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4. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. március 31-én 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.
32/2014.(III.31.) 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,
annyi kiegészítéssel, hogy kéri megtárgyalni a Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági
projekt közbeszerzésének lebonyolítójának kiválasztását. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki
egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
33/2014.(III.31.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása, valamint az ehhez kapcsolódó törvényességi felhívás megtárgyalása.
Pisók István polgármester: A temettető fizetne az önkormányzatnak használati díjat
Hajnal Istvánné képviselő: Nálunk még ilyen szokás nem volt.
Balogh Henrietta aljegyző: Ezeknek az új rendelkezéseknek egyrészt tavaly november 1-től,
másrészt idén január 1-től kell benne lennie a rendeletben. A Kormányhivatal ellenőrizte a
temető rendeletünket és több kifogást is talált benne.
Pisók István polgármester: Máshol ez már működött nálunk volt ez engedmény, hogy
milyen meggondolásból azt nem tudom, lehet azért, hogy ne terheljék az elhunyt családjára
vagy, mert annak idején az itteni temettető vásárolta a kellékeket.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez így volt Polgármester Úr tény és való, a képviselő-testület
annak idején beszélt róla és jóváhagyta, azt, hogy a Kovács Bt-nek nem kell a temető,
ravatalozó használatáért fizetni, mivel amikor a ravatalozónak a felújítása volt, az

önkormányzatnak nem volt pénze arra, hogy a belő drapériákat, díszleteket meg a szükséges
dolgokat megvegye. Ezért ilyen megállapodás fejében ezt a vállalkozó biztosította nekünk. Ez
szerintem valamelyik testületi jegyzőkönyvbe bele kellett, hogy kerüljön nem mostani, mert
ennek már vagy 10 éve.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez már tízen éve volt, tehát lejártnak tekinthetjük.
Fuder Lászlóné képviselő: Egyébként már a képviselő-testület több alkalommal
próbálkozott, hogy bérleti díjat kérjen, de valahogy mindig elsikkadtunk felette.
Pisók István polgármester: Viszont most bérleti díjat kellene megállapítanunk
alkalomszerűen.
Szabó Rudolf képviselő: Nem lett utána nézve hogy körülbelül mi az összeg, amit elkérnek
más településeken?
Balogh Henrietta aljegyző: Én nézegettem a temetőfenntartásokat Pesten 20.000.- Ft felett
vannak, itt vidéken jóval alacsonyabbak ezek az összegek 3.000.- - 5.000.- Ft körül alakulnak.
Fuder Lászlóné képviselő: Mi az a behajtási díj?
Balogh Henrietta aljegyző: Az, hogy aki autóval közlekedik a temetőbe, azért behajtást kell
fizetni, bizonyos kivételekkel természetesen.
Hajnal Istvánné képviselő: Január 1-től?
Balogh Henrietta aljegyző: November 1-től van a behajtási díj, a többi pedig január 1-től.
Hajnal Istvánné képviselő: Tehát, akkor muszáj valamit megállapítani?
Fuder Lászlóné képviselő: Meg tudjátok mondani, hogy mégis mennyi az a költség, ami
havonta ott, jelentkezik, villany, víz használat hogy arányosítaná az ember egy-egy ilyen
alkalomra ezt az összeget?
Balogh Henrietta aljegyző: Villanyszámla havi 4.000.- Ft- körül van, vizet nem fizetünk,
mert nincs óra. A benzin költség körülbelül havi 10.000.- Ft, amikor nyírják a füvet, a
takarítószer költsége éves szinten körülbelül 30.000.- Ft.
Pisók István polgármester: Évente ez olyan 60.000.- Ft körül van a benzin költséggel
együtt.
Fuder Lászlóné képviselő: Szerintem a vállalkozó alkalmanként olyan 5.000.- Ft-ot
fizethetne.
Bató Miklós képviselő: Szerintem 10.000.- Ft-ot is fizethetne.
Fuder Lászlóné képviselő: Szerintem, akkor legyen úgy, hogy behajtási díjat nem kérünk
viszont 5.000.- Ft-ban kerüljön megállapításra a temető fenntartási hozzájárulás a temető
bérleti díja legyen 2.500.- Ft, hűtő bérleti díja 2.500.- Ft. és akkor összességében megvan a
10.000.-Ft. Az így keletkezett összeget gyakorlatilag a temető fenntartására lehet fordítani.

Pisók István polgármester: Jónak tartom a javaslatot. Először meg kell tárgyalni a
törvényességi felhívást, ami a rendelettel kapcsolatos, majd a rendeletet is el kell fogadni.
Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák
meg az előterjesztett határozati javaslatot. Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
34/2014.(III.31.) számú határozat
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (VIII.28.) számú önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00299/2014. számú Tiszagyenda Község Önkormányzat a
temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelettel
kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat
elfogadja és gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

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

Pisók István polgármester: Ezt követően kérem, hogy a temető rendelet kerüljön
elfogadásra, kiegészítve az 1. számú melléklet a következőkkel: a temető fenntartási
hozzájárulás díja 5.000.- Ft (bruttó), a ravatalozó bérleti díja 2.500.- Ft (bruttó), a hűtő-tároló
bérleti díja 2.500.- Ft (bruttó), a behajtás ingyenes. Megkérdezem, hogy kérdés, hozzászólás,
vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel kerüljön a
rendelet tervezet elfogadásra. Aki egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a rendeletet.
4/2014. (III.31.) számú önkormányzati rendelet
-

A temetőkről és a temetkezésről –

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: JNB/06/00415/2014. ügyiratszámú, a bizottsági jegyzőkönyvek
késedelmes megküldésével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról.
Pisók István polgármester: Figyelmeztettek bennünket, hogy későn érkezett be a bizottsági
jegyzőkönyv, igazából ennek anyagi vonzata jelen pillanatban nincsen.
Balogh Henrietta aljegyző: én Annyit mondanék, hogy időközben minden hiányunk
megszűnt, az érintett jegyzőkönyvek megküldésre kerültek Minden rendelet, jegyzőkönyv föl
van töltve a Nemzeti Jogszabálytárba, ott bárki láthatja.

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincs, kéri, hogy szavazzák meg az előterjesztett határozati javaslatot. Aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
35/2014.(III.31.) számú határozat - A bizottsági jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével kapcsolatos JNB/06/00415/2014.
ügyiratszámú törvényességi felhívás megtárgyalásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00415/2014. számú, a bizottsági jegyzőkönyvek késedelmes
megküldésével kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban
foglaltakat elfogadja és gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
A Képviselő-testület felhívja az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló
jogszabálysértésektől, a határidő mindig kerüljön betartásra, amennyiben jogkövetkezményt
érvényesítenek az önkormányzattal szemben, az teljes mértékben a jegyzőt terheli.
Határidő: 2014. április 30.
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: JNB/06/00409/2014. ügyiratszámú, a jegyzőkönyvek
késedelmes megküldésével, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban való publikálással
kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról.
Balogh Henrietta aljegyző: 2013. január 1-től van egy új rendszer, a Nemzeti Jogszabálytár,
ahol minden egyes önkormányzatnak a 2014. január 1-től keletkezett rendelete megtalálható,
ide kell feltölteni minden elfogadott rendeletet 3 napon belül. Ezt meg is tettük, pótoltuk a
hiányt, ami a Nemzeti Jogszabálytárban megtekinthető. Egyébként nagyon jó rendszer,
könnyen átlátható.
Szabó Rudolf képviselő: A rendeleteket akkor a kormányhivatalhoz nem is kell megküldeni?
Balogh Henrietta aljegyző: De igen föltöltjük és meg is küldjük mind a jegyzőkönyveket,
mind a rendeleteket.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincs, kéri, hogy szavazzák meg az előterjesztett határozati javaslatot. Aki egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
36/2014. (III.31.) számú Képviselő-testületi határozat

- A jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével, valamint az NJT-be a rendeletek
feltöltésével kapcsolatos JNB/06/00409/2014. ügyiratszámú törvényességi felhívás
megtárgyalásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00409/2014. számú a jegyzőkönyvek késedelmes megküldésével, az
NJT-be történő rendeletek feltöltésével kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és gondoskodik a jogszabálysértés
megszüntetéséről.
A Képviselő-testület felhívja az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló
jogszabálysértésektől, a határidő mindig kerüljön betartásra, amennyiben jogkövetkezményt
érvényesítenek az önkormányzattal szemben, az teljes mértékben a jegyzőt terheli.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

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

Negyedik napirendi pont: Héder Zsolt kérelmének megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Küldött egy levelet a Képviselő testületnek a Héder Bt.
Hajnal Istvánné képviselő: Ajánlatot szeretne kérni?
Balogh Henrietta aljegyző: Azt kéri, hogy őt is jelölje meg a testület ajánlatkérőként a
tanyasi piac pályázathoz kapcsolódóan. Az elmúlt testületi ülésen kiválasztott és
megszavazott a Képviselő-testület 3 gazdasági szereplőt, akinek az ajánlatok megküldésre
kerülnek. Ehhez kapcsolódóan kéri, hogy ő is részt vehessen a meghívásban.
Simai Mihály képviselő: Kapjon ő is egy anyagot.
Fuder Lászlóné képviselő: A múlt testületi ülésen itt volt fel is szólalhatott volna, szóvá
tehette volna és most akkor nem kerülne sor arra, hogy még egy testületi ülésen ezzel
foglalkozzunk.
Pisók István polgármester: Én nem is tudtam, hogy már itt van neki a vállalkozása, mert
idáig nem itt volt. Volt nekünk már egyszer egy ügyünk, amikor a templomnak a tervével
kapcsolatban 500.000.- Ft-ba került a terv. A vállalkozó ugye megcsinálta, azonban nem
tudtuk kifizetni időbe, mert nem volt rá pénzünk már elmondtuk a vállalkozónak igaz nem
írtuk le, hogy nem tudjuk kifizetni majd csak akkor, ha a pályázat olyan stádiumba kerül és
ugye majdnem az lett a vége, hogy felszámoltatatta a Nonprofit Kft-t. Szerencsénk volt, hogy
átvállalta ezt az összeget a testület a Kft-től. Ha olyan vállalkozót jelölünk meg, akinek
mondjuk nincs tőkés társa vagy tőkéje, én nem mondom, hogy neki nincs, de ha olyan
vállalkozót jelölünk ki, aki nem tudja a határokat tartani vagy megelőlegezni az nem biztos,
hogy szerencsés. Én csak azért mondom el, hogy oda be kell, fektetni mire kifizetésre kerül

minden. Ezt olyan vállalkozó tudja megtenni, akinek van tőkéje. Én nem tudom kinek milyen
tőke áll mögötte, adjuk meg a lehetőséget mindenkinek.
Bató Miklós képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy, van itt ez a három Kft., Bt., akit
választottunk. Akármelyik is kapja meg a kivitelezést mi a garancia arra, hogy az nem megy
csődbe? Mindenkinél fenn áll ez a veszély.
Oláh János képviselő: Mindenkinél fenn áll ez a veszély most függetlenül attól, hogy
helybeli-e vagy nem. Csak másképp viselkedik egy idegennel az önkormányzat.
Szabó Rudolf képviselő: Mi arra a garancia, hogy a Héder Bt. nem feketén foglalkoztat?
Esetleg ha bekerül helyi embereket fog felvenni a beruházásra és akkor azok iparűzési adót
nem fizetnek?
Oláh János képviselő: Idegennél még jobban fenn áll, mert soha nem fogod tudni
ellenőrizni.
Hajnal Istvánné képviselő: Ha jól értelmezem, egyelőre csak anyagot kér, és azt oda kell
neki adni
Fuder Lászlóné képviselő: Egy kérdésem van jegyzőnő. A múlt alkalommal döntést hoztunk
arról, hogy kiktől kérünk ajánlatot. Most én emlékszem egy határozatra, amelyben már
megjelöltük azt a három céget, amelynek részt kell, hogy vegyen a meghívásos pályázaton.
Erről mi akkor határozatban döntöttünk. Akkor azt a határozatot vissza kellene, hogy vonjuk.
Balogh Henrietta aljegyző: Azt a határozatot nem kell visszavonni, csak módosítani azzal,
hogy a Héder Bt-t is megjelölik ajánlattevőként. Annak a határozatnak minden része hatályos
ettől függetlenül.
Fuder Lászlóné képviselő: Azért csodálkozom azon, hogy itt volt, szólhatott volna
kérdezhetett volna.
Bató Miklós képviselő: Én úgy gondolom az esélyt meg kell adni neki
Simai Mihály képviselő: Akkor módosítani kell a határozatot.
Balogh Henrietta aljegyző: Mivel még nincs, jogerős építési engedély ezért az ajánlatokat
csak akkor tudjuk kiküldeni, ha jogerős építési engedély lesz, úgyhogy még senkinek nem
küldtünk ki ajánlatot, ezért módosítható a határozat. Akkor más lenne a helyzet, ha ezen túl
lennénk, akkor el kellene utasítani. Összefoglalva, most a 27/2014. (III.17.) számú határozat
3. pontját kell módosítani és megjelölni benne 4. ajánlat tevőként a Héder Bt-t, a határozat
többi része változatlan marad.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy szavazzák meg azt, hogy a 27/2014. (III.17.) számú határozat 3.
pontja kerüljön kiegészítésre egy d.) ponttal, melyben megjelölésre kerül a Héder Általános és
Szolgáltató Bt. (5233 Tiszagyenda, II. Rákóczi Ferenc u. 38/a.) mint 4. ajánlattevő, akinek
ajánlattételi dokumentáció kerül majd megküldésre. Kérem, aki ezzel egyetért, az
kézfeltartással szavazzon. 5 igen szavazat van. Ki szavaz nemmel, megállapítom, hogy 1 nem
szavazat van és ki az aki tartózkodik? Megállapítom, hogy 1 tartózkodás van. Összesen 5
igen, 1 nem és 1 tartózkodással a határozati javaslat elfogadásra került.

37/2014.(III.31.) számú határozat
-

27/2014. (III.17.) számú határozat módosításáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyák valamint az alföldi tanyás
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása
keretében megnyert, „Az önellátó vidékért” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a helyi
piac megépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
megindítása során meghozott 27/2014. (III.17.) számú határozat 3.) pontját az alábbi d.)
ponttal egészíti ki:
d.) Héder Általános és Szolgáltató Bt. (5233 Tiszagyenda, II. Rákóczi Ferenc u. 38/a.)
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Héder Általános és Szolgáltató Bt. (5233 Tiszagyenda, II. Rákóczi Ferenc u. 38
Pisók István polgármester helyben
Balogh Henrietta aljegyző helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: 2014. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez
kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról.
Balogh Henrietta aljegyző: Az önkormányzat a 2014. évi Startmunka Mintaprogram
közbeszerzésének lebonyolításához 3 ajánlattevőtől kért ajánlatot.
Hajnal Istvánné képviselő: Ők lesznek a közbeszerzésben az eljárók?
Balogh Henrietta aljegyző: Választani kell, egyet, hogy ki legyen
Hajnal Istvánné képviselő: Ezek közül, akiknek az ajánlata előttünk van? A legolcsóbb a
Bakosé volt ugye?
Fuder Lászlóné képviselő: A munkájára eddig még nem volt panasz, szakmailag maximálisa
tisztában van, hogy ezt hogy kell lebonyolítani ezét, nincs akadálya, meg ő adta a legjobb
ajánlatot is.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincs, kéri, hogy szavazzák meg, hogy a 2014. évi Startmunka Mintaprogramhoz
kapcsolódóan a közbeszerzési eljárások lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot adóval, azaz
Bakos László egyéni vállalkozóval kössenek szerződést az ajánlatában tett összegben,
hatalmazzanak fel arra, hogy Bakos Úrral a megbízási szerződést megkössem. Aki egyetért,
az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
38/2014.(III.31.) számú határozat
- 2014. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projekt hivatalos közbeszerzési
tanácsadójának kiválasztásáról -

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Startmunka
Mintaprogram mezőgazdasági projektjének lebonyolítása érdekében a közbeszerzési eljárás
lebonyolítójának Bakos Lászlót választja az ajánlatban szereplő 381.000.- Ft azaz
Háromszáznyolcvanegyezer forint összegű megbízási díjért.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának nettó díja:
Áfa:
Összesen:

300.000.- Ft
81.000.- Ft
381.000.- Ft

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Bakos László 5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e?
Simai Mihály képviselő: Kérdezni szeretném, hogy a pályán a hintákat leszerelték, nem lehet
ezek visszaszereltetni?
Fuder Lászlóné képviselő: Az iskolába nincs a hinta.
Simai Mihály képviselő: Akkor hol van? Mert a gyerekeknek jó lenne.
Simai Mihály képviselő: Még egy kérdésem lenne, tényleg át kell nevezni a Gorkij utcát?
Fuder Lászlóné képviselő: A választások után, mert addig nem lehet megváltoztatni az utca
nevet.
Balogh Henrietta aljegyző: Először májusban lesz Európai Parlamenti, majd októberbe lesz
a helyi önkormányzati választás, viszont a körzetesítési feladatokat már most meg kellett
csinálnunk ezért nem lehet elvégezni ezt szerintem csak majd december környékén, jövőre.
Simai Mihály képviselő: Az új utca nevek miatt van –e lehetőség, hogy kicseréljük a
táblákat?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem kell, a táblákat kicserélni csak majd a betűket ragasztják át.
Simai Mihály képviselő: Már többen kérdezték lesz-e valamilyen program május 1-én?
Hajnal Istvánné képviselő: Én már többször mondtam hegy egy rendezvény tervet kellene
összeállítani és akkor mindig tudjuk, hogy mi következeik.
Pisók István polgármester: Minden pénzkérdés és jelenleg nincs rá pénzünk.

Hajnal Istvánné képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy, lehet- e már tudni valamit a
vadászban megvalósítandó dolgokról?
Pisók István polgármester: Szerdán jönne ide a vállalkozó, szeretne olyan 15-20 főnek
munkát adni, 25 főt hívnak be próbamunkára. A jelen állás szerint szerdán jönne ide olyan 1
és 2 óra között. Jó lenne, ha itt lenne a testület és meghallgatnák, hogy mit akarnak. Én a
kisebbik helyiséget szeretném odaadni nekik meg is kérdeztem, hogy mivel savanyító
üzemnek kaptuk mi a teendő, ha a vállalkozónak kiadnánk, mert csak ott tudunk helyet
biztosítani neki. A tájékoztatás szerint ennek akadálya nincs. Viszont van a savanyítással
kapcsolatban is hír, hogy kóser savanyút szeretnének előállítani vagy velünk előállítatni és
úgy felvásárolni. De majd szerdán elmondják, két hét próbaidőre fölvennének 10-15 főt
ülőmunkára, de majd ők elmondják. Szociális szövetséget szeretnének létrehozni tiszagyendai
bejegyzéssel. Ha zavarná a savanyító üzem működését, akkor át tennénk valahová.
Hajnal Istvánné képviselő: Jó lenne a nagyboltra szert tenni, mert az annyira jó kis épület.
Pisók István polgármester: Igen ott is lehetne sok mindent csinálni. Jelen állás szerint a
nagybolton negyven millió forint jelzálog van, felszámolás alatt van
Hajnal Istvánné képviselő: Árverezésen olcsóbban hozzá lehetne jutni.
Pisók István polgármester: A Magyar Állam tulajdona nem biztos, hogy el fogja árverezni,
de az biztos kár hogy ott van kihasználatlanul. Én arra esetleg kérhetek felhatalmazást a
testülettől, hogy tárgyaljak a felszámolóval annak érdekében, hogy az önkormányzat bérbe
vehesse azt az épületet.
Hajnal Istvánné képviselő: Én azt gondolom, ha már „elfoglalnánk” akkor előnybe lennénk
az értékesítésnél is.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb
hozzászólás van-e? Nem volt, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

