklós képviselő: Még egy kérdést szeretne feltenni, van, nekünk egy konyhánk itt van
egy szakács nincs engedélye és elnézik, hogy azt csinál a konyhánkkal, amit akar.
Megkérdezi, hogy van ez, és még főzetnek is vele.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy december 31-ig van kiadva a konyha.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy már régen vissza lehetet volna venni a konyhát, mert
nem felelt meg azoknak a feltételeknek Editke, amit vártak. Elmondja, hogy van ügyvédük is
és érthetetlen, hogy miért nem vették még vissza.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy van Karcsinak engedélye és nem engedély nélkül
dolgozik még a gyermekétkeztetési engedélye is meg van.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy a jelenlegi szakácsnak Editke adta ki a konyhát.
De van egy ötlete az épülő konyhaára, fel kellene keresni Kunhegyesen a szakmunkás képzőt
és felajánlani gyakorló terepnek, mert velük kettő mester van két csapat egy három nap alatt
végeznének és ingyen meg volna. Örülnének neki, hogy lenne gyakorló hely.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb közérdekű bejelentés van-e?
Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Pisók István
alpolgármester

Balogh Henrietta
aljegyző
Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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