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14. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. szeptember 18-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 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát
jegyzőkönyvvezetőnek.
108/2014.(IX.18.) 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 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
109/2014.(IX.18.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy érthető, el tud rajta rendesen igazodni és azt
gondolja, hogy elég szép teljesítményt nyújtott az intézmény, takarékos működés folyt.
Fuder Lászlóné képviselő: Lenne egy kérdése. Mikor végig néz egy ilyen beszámolót akkor
rögtön első pillanat az, hogy a tiszagyendai intézmény milyen kiadási és bevételi oldallal
rendelkezik. Arra szeretne választ kapni, hogy az éves bevételi források teljesítésénél
Tiszagyenda Községi Önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás 829 ezer Ft összegből
időarányosan mennyit teljesítettünk? Nem találta ennek adatait a beszámolóban.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Tiszagyenda, amit nekik kiszámláznak, az mind
teljesítve van, elmaradás nincs.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ami sajnálatos a dologi kiadások kevésbé
teljesültek mivel nem vettek semmit. Most kellene egy számítógép az idősek klubjába, amit a

bejárók használhatnának és a gondozó nők is egyaránt, valamint a Gyermekjóléti
Szolgálathoz és a Családsegítő Szolgálathoz is szükség lenne egy új számítógépre.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
110/2014. (IX.18.) számú határozat
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi
Szociális Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
a mellékletekben benyújtottak szerint
47.913 ezer Ft bevétellel és
42.831 ezer Ft kiadással
elfogadja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Második napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2014. évi
költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) Társulási Tanácsi határozat módosításáról
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
111/2014. (IX.18.) számú határozat
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.
(II. 05.) Társulási Tanácsi határozat módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Társulás a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 05.) számú
határozatának módosítását a következők szerint:
I.

(1) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 1. sz. melléklete helyébe e határozat 1. sz. melléklete lép.
(2) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 1.1. sz. melléklete helyébe e határozat 2. sz. melléklete
lép.
(3) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 1.2. sz. melléklete helyébe e határozat 3. sz. melléklete
lép.
(4) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 2. sz. melléklete helyébe e határozat 4. sz. melléklete lép.
(5) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 2.1. sz. melléklete helyébe e határozat 5. sz. melléklete
lép.
(6) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 2.2. sz. melléklete helyébe e határozat 6. sz. melléklete
lép.
(7) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 3. sz. melléklete helyébe e határozat 7. sz. melléklete lép.
(8) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat 8. sz. melléklete helyébe e határozat 8. sz. melléklete lép.
II.
(1) A 4/2014. (II. 05.) sz. határozat további pontjai változatlanok maradnak.
(2) Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.
(II. 05.) sz. határozat 1.-3., és 8. számú mellékletei hatályukat vesztik.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Harmadik napirendi pont: Vállalkozási szerződés és engedményezési szerződés kötése a
GREENEXION Tanácsadó Kft-vel ivóvíz rendszerek közművagyon értékelésével
kapcsolatosan.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, úgy gondolja ez rettentő sok pénz, amit a
vagyonértékelésért fizetni kell.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy átolvasta a szerződést és kérdezné, hogy ezt
látta-e az ügyvéd. Elmondja, hogy vannak ezzel kapcsolatban kétségei. Először is a
vállalkozási szerződést Tiszagyenda Község Önkormányzata köti a Tanácsadó Kft.-vel
ugyanakkor a szerződés belső tartalmában megjelenik, hogy a szerződő fél képviselője
Szolnok. Ha most mi kötünk szerződést, akkor hogy lehet más cég a képviselete az
önkormányzatnak. A másik, amit nem igazán ért, hogy közbeszereztette a TRV Zrt. ezt az
egész eljárást. Az eljárás során ez a tanácsadó kft. nyerte meg ennek az egésznek a
lebonyolítását, az ivóvíz viziközmű vagyonértékelését. Mégis az egyik helyen polgármester úr
aláírása, a másik helyen a TRV Zrt. ügyvezetőjének az aláírása szerepel. Benne van a
szerződésben az is, hogy engedményezzük a bérleti díjra vonatkoztatva ennek a megfizetését
miközben azt sem tudják mennyi a bérleti díj. A bérleti díj lehet 5 ezer meg akár 2 millió
forint is tehát azért jó lenne már tudni a szerződés megkötésekor hogy gyakorlatilag mi az
amire engedményezünk, és meddig fog ez tartani. A következő, hogy az önkormányzat
meddig fogja viselni ennek a terheit? Meddig írható le a bérleti díjból ez az egész? Akkor
ilyen ködbértől kezdve vannak benne olyan dolgok, aminek szerintem sok köze van, a
felértékeléshez.

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy holnap reggel jön hozzá az ügyvéd úr és
megmutatja neki, amennyiben olyan jellegű aggálya van, jelzi. Addig nem írom alá a
szerződést, amíg az ügyvéd úr rá nem bólint. El lehet fogadni olyan kikötéssel, hogy csak
abban az esetben írhatom alá, amennyiben ügyvéd úr is jóváhagyja.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nincs, ellenne, hogy a vagyont felértékeljék csak
azért furcsa, mert előre megkötünk egy szerződést és már engedményezzük a bérleti díjra.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a bérleti díj az önkormányzatot nem fogja
terhelni, mert a bérleti díjat a rendszerre kell fordítani.
Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, hogy neki is van, egy aggálya a szerződést illetően.
Tudja az önkormányzat prezentálni a vállalkozónak ezt a millió adatot? Sok adatot kérnek,
keresztmetszetet, átmérőt, hosszat, mélységet csak a vezetékekre vonatkozóan azon kívül a
motorikus egységek, teljesítmény egységek megvannak ezek nekünk?
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nekik nincsenek meg, de ezzel szemben a TRV.nek igen, ők meg tudják adni ezeket az adatokat. Azért szerepel a szerződésben a TRV Zrt. is
közreműködő szervként.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy maradjanak annyiban holnap reggel jön hozzá
az ügyvéd úr és megmutatja neki és ha ő rábólint akkor nincs akadálya, feltételesen kerüljön
elfogadásra.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
112/2014. (IX.18.) számú határozat
-

Vállalkozási szerződés és engedményezési szerződés kötése a GREENEXION
Tanácsadó Kft-vel –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat úgy dönt, hogy a mellékelt vállalkozási és
engedményezési szerződést köti a GREENEXION Tanácsadó Kft-vel az ivóvízrendszer
közművagyon értékelésével kapcsolatosan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, amennyiben az
önkormányzat ügyvédje abban kifogást nem talál. Amennyiben az ügyvéd változtatást javasol
abban az esetben a Képviselő-testület újra tárgyalja a szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Dr. Juhász Ádám Ügyvéd Úr
2.) TRV Zrt. Szolnok
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5.) Irattár
Negyedik napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ebben Tiszagyenda Község Önkormányzata az
elmúlt időszakban benne volt, ha arra érdemes és támogatásra jogosult nyújtja be a pályázatát.
Javasolja, hogy továbbra is maradjanak benne, ebben a pályázati rendszerben.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy egyet ért vele.
Szabó Rudolf képviselő: Kérdezi, hogy nem kell regisztrálni?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nem mert folyamatosan benne vagyunk a
programban.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy vannak tanulók, akik rászorulnak és
megérdemlik.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
113/2014. (IX.18.) számú határozat
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozásról Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához.
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:
1. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési és felsőoktatási
Igazgatósága Budapest
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
5. Irattár

Támogatások

Ötödik napirendi pont: Az I. világháborúban elesett hősi halottaink emlékére emlékmű
felállítása.

Pisók István polgármester: Megkérdezi a képviselő-társait, hogy szeretnék-e, hogy
állítsanak emlékművet.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogyan néz majd ki az emlékmű.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy annyit kérdeztek tőle a Földművelésügyi
Minisztériumtól, hogy van-e I világháborús emlékmű a településen. Tájékoztattam, őket, hogy
nincsen. A Földművelésügyi Miniszter Úr egy I. világháború elesett hősi halottaira emlékező
emlék utat tervez minden egyes településre. Innen jött az ötlet, hogy legyen itt is emlékmű és
a Miniszter Úr ide is eljöhet. Elmondja, hogy ez egy tábla lenne, egy fekete márványlap ezt
beépítenék egy ilyen macskakőből kirakott talapzatba
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy ez hol lesz.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lenne egy javaslata, de természetesen
mindenkinek lehet, hogy hová kerüljön. Neki az a meglátása, hogy a buszforgónál lévő
parkban legyen.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ezen a mintán, ami ide került a testület elé,
helyesen van-e írva az, hogy Tiszagyendai Községi Önkormányzat.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy már neki is feltűnt és jelezte is a kőfaragónak,
hogy helyesen Tiszagyenda Község Önkormányzata valamint azt is észre vette, hogy az
emlékére szó után nem kell pontot rakni.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehet ezt templom falára feltenni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy templom falára nem lehet feltenni. Nem engedik
a papok az ilyet. Még lett volna egy harmadik verzió a temetőben, de inkább azt javasolja,
legyen a parkban a II. világháborús emlékmű mellett.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ez mennyibe is kerülne.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy 30 ezer forint + áfa az összege előzetes
tájékoztatás alapján.
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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
114/2014. (IX.18.) számú határozat
- I. világháborús emlékmű felállításáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló köztéri parkban az I. világháborúban elesett hősi halottak emlékére
emlékművet állít fel, hogy méltóképpen adózhasson emléküknek.

Határidő: 2014. október 9.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Hatodik napirendi pont: Az óvodai, iskolai és utánpótlás – infrastruktúra – fejlesztés,
felújításhoz kapcsolódó ajánlatok értékeléséről, eredmény kihirdetéséről.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy elég alacsony ez a költségvetés, mivel sok
mindent kell csinálni. Először fel kell húzni egy 6 méterszer 16 méteres épületet, amiben
benne kell lenni fürdőnek, wc-nek. Kell építeni egy futópályát, egy focipályát, egy
teniszpályát és egy ugrópályát is.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ezek a pályák műfüvesek-e.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy ezt helyi vállalkozó csinálja-e.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy összesen egy árajánlat érkezett a Malom – Bau
Kft-től. Már az ő döntése lesz, hogy alvállalkozóként alkalmaz-e helyi vállalkozókat.
Elmondja kiegészítésként, hogy a pályázaton 16 milliót nyertek 1.777.776 Ft.-ot kell
hozzátenni, de ez félre van téve, mert be lett tervezve a költségvetésbe.
Pisók István polgármester: Összegezve az előző gondolatokat elmondja, hogy a Malom –
Bau Kft-vel kötnek szerződést az ajánlatában szereplő összeggel. 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 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
115/2014. (IX.18.) számú határozat
- A 8/2013. (III. 29.) számú BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra- fejlesztésére, felújítására beérkezett ajánlatok értékeléséről –
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/2013.
(III. 29.) számú BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására beérkezett egy ajánlat alapján a Malom – Bau Kft-vel (5340
Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.) köt vállalkozói szerződést nettó
13.998.000.- Ft értékben.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a Malom – Bau Kft-vel megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pisók István polgármester

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Malom – Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.)
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: Dr. Ács Miklós által történő megkeresés megtárgyalása
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az MSZS. engedély lejárt ismételten kellett
kérnie a doktor úrnak, ami 35.000.-Ft-ba került településenként és kérné az összeg
megtérítését.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, az a javaslata ezzel kapcsolatban, hogy nagyon hosszú
idő, ha a lakosoknak ultrahangra kell például hónapokig várakozni. Itt a településen pedig
helyben meg lehet ezeket a vizsgálatokat csináltatni.
Oláh János képviselő: Elmondja, eljutottunk odáig hogy már tudunk különböző színvonalas
szolgáltatásokat nyújtani a település lakosságának. Nem hagyhatjuk, hogy ezen a 35.000.- Fton múljon az, hogy a lakosság ekkora előnyökben részesülhet.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja, hogy Dr. Ács Miklós részére kerüljön kifizetésre az általa kért
működési engedélyezési eljárás Tiszagyenda Községet érintő része, azaz 35.000.- Ft. Aki
ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
116/2014. (IX.18.) számú határozat
-

Dr. Ács Miklós kérelmének elbírálásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Ács Miklós
kérelmét támogatja és biztosítja részére 2014. évi költségvetéséből a 35.000.- Ft-os igazgatási
szolgáltatási díjat annak érdekében, hogy a jövőben Tiszagyenda településen a szülészet –
nőgyógyászat szakmához kapcsolódó szolgáltatások biztosítottak legyenek.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Dr. Ács Miklós Kunhegyes
Tiszagyenda Község polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Nyolcadik napirendi pont: Szállítási keretszerződés kötése zöldségfélék értékesítésére

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy primőr árut szállítunk a Tiszaroffra és ennek
megfelelően kötünk egy keretszerződést.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy milyen áru kerül szállításra és azt tudjuk-e
akkora összegben biztosítani az idei évben.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy tudjuk, de ha nem akkor sincs belőle probléma
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy van itt egy érdekes a kettesszámú nyilatkozat a
titoktartási, arra kér minket, hogy ne terjesszük ezeket a dolgokat, erre oda kell figyelni ez
fontos.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja, hogy a zöldségfélék értékesítésére kerüljön szállítási keretszerződés
megkötésre. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
117/2014. (IX.18.) számú határozat
-

Szállítási keretszerződés kötése zöldségfélék értékesítésére –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szállítási
keretszerződést köt azon zöldségfélék értékesítésére, melyeket az óvodai, iskolai
étkeztetésben, illetve a szociális étkeztetésben többletből adódóan már nem tud felhasználni.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a szállítási keretszerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) MNB – Jóléti Kft.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.)
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy egy nagyon fontos dolog hiányzik a faluból és
kezdeményezne erre gyűjtést, még pedig egy újra élesztő gép, egy defibrillátor.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogy ez menyibe kerül.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy utána kellene az árának járni, készíteni egy
gyűjtő ívet, csinálni például jótékonysági bulit a Művelődési Házban.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy már több helyen van ilyen.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ki kellene képezni rá embereket

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy utána fog nézni, hogy erre a gyűjtésre milyen
szabályok vannak.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy mivel megszűnt az éjszakai gondozás rendkívül
igényelnék az idősek továbbra is. Van olyan gondozott, akinek este 6 órakor, ill. este 9 órakor
kell beadni az injekciót és képtelen rá, hogy beadja magának.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy melyik gondozó hova jár és hogyan vannak
beosztva.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy a most felvett gondozók napközben járnak ki
ugyanis most az a helyzet, hogy van a szociális intézménynek működési engedélye 27 főre.
Ez a 27 fő 3 gondozót igényel. Tudjuk, hogy nem 27 igénylő van, hanem 50. Ha lesz
lehetőség pályázni kellene az éjszakai gondozásra. Arra gondolt, ha tudnának a Fazekas úrral
beszélni, akkor a Tiszagyendai Képviselő Testület javaslatára megírná a javaslatot arra, hogy
az éjszakai gondozás milyen formában működhetne. Meg kellene kérni, hogy terjessze be a
Parlamentbe azt, hogy legyen éjszakai házi gondozás tehát 24 órás házi gondozás
Magyarországon. Most is lehetséges senki nem tart vissza bennünket, csak az a probléma,
hogy csak napi 8 órára adják a finanszírozást, viszont ha adnák napi 24 órára a nappalira és az
éjszakaira is, ebben az esetben megvalósulhatna a Kormánynak az a célja, hogy minél több
embert foglalkoztasson, több munkahelyet létesítsen amellett az otthon közeli ellátást is
megvalósítanák és így nem kellene az időseknek bevonulni szociális bentlakásos otthonokba.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez egy nagyon jó előterjesztés.
Szabó Rudolf képviselő: Megkérdezi, hogy a bentlakásos idősek otthona teljesen le lett véve
a napirendi pontról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy mindig az volt a véleménye hogy legyen idősek
otthona, mindig nagyba gondolkoztak idáig, de ott vannak ezek a szolgálati lakások, ha ezek
kiürülnének, egy 20-22 főt el tudnának itt helyezni.
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

