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19. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. december 8-án 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 6
jegyzőkönyvvezetőnek.

igen

szavazattal,

egyhangúan

elfogadta

Kovács

Piroskát

155/2014.(XII.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 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
156/2014.(XII.08.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság külsős tagjainak
eskütétele.
Pisók István polgármester: Megkéri az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
külsős tagjait, hogy tegyék le az esküt.
Villás Nóra külsős bizottsági tag: leteszi az esküt:
„Én, Villás Nóra becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Tasi István külsős bizottsági tag: leteszi az esküt:
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„Én, Tasi István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának
felülvizsgálata.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy van-e ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
kérdés, vélemény, hozzászólás. Felül kell vizsgálnunk a megállapodást. Igazából válthatunk,
közös önkormányzati hivatalt létrehozhatunk mással, ha akarunk, vagy a jelenlévő
megállapodást másképp gondoljuk, mint idáig volt. Van-e hozzá valakinek kérdése?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy kérdése nincs, inkább csak véleményt szeretne
nyilvánítani. Először is a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozását mindannyian
tudjuk, hogy az Mötv. írja elő számunkra. 2000 fő alatti kis település vagyunk ennek
eredményeképpen, hoztuk létre a múlt évben a Közös Önkormányzati Hivatalt Tiszaroffal.
Úgy gondolja, hogy eddig a munka eredményes volt. Számára óriási siker élmény és jó pont,
hogy hagyták önállóan dolgozni az intézményeket, a szakmai önállóság megmaradt a
településen. Úgy gondolja, hogy egy jó házasságot miért kellene felbontani. Azon a
véleményen van és javasolja a képviselői társaknak is, hogy fogadják el a Közös
Önkormányzati Hivatal további működését, illetve a fenntartását.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy úgy tudja a belső ellenőr, megállapította, hogy
egy plusz létszámra lenne szükség, ha meg tudják oldani Tiszaroffon. Tiszaroff azt szeretné,
hogy ennek terheit a két önkormányzat közösen viselje. Azt javasolja, hogy mi egyelőre ebbe
ne menjünk bele, mivel nekünk nincs rá szükségünk.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy annyi probléma van a Közös Önkormányzati
Hivatal működésével, hogy jó a házasság, tényleg jól tudunk együtt működni. Nem is lenne
lehetőség nagyon más településsel közös hivatalt létrehozni, csak amikor létrejött a közös
hivatal a tiszaroffiak megszüntették a pénzügyi feladatokat ellátó szakemberrel a szerződést és
a két településre egy gazdaságvezető maradt. Egy gazdaságvezető lehet a két településen, nem
jogszabály ellenes, viszont ennek az egy gazdaságvezetőnek kell a tiszagyendai pénzügyi
vonalat is vinni és a tiszaroffi pénzügyi vonalat. Egy létszám megszűnt, amikor közös hivatal
lettünk és nem töltötték föl úgymond senkivel, nem vettek fel pénzügyi szakembert. Erre
próbálunk megoldást találni. Valószínűleg erre lesz is megoldás azért írta bele polgármester úr
a határozati javaslatba, mert a 2015. év nagyon sok változást fog hozni. Feladatokat visz el a
Járási Hivatal, de kapunk is új feladatokat. Nem tudjuk még egyelőre, hogy hány főt fog
finanszírozni a 2015. évi költségvetési törvény, de nyílván, majd ha a 2015-ös tervezésen túl
leszünk, majd látjuk, hogy ad-e plusz egy fő létszámot és akkor nem kell hozzá tennünk egy
forintot sem de nyílván ez még majd a jövő zenéje. De pénzügyi vonalon sajnos van probléma
az egy fő szakember az kevés, közfoglalkoztatottakkal ezt a feladatot ellátni pedig nem
lehetséges.
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azért is írtuk a javaslatba bele, hogy várjuk meg
a jövő évi költségvetés tervezésnél ezt a létszámot, hogy hogyan fog alakulni. Igazából ők
erőltetik minden évben, hogy fizessük ki lakosság arányában, de igazából négy ember
dolgozik itt. Nekünk nem kell plusz egy fő, végső soron mi ellátjuk a feladatunkat, magyarul
nekünk az ő létszámunkhoz kellene hozzájárulnunk. De mi most miért járuljunk hozzá,
amikor náluk van probléma és nem nálunk. Mindig is probléma volt, de nem ismerték el
igazából. Mónika jár át hozzájuk egy időben Laci is sokat járt hozzájuk, de ez a vonal már
megoldódott.
Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy akkor nem lehetne halasztani.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a megállapodást mindenféleképen felül kell
vizsgálni december 12-ig. Viszont benne is van a határozati javaslatban, hogy majd a 2015.
évi költségvetést követően tárgyalunk a létszámról. Egyébként akartak ők fölvenni egy
pénzügyes kolleganőt, csak amikor a tiszaroffi kastélyba embereket vettek föl akkor azzal a
fizetéssel nem tudott versenyezni a Tiszaroffi Önkormányzat, az a pénzügyes kolléga, aki
nagyon szépen betanult ő elment és az óta nincsen megoldás.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy úgy tudom, hogy nagyon sok minden elkerül pl.
a szociális részről az fht, rszs, stb.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy szociális területen elviszik a foglalkoztatást
helyettesítő támogatást, megszűnik a lakásfenntartási támogatás, a szociális feladatok nagy
részét a járási hivatal fogja átvenni 2015. március 1-től. 2015. február 28-ig kell átadni ezeket
a feladatokat.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e
a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, kézfeltartással szavazzanak. Megállapítja, hogy
6 igen szavazattal a határozati javaslat egyhangúan elfogadásra került.
157/2014. (XII.08.) számú határozat
- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálata 1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalt az Mötv. 85.§ (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel nem kívánja megszüntetni.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyelőre létszám kérdésben
nem dönt. A 2015. évi költségvetés tervezését követően tárgyalja újra a közös hivatal
létszámát.
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszaroff Község Polgármestere
2.) Tiszaroff Község Aljegyzője
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
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5.) Irattár
Harmadik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy van-e ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy annyit fűzne hozzá, hogy igazából külön készült
beszámoló a Tiszagyendai Kirendeltségről és Tiszaroffról, mint gesztorról is, mivel ugyanazt
a feladatot végezzük. Vannak olyan feladatok, amit úgymond közösen végzünk, ha kérdés
van, akkor szívesen válaszolok így a munkát illetően.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyendai Kirendeltségét a jegyző vezeti, tehát a létszámot tekintve 4-en vannak erre, ami
finanszírozást kapunk elég nem kell hozzátenni az önkormányzatnak plusz kiegészítést.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a beszámolóhoz csak annyit szeretne hozzátenni,
hogy rendkívül részletes minden egyes területre kiterjed, úgyhogy a múlt évi munkáért
köszönet illeti a hivatali dolgozókat is. Számszakilag kitérnek minden egyes területre ti is
látjátok, hány döntés született hány határozat stb. tehát ezeket nagyon szépen hozza. Milyen
területeken milyen feladatokat végeztek el. Ami mondjuk első pillanatban nekem fura volt, az
elolvasáskor meglepődtem, hogy születés nulla aztán rájöttem, hogy nem azért nulla, mert
nem született gyermek a településen, hanem mert más településen születtek és az
anyakönyvezés is más településen történt. Én javaslom ennek a beszámolónak az elfogadását
részletes, mindenre kiterjedő és a teljes munkát felöleli.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy van-e ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás. Amennyiben nincs, kéri, kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a határozati javaslat egyhangúan elfogadásra került.
158/2014. (XII.08.) számú határozat
- Közös Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszaroffi Közös
Önkormányzati Hivatal székhely településének és kirendeltségének a munkájáról szóló
beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszaroff Község Polgármestere
2.) Tiszaroff Község Aljegyzője
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
5.) Irattár
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Negyedik napirendi pont: Platánfa Óvoda alapdokumentumainak elfogadása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy bővült az óvoda. Van kiscsoport, nagycsoport,
jól működik szerinte. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény,
hozzászólás?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy kérdése nincs, de ő vette a fáradságot és
megkérte az óvoda vezetőjét, hogy a teljes anyagot legyen, szíves küldje már át neki
áttanulmányozásra. Először is szeretné elmondani, hogy óriási terjedelmű anyag, akár a
pedagógiai programot, akár az SZMSZ-t nézem vagy éppen a házirendet is. Sajnos ez az új
szabályozásból ered, hogy nem elég az egyik, a másikban is szabályozni kell bizonyos
dolgokat, ami ilyen 84 oldalas meg ennél hosszadalmasabb oldalakat is elkíván. Kérdezni
szeretne pár dolgot jegyző asszonytól. A szervezeti és működési szabályzat 6. oldalán 3
feladat van felsorolva, így az óvodai nevelés, az sni-s gyermekek ellátása és az óvodai
intézményi étkezés. Itt vannak szakfeladat számok, nem tudom pontosan, de a 851012 már
véleményem szerint nem él, tehát ezek módosulnak. Ezért javasolnám Edina, hogy az új
szakfeladat számokat kérjétek már el az aljegyző asszonytól, és ennek megfelelően
módosítsátok. Az sni gyermekek óvodai nevelése, ellátása az új köznevelési törvény
értelmében változott. A következőre kellene, hogy módosítsátok az sni-s elnevezést. Többi
gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, mivel így
van a köznevelési törvényben. A 7. oldalon van egy szintén ilyen szó, hogy fogyatékos, ezt
nem használhatjuk. Itt javasolja, hogy a szervezeti és működési szabályzatban is függetlenül
attól, hogy az alapító okirat tartalmazza, hogy milyen sajátos nevelési igényű gyermekeket
láttok el, itt is fel kellene sorolni. A 17. oldalon a nyitva tartás van leírva. A három
dokumentum e tekintetben nincs összhangban. A házirendben a nyitva tartás 7 órától 16 óráig
tart, a szervezeti és működési szabályzatban a nyitva tartás 7 órától 16 óra 30 -ig tart, ugyan
akkor a pedagógia programban szintén más szerepel. A másik dokumentumban az szerepel,
hogy 16 órától 16 óra 30.-ig az óvoda takarítása folyik. A takarítás nem nyitvatartási idő alatt
van. Tehát ha 16 óráig van nyitva, akkor módosítani kellene ezt 16 óra 30.-ig. Elképzelhető
hogy csak véletlenül maradt benne a régi nyitva tartása. Javasolja, hogy a 3 dokumentumot
ennek megfelelően összhangba kellene hozni. A 23. oldalon van felsorolva az szmsz-ben,
hogy kik dolgoznak az óvodában és milyen módon. Annyit kérdezne, hogy azok a dolgozók,
akik közfoglalkoztatott dolgozók rendelkeznek-e egészségügyi könyvel, tehát hivatalos rendes
könyvel a közfoglalkoztatott is rendelkezik-e? Mert nem mindegy hogy azzal az igazolással
rendelkeznek, amit a doktor úr kiállít a munkába állásnál?
Balogh Edina Óvodavezető: Elmondja, hogy rendelkeznek egészségügyi könyvvel a
közfoglalkoztatottak is természetesen.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő, mint képviselő véleményező és javaslattevő
jogkörrel élhet. Továbbá a nevelő testület is benne van az szmsz-ben. Egy valamit hiányol az
szmsz-ből, a közalkalmazotti testület véleményezési jogkörét. Azt javasolja, hogy az szmsz 1.
számú mellékletébe a nevelő testület mellé a közalkalmazotti testület véleményezési jogköre
is kerüljön bele. Ugyanis a legitimizációs záradéknak van egy nagyon fontos része, mégpedig
a következő. Az intézményvezető hagyja jóvá, a nevelő testület fogadja el és a szakértői
testület véleményezi. Szakértő nem kell, már nincs szakértői véleményezés, ez megszűnt ezt
el lehet felejteni. A fenntartó nem jóváhagyja, a fenntartó csak egyet ért vele ugyanis
jóváhagyni te fogod, mint intézményvezető, tehát nekünk csak véleményezni kell.
Véleményeznünk azt kell ha az szmsz-ben, a pedagógiai programban vagy a házirendben
olyan dolog kerül beírásra, ami az önkormányzatot plusz anyagi terhekkel nehezíti, mivel én
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ezt átnéztem. Tehát a házi rendben, az szmsz-ben ilyen nincs gyakorlatilag. Ha nem hoztad
volna ide, akkor sem követtél volna el törvénysértést. Ugyanakkor átnéztem a pedagógiai
programot és a pedagógiai programnak több részét, módosítottátok. Tudom, hogy ennek a
módosítására azért került sor, mert részt vesz az óvoda a TÁMOP 3.1.11-es pályázatban és azt
öt évig fenntarthatósági előírást ad számunkra. Most nyílván való hogy itt meg fog jelenni az
önkormányzatnak az anyagi vonzata is, hiszen azokat a programokat, amiket ők elkezdtek
azokat nekik öt évig folytatni kell. Lehet, hogy csak 20.000.-Ft-al éves szinten, de meg fog
jelenni és valóban ennek a módosításához tényleg kell a véleményezési és az egyetértési joga
a tiszagyendai képviselő-testületnek. Tehát itt amiket átnéztem, gondolom te is azért
feketítetted ki, hogy azok a változások kötelezőek. Mindenképpen bele kell tenni a TÁMOP
3.1.11-es pályázat miatt. Tehát ilyenek pl. az újszerű nevelési eljárások, a helyzet elemzés
kiegészítése, a hagyomány rendszer módosítása, a nevelő munka alapvető kereteinek a
felsorolása, tovább képzésen részt vett fők által megszerzett ismeretek átadásának módszerei
stb. Ha a véleményemet elfogadod te, mint óvodavezető illetve a képviselő-testület akkor az
előttünk álló mind három dokumentum nagyon szép munka. Amiket elmondtam, ehhez képest
apró dolgok, amiket, aki csinálja, nem veszi észre, hogy ez hiányzik, vagy ott éppen nem
egyezik meg, de amikor már sokan együtt átnézzük, illetve teljesen kívül álló szemléli, akkor
ezek az apró pici kis hibák rögtön kiugranak, de ezek nem olyan drasztikusak. Gratulálok a
programokhoz tényleg nagyon szépek.
Balogh Edina Óvodavezető: Elmondja, hogy köszöni Marika segítségét.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nagyon szívesen tette.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nekem volna még egy kérdésem. Annak idején
mikor a tornaterem épült, az óvodásoknak is épült. Működik-e most az együttműködés az
óvoda és az iskola között?
Balogh Edina Óvodavezető: Elmondja, hogy Tasi Istvánnal meg lett beszélve hogy
délutánonként kedden, szerdán lesz rá lehetőségünk, hogy átmenjünk. Tavaly is működött.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy javasolja, fogadjuk el az alapdokumentumokat
azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket elmondott.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kéri elfogadni a határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy a vezető óvónő azokkal a dolgokkal, melyeket az iskola igazgató
asszony, képviselő-társam mondott, egészítse ki, hatalmazzuk föl erre a vezető óvónőt. Aki
ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzanak. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a
határozati javaslat elfogadásra került.
159/2014. (XII.08.) számú határozat
- Platánfa Óvoda alapdokumentumainak elfogadása Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta:
-

a Platánfa Óvoda 2014. szeptember 1-től hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozat 1. számú mellékletét képező okirattal egyezően hagyja jóvá;
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-

a Platánfa Óvoda 2014. szeptember 1-től hatályos helyi nevelési programját a
határozat 2. számú mellékletét képező okirattal egyezően hagyja jóvá,
a Platánfa Óvoda 2014. szeptember 1-től hatályos házirendjét a határozat 3. számú
mellékletét képező okirattal egyezően hagyja jóvá;

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a vezető óvónőt,
hogy az aktuális változások kerüljenek átvezetésre az alapdokumentumokon.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, intézményvezető
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

Platánfa Óvoda vezetője helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Ötödik napirendi pont: Orvosi rendelő bérlete.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az Ortoprofil Kft. bérelni szeretné a doktornőtől
a rendelőt és nekünk kellene a hozzájárulásunk ehhez.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy mi kötjük a bérleti szerződést, mivel a mi
tulajdonunk ez az ingatlan, a doktornő hozzájárult ehhez. Előre egyezetett időpontban
délutánonként a rendelési időn, kívül oda adja a rendelőt a cég részére. Ez alkalmanként olyan
kettő óra hosszát venne igénybe és 10.000.-Ft-ot fizetnének alkalmanként. Valószínű, hogy
egy évben kétszer jönnének, de előre egyeztetnek az időpontról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy volt már ilyen a településen
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen csak az egy másik cég volt. Prima Protetika
volt a neve, ez meg egy másik nevű cég.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kéri elfogadni a határozati javaslatot,
méghozzá azt, hogy az orvosi rendelőt bérbe adjuk a mellékelt bérleti szerződés alapján az
OrtoProfil Kft. részére. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzanak. Megállapítja,
hogy 6 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.
160/2014. (XII.08.) számú határozat
- OrtoProfil Gyógyászati segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Kft. bérleti szerződés
megkötése mozgásszervi, ortopédiai szakrendelés céljára Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletet képező
bérleti szerződést elfogadja.
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester, háziorvos
A határozatról értesül:
1. OrtoProfil – Alföld Gyógyászati segédeszközöket gyártó és Forgalmazó Kft. 6721
Szeged, Tisza Lajos körút 83.
2. Tiszagyenda Község háziorvosa helyben
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5. Irattár
Hatodik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy a szociális célú tűzifa kérdésével foglalkozotte valaki?
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy szerdán jön két illető, és akkor bejönnének az
önkormányzathoz, ha ráér a polgármester úr és aljegyző asszony is. Akkor megbeszélnék vele
az árajánlatot, ami szerintem jobb, mint a Nefagé és sokkal gyorsabb lenne, mint a Nefag.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kell hozzá az erdőgazdálkodási papír is, anélkül
nem lehet szerződést kötni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy igen van, mondtam nekik, hogy csak úgy jöhetnek,
mert mondta az aljegyző asszony, hogy addig nem is tárgyal senkivel, amíg ezt be nem
mutatja.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy így van.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy fontos, hogy benne legyen az erdőgazdálkodói
nyilvántartásban.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy benne van.
Pisók István polgármester: Elmondja, a lényeg, hogy jobb ajánlat legyen, nem
ragaszkodunk a NEFAG –hoz.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy egyébként már olyan 160, 170 kérelem bent
van, minden lakosnak eljuttattunk egy kérelmet függetlenül attól, hogy jogosult vagy nem,
nem tudhatjuk. Így mindenkihez eljutott a hír, hogy van ilyen igénylési lehetőség.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy tavaly olyan 200 körül volt a kérelmek száma.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy úgy emlékszem rá, hogy 203 és abból nem
tudom 5 vagy 6 került elutasításra.
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Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy akkor a 80 évesek benne voltak-e.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem voltak így külön megnevezve a 80 évesek
tavaly, de volt aki kapott tűzifát, mert az egyéb feltételekbe belefért.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, közérdekű bejelentés van-e:
Amennyiben nincs, a Képviselő-testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik tovább.
Megköszöni a jelenlévő lakosság részvételét és megkéri őket, hogy a zárt ülésen már ne
vegyenek részt.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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