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16. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. október 9-én megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli 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.
131/2014.(X.09.) 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.
132/2014.(X.09.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves beszámolója
Pisók István polgármester: Átadja a szót Sebők János tűzoltó őrnagynak.
Sebők János tűzoltó őrnagy: Tisztelt Képviselő-testület, tisztet Polgármester Úr! Engedjék,
meg hogy bemutatkozzam. 1994. szeptember 1.-óta van a tűzoltóságnál immár 20 éve. 2012.
április 1-én neveztek ki a Karcagi Tűzoltó parancsnokság parancsnokának. A beszámolót
elküldtem. Ez egy 19 oldalas beszámoló. Annyival szeretné kiegészíteni, hogy bemutatja,
hogyan áll fel jelenleg a katasztrófavédelemnek a szervezete. Van egy Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ami a legfelsőbb szervük a fő irányító szerve a
katasztrófavédelemnek, valamint a megyei igazgatóságok. Minden megyében található egy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ezen igazgatóságok alatt helyezkednek el, a
katasztrófavédelmi kirendeltségek. Jelen esetben Jász- Nagykun Szolnok Megyében négy
Katasztrófavédelmi Kirendeltség működik a karcagi, mezőtúri, jászberényi és a szolnoki. A
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen belül találhatóak a Karcagi valamint a Tiszafüredi
Tűzoltó Parancsnokság. Tehát a parancsnokságok a Kirendeltség alatt dolgoznak, ezek a
parancsnokságok alatt szakmai és pénzügyi felügyeletet látnak el. A Karcagi Tűzoltó

Parancsnoksághoz kettő önkormányzati tűzoltó parancsnokság tartozik, a kisújszállási
valamint a kunhegyesi tűzoltóság. A katasztrófa védelem szervezetének három fő pillére van a
tűzoltási rész, a polgárvédelmi rész, valamint az iparbiztonsági rész. Ezek a szakterületeket
csak csekély szinten vannak bevonva a hatósági munkába, végeznek némi feladatokat. A
tűzoltóságnak lecsökkent a működési része csak a tűzoltás és műszaki mentés a fő profil,
valamint besegítenek ugyan a hatósági munkában és valamilyen szinten a polgárvédelembe is.
Az Önök települését elsősorban az első működési terület a Kunhegyesi Tűzoltó
parancsnokság érinti. Ez az a szervezet, akinek az elsődleges körzetében tartoznak önök.
Nekünk működési területük van itt Tiszagyendán. Annyit fűzne még a beszámolóhoz, mivel
kis településről van, szó hála a jó Istennek az eset számok is nagyon csekélyek. Tíz
településből Tiszagyenda az a település, ahol a legkevesebb volt az esetszám. 2013-ban 2
tűzeset történt, 2014. első félévben szintén 2. Műszaki mentésre nem is került sor. Ebből a 4
káresetből, volt egy kettes kiemelt tűz, ami azt jelenti, hogy több egység lett riasztva, mivel
nagyobb volumenű volt a káresemény. Ez Tiszagyenda külterületen volt 2014. június 23.-án.
Egy 50 hektáros tűz volt, ahol 40 hektár tarló és 10 hektár gabona volt érintve. Itt a nagy füst
miatt út zárat is el kellett rendelni, valamint annyit kell még tudni, hogy ennek a területnek
három tulajdonosa volt, őket kiértesítették. Ennyivel szeretett volna kiegészíteni a beszámolót.
Megkérné a testület, ha úgy gondolják, fogadják el, megköszöni, hogy meghívták és itt
lehetett.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy szeretne hozzászólni egy pár szót a
beszámolóhoz. Örvendetes hír az, hogy ilyen kevés esetszám van a településen. Arról szeretne
mondani egy pár szót, hogy az általános iskolában milyen népszerűségnek örvendtek. A
gyerekek pár évvel ezelőtt, nagyon örültek, amikor a tűzoltóság egy eset kocsival kivonult és
ténylegesen bemutatta nekik magát a gépjárművet és magát a tűzoltásnak a módját és menetét.
Reméli, hogy egyszer még erre sor kerülhet, hiszen nem rossz, ha ezeket a gyerekek ismerik.
Kitudja, lehet majd valaki közülük a tűzoltóság felé fog fordulni és tűzoltó lesz belőle. A
másik hogy Karcagról múlt évben volt, kint egy munkatársuk, aki a tűzriadót tartotta és az is
egy óriási élmény volt számukra. Eddig ők csinálták, de az nem olyan mintha egy kívülálló
csinálja. Szeretné, ha szorosabb kapcsolat lenne, mert jó lenne a gyerekeknek, tanulságos.
Sebők János tűzoltó őrnagy: Elmondja, hogy semmi akadálya nincs, hogy szorosabbra
vegyék a kapcsolatot. Karcagról nem valószínű, de Kunhegyesről a munkatársak biztos ki
tudnak jönni, mert azért Karcagnak nagy területe van ahhoz képest, hogy eljöjjenek.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy Kunhegyesen hány tűzoltó dolgozik.
Molnár Zoltán ÖTP parancsnok: Elmondja, hogy 7 fizetett tűzoltó és szabad idejükben
Karcagról jönnek önkéntesek. Ők is ugyan olyan képesítéssel és felszereléssel rendelkeznek,
mint a Karcagi Tűzoltóság.
Fuder Lászlóné képviselő:
telefonhívások a tűzoltóságnál.

Kérdezi,

hogy mennyire

jellemzőek

a

megtévesztő

Sebők János tűzoltó őrnagy: Elmondja, hogy hála a jó Istennek azért csökkenő tendenciát
mutat ez is, de előfordul.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy sikerül ezeket felderíteni és milyen
következménnyel jár.

Sebők János tűzoltó őrnagy: Elmondja, hogy általában igen, sikerült felderíteni a
betelefonáló kilétét és pénzbírsággal jár. Amit még elmondana, hogy a tavalyi évben 80 db
ellenőrzésük volt. A kirendeltségen is és éles esetekben is a helyszínen ellenőrzik a
katasztrófavédelmet, tűzoltóságot.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
beszámolóhoz. Amennyiben nincs, megköszöni, hogy részt vettek a mai ülésen. Mivel kérdés,
vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását. Aki ezzel
egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
133/2014. (X.09.) számú határozat
-

A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. év és 2014. I. félé tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2013. év és 2014. I. félév tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját és azt változatlan tartalommal elfogadja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság Tiszagyenda települése végzett munkáját.
A határozatról értesül:
1.) JNSZ megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltó –
parancsnoksága 5300 Karcag, Madarasi u. 2.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Második napirendi pont: Törvényességi felhívás megtárgyalása közmeghallgatással
kapcsolatban
Balogh Henrietta aljegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy felhívták a JNSZ Megyei
Kormányhivataltól és tájékoztatták arról, hogy érkezett hozzájuk egy anonim levél. A témája
a közmeghallgatás volt, mely szerint nem került több éven keresztül megtartásra. Erre
válaszolva írtam nekik egy tájékoztató levelet, hogy 2012 decemberében volt utoljára
közmeghallgatás, arról készült hanganyag és jegyzőkönyv is. 2010-ben és 2011-ben nagyon
széleskörű lakossági fórum volt a víz szennyvíz, hulladékgazdálkodás témakörben és minden
egyéb, más érintett kérdéskörben. A kormányhivatal a tájékoztatást követően küldte meg az
előterjesztéshez mellékelt törvényességi felhívását a közmeghallgatással kapcsolatosan. Ezzel
a törvényességi felhívással éltek a testület felé, hogy tárgyalják meg, fogadják el hogy
tartózkodni fognak jövőben a hasonló jellegű jogszabálysértéstől. Illetve idén még tartani kell
mindenképpen egy közmeghallgatást.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, úgy gondolja, hogy szégyelljék magukat, saját magát is
bele értve, hogy négy éve itt vannak, az lett volna a minimum, hogy számoljanak be a
falunak, hogy mit tettek a négy év alatt. Ha jól emlékszik rá ezelőtt a testületi ülés előtt szóba
került, hogy októberben lesz a közmeghallgatás. De úgy gondolja, hogy szeptember közepétől

szinte naponta vannak rendezvények pont erre nem lett volna idő tessék mondani? Vagy majd
megtartsa a következő testület? Úgy gondolja, szégyelljék el magukat.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy konkrétan mit is takar a közmeghallgatás?
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy egy előre meghirdetett időpontba témakör
nélkül kell a falu lakosságát meghívni és tájékoztatni a település ügyeiről. Ennek ellenére, úgy
gondolja, hogy ide a hivatalba bárki, bármilyen problémával, kérdéssel fordulhatott, igaz ez
nem egyenértékű az éves kötelezően megtartandó közmeghallgatással.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lehet abban hibáztak, hogy nem tartottak
közmeghallgatást, de itt nincs, bezárva a hivatal bárki bejöhet bármivel.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy minden évben meg kell tartani a közmeghallgatást.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ezt a törvényességi felhívást el kell fogadni és a
jövőben tartózkodni, kell a hasonló jogsértéstől.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
napirendi ponthoz kapcsolódóan. Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra
javasolja a törvényességi felhívás elfogadását. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatot.
- 134/2014. (X.09.) számú határozat - A közmeghallgatás tartásával kapcsolatos törvényességi felhívásról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00672-5/2014. számú a közmeghallgatás tartásával kapcsolatos
törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és
gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben mindenképpen tart
közmeghallgatást.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy már a múltkori alkalommal elhangzott, hogy
elkészült a csatornahálózat és a TRV Zrt. 5.000.- Ft-ot akart tőlük kérni minden egyes

rákötésért. Beszéltek a jogásszal és beszélt Kamarás Zsolttal is. Arra a megállapításra jutottak,
mivel még az önkormányzat tulajdonában van a rendszer, addig ráköthetnek a lakosok egy
hónapig. Ha tolódik az egy hónap, akkor átadják a TRV-nek, akkor már viszont a TRV Zrt.
kérheti az 5.000.-Ft-ot. Alkalmazunk egy olyan szakembert, akinek megvan a jogosultsága és
a kamarai tagsága is. Ez egy olyan szakember, aki átveszi a rendszert. Ösztönözni kell a
lakosságot, hogy mimnél többen kössenek, rá meglegyen a 80 % hogy ne veszélyeztesse a
pályázatot.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy tájékoztatót kell kiküldeni ami, tartalmazza,
hogy kötelező a rákötés, másrészt hogy milyen előnye származik, mert utána fizetni kell az
5.000.-Ft-ot és a talajterhelési díjat is.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy az lenne a javaslata, hogy névre szólóan aláíratva
kell tájékoztatót kiküldeni, kő keményen, hogy milyen következménye lesz, aki nem fog
rákötni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lassan befejeződik a templom felújítás is.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy adósságmentesen adják át az önkormányzatot.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy van némi számlatartozás, de nem jelentős. Az
elmúlt havi számlákkal számolnak, amit a következő hónap elején fizetnek ki.
Bató Miklós képviselő: Kérdezi, hogy mit lehet tudni a piactérről, a játszótérről.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a piactérről azt a tájékoztatást kapta a
Minisztériumból, hogy rendeletmódosítást kell hozni a Kormánynak, és ha ezt a rendeletet
meghozzák, akkor meghosszabbítsák a megkötött támogatási szerződében foglalt határidőket.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben
nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
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