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5. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. április 23-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.  

 

39/2014.(IV.23.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda 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 közbeszerzése lebonyolítójának kiválasztását. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki 

egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

40/2014.(IV.23.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont:  TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének megválasztásáról (szóbeli előterjesztés). 

 

Pisók István polgármester: Próbáltunk keresni ügyvezetőt, de sajnos nem nagyon 

jelentkezgetnek ügyvezetőnek az emberek, mióta saját vagyonával felel a Kft. ügyvezetője 

azóta nem szívesen vállalnak ilyet az emberek. Továbbra is a Halasi Jánost javaslom 

határozatlan időre. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Az ügyvezető bármikor visszahívható indokolás nélkül, így 

határozatlan időre megválasztható. 

 

Pisók István polgármester: Most már bármikor visszahívható, de ügyvezetőt választani kell, 

mert így már nem mehet tovább. Az aljegyző asszony elmondja, hogy miért. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Akkor én elmondanám, hogy az ügyvéd úr sajnos nem tud ide 

érni, de hogyha menet közben megérkezik, akkor megerősít abban, amiről most a testületet 
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tájékoztatom. A múlt héten kapott a Nonprofit Kft. egy végzést, miszerint első fokon a Kft-ét 

megszüntette a cégbíróság. Azért szüntette meg, mert nem tett eleget a közzétételi 

kötelezettségének. Nyílván nem tudott eleget tenni, mert tavaly július óta nincsen neki 

ügyvezetője. Viszont ha nem választunk vagy helyesebben választ a testület a mai napon 

ügyvezetőt, akkor az ügyvéd urat nem tudja ki meghatalmazni arra, hogy a cégbíróságon 

fellebbezzen ez ellen a végzés ellen, és ha ez nem történik meg akkor a végzés pénteken 

jogerőre emelkedik és akkor a bíróság a céget felszámolja. 

 

Bató Miklós képviselő: Hagy, kérdezzem, már meg hogy minek ez a nonprofit? Mert ez 

működik vagy nem működik? Soha nem is működött csak a pénzt vitte el a hivataltól. 

Tulajdon képpen mit tenne, ez mit csinálna? De a múlt testületin úgy emlékszem abban 

maradtunk, hogy megpályáztassuk az ügyvezető személyét. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen abban maradtunk, de most ez a cégbírósági dolog sajnos 

közbe szólt és már nincs a pályáztatásra idő. 

 

Bató Miklós képviselő: Mert ebbe csak a pénzt fektettük mióta meg van. Nem látok rá 

semmilyen esélyt hogy ez valamilyen szinten normálisan működni fog. 

 

Pisók István polgármester: Nem tudtunk volna indulni ezeken, a beruházásokon, ha nincs a 

nonprofit kft. Annak idején öt millió forinttal támogatta a közmunkásokat, mert hozzá kellett 

tenni 20%-ot a bérükhöz. Nem az önkormányzat tette hozzá, hanem a nonprofit Kft.  

 

Bató Miklós képviselő: De miből? 

 

Pisók István polgármester: Volt pénze 10 millió forint, megvette az autókat például. 

 

Simai Mihály képviselő: Elejében tényleg volt pénze. 

 

Pisók István polgármester: Mondtam, hogy mit vállalt át az önkormányzattól az 5 millió 

forintot, melyet a közmunkások béréhez hozzá kellett volna tenni. Ezt ne felejtsük el. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én megmondom őszintén kezdet kezdetétől fogva nem igazán 

rajongtam a nonprofit Kft-nek a működéséért. Mindenki emlékszik, hogy többször felvetettem 

ennek a szükségességét, illetve a nem szükségességét itt a legnagyobb probléma én úgy 

gondolom a megszűntetés ellen az, hogy jelenleg két pályázata van a nonprofit Kft-nek a 

tulajdonában, aminek a beruházási költségei még ezután fognak megjelenni vagy megjelent 

már ebben az évben. Van egy bizonyos kötelezettsége, aminek eleget kell tenni, nem sok 

esélyt látok rá arra, hogy az önkormányzat esetleg ezeket a pályázatokat valamilyen kérvény 

vagy bármi útján átvegye, és ezt befejezze. Ez a két pályázat az, ami ha nehéz szívvel, de én 

most azt mondom, hogy vigye tovább, maradjon, próbáljuk megtartani, mert ez komoly 

anyagi gonddal fog jelentkezni, ha ezt nem tudjuk befejezni. Utána nagyon meg kell fontolni, 

hogy fenn tudjuk-e tartani vagy ténylegesen a megszűntetés mellett kell döntenünk. 

 

Oláh János képviselő: Tudjuk-e hogy ki ez a Halasi János? 

 

Pisók István polgármester: Igen tudjuk, ő nem tiszagyendai, Gyendán viszont senki sem 

vállalja. 

 

Simai Mihály képviselő: Vígh Icának a párja, így biztosan mindenki ismeri. 
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Szabó Rudolf képviselő: Próbaidő van? 

Balogh Henrietta aljegyző: Határozatlan időre kerül megválasztásra, de hogyha két hét 

múlva azt mondja a testület, hogy köszöni szépen akkor bármikor indokolás nélkül 

visszahívható ezért nincs próbaidő. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Megoldja a helyzetet pillanatnyilag. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez közel se biztos, hogy az ügyvezető megválasztásával a bíróság 

pozitív döntést fog hozni. 

 

Oláh János képviselő: De ezt a lépést meg kell, tegyük, hogy közelebb kerüljünk a dologhoz. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Még a béréről is dönteni kellene a határozatban. 

 

Pisók István polgármester: Bruttó 40.000.-Ft-ot javaslok. 

 

Szabó Rudolf képviselő: És már van bejelentett tartózkodási helye? 

 

Pisók István polgármester: Igen. Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg azt, hogy a nonprofit Kft. ügyvezetője 

2014. április 23. napjától Halasi János Árpád legyen határozatlan időre, bruttó 40.000.- Ft 

megbízási díjért. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen, 

1 nem szavazattal, elfogadta a határozati javaslatot. 

 

41/2014. (IV.23.) számú határozat 

 

 

- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

megválasztásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) alapítója, 2014. április 

23. napjától a Kft. Alapító Okiratának 10.5. pontja értelmében határozatlan időre megválasztja  

 

Halasi János Árpád (születési hely, idő: Pécs, 1960. július 11., anyja neve: Kohári 

Magdolna, személyi azonosító: 1-600711-0409, adóazonosító jel: 8341594234, SZIG: 

373199HA, LIG:  464275LA, TAJ: 023-289-688) 5000 Szolnok, Tószegi u. 29. szám alatti 

lakost a 

 

Nonprofit Kft ügyvezetőjévé. Az ügyvezetői feladat megbízási jogviszony keretében kerül 

ellátásra. 

 

A megbízott ügyvezető megbízási díja bruttó: 40.000.- Ft. 

 

Az ügyvezető egyéb juttatásban nem részesül. A megbízatása megszűnése esetén egyéb 

juttatásban nem részesül. 
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A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások átvezetésében 

közreműködjön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Halasi János Árpád ügyvezető 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról (szóbeli előterjesztés) 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Én csak annyit mondanék a nevek előtt, hogy ezt is úgymond 

egy egységes határozatba kellene foglalni, hogy ügyvéd úr, tudja vinni a bíróságra, de viszont 

vannak olyan nevek, akik már meg vannak választva, de őket is meg kell erősíteni. a 

határozatban. 

 

Pisók István polgármester: Orsó János ő eleve meg van választva, Márton Ferenc ő is meg 

van választva és harmadiknak Tóth Tibort javaslom. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Orsó János és Márton Ferenc öt évre lettek megválasztva, Tóth 

Tibort is maximum ennyire lehet.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, javaslatot teszek arra, hogy a 3. Felügyelő Bizottsági tag Tóth Tbor 

legyen 2014. április 23-tól 2014. április 22. napjáig. Márton Ferenc és Orsó János személye 

maradjon változatlan és továbbra sem részesülnek a tagok díjazásban. Kérem, aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

42/2014. (IV.23.) számú határozat 

 

- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsági tagjának megválasztásáról – 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója és ezáltal, a 

gazdasági társaság legfőbb szerve Balogh Editnek, a Felügyelő Bizottság elnöke 

tagságának lemondását a mai nappal elfogadja. 

 

2. A Felügyelő Bizottság tagjának 2014. április 23. napjától 2019. április 22. napjáig 

terjedő határozott időre Tóth Tibor (anyja neve: Tóth Ilona, születési hely, idő: 

Kunhegyes, 1983. január 28., személyi azonosító: 1-830128-1536, SZIG: 493998KA, 

adóazonosító jel: 8423953270, TAJ:038-919-602) 5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 

51. szám alatti lakost választja meg. 
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3. A Felügyelő Bizottság további 2 tagja változatlan marad, azzal az eltéréssel, hogy az 

elnök személyében a Képviselő-testület Márton Ferencet jelöli meg, így a felügyelő 

Bizottság a következőképpen alakul:  

 

A felügyelő bizottság elnöke: 

 

Név: Márton Ferenc 

Anyja neve: Kiss Etelka 

Lakcím: 5233 Tiszagyenda, Kunhalom u. 9. 

A megbízatás kezdő időpontja 2011. október 20. 

A megbízatás vége: 2016. október 19. 

 

A felügyelő bizottság tagjai: 

 

Név: Orsó János 

Anyja neve: Balogh Ilona 

Lakcím: 5233 Tiszagyenda, József A. u. 15. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 29. 

A megbízatás vége: 2015. november 29. 

 

Név: Tóth Tibor 

Anyja neve: Tóth Ilona 

Lakcím: 5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 51. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. április 23. 

A megbízatás vége: 2019. április 22. 

 

A Felügyelő Bizottság megbízási díjban, egyéb juttatásban nem részesül. Megszűnés esetén 

egyéb juttatásban nem részesülnek. 

 

A Képviselő-testület elrendeli, hogy jelen alapítói döntésből eredő változás a 

cégnyilvántartásban kerüljön átvezetésre. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások átvezetésében 

közreműködjön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tóth Tibor helyben 

2.) Márton Ferenc helyben 

3.) Orsó János helyben 

4.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

5.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

6.) Irattár 
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Harmadik napirendi pont: Támogatás megelőlegezési hitel felvételéről szóló határozat 

módosításáról. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A Magyar Államkincstár felé a hitelfelvételi szándékot jelenteni 

kell, de engedélyeztetni nem, mivel Magyarország központi költségvetéséből származik a 

forrás. Ami ezt a határozat módosítást indokolja az, hogy az előleg elszámolási határideje 30 

nap lett volna, azonban ez nem történt meg, így az előleget vissza kellett utalni és majd azt is 

utófinanszírozással lehet lehívni. Így a teljes támogatási összegre kell támogatás 

megelőlegezési hitelt kérni. 

 

Oláh János képviselő: Itt a hitel végső lejárata 2014 szeptember 30-a ez jól van beírva?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg december 31-ig kell megvalósítani, de igaza, van a 

képviselő-úrnak, hogy ezt is célszerű lenne 2014. december 31-re módosítani. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kamatban mennyi plusz terhet jelen ez? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Olyan 350.000-400.000.- Ft körül lehet a kamat összege, de ez 

napról napra változik. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Egyébként ez várható volt, hogy csúszik, mert így is nagyon 

szoros volt már ez a határidő 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadták. 

 

43/2014.(IV.23.) számú határozat 

 

- A támogatás megelőlegezési hitel felvételéről szóló 28/2014. (III.17.) számú határozat 

módosításáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2014. (III.17.) számú 

határozatát a következőképpen módosítja: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 30.461.538.- Ft azaz Harmincmillió – 

négyszázhatvanegyezer - ötszázharmincnyolc Ft összegű támogatás megelőlegezési hitel 

felvételét határozta el a Az önellátó vidékért elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó a tanyák, 

valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 

fejlesztések támogatás megelőlegezésére. 

 

A hitel végső lejárata: 2014. szeptember 30. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 

pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 
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az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a 4123-10/2013/NAKVI számú támogatási szerződésből 

eredő 30.461.538.- Ft azaz Harmincmillió – négyszázhatvanegyezer Ft összegű támogatás, 

valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételek OTP Bank Nyrt. javára történő 

engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank 

Nyrt. a támogatás megelőlegezési hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 

amennyiben a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat tárgyi beruházáshoz kapcsolódó 

elkülönített alszámláján, valamint a Pénzforgalmi Bankszámláján a támogatás megelőlegezési 

hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a 

gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az elkülönített alszámlájára 

vagy a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) OTP bank Nyrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Jogszabály mondja ki, hogy a képviselő testület hatáskörébe 

tartozik az óvodai beiratkozás napjának meghatározása. Az óvoda vezetője a május 8-at 

javasolta. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nincs tól -ig határ? 

  

Balogh Henrietta aljegyző: De van, április 20-tól május 20-ig kell, hogy megtörténjen. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mennyi jelenleg az óvoda minimum létszáma csoportra építve? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: 30 fő.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor 25 fő a minimum illetve ez alatt és ez túlléphető 20%-al és 

úgy lehet 30 fő, de majd arra oda kell figyelni, hogy a túllépést engedélyeztetni kell, az 

önkormányzatnak tehát ezt ne felejtsük el, ha a beíratások megtörténtek és ugye kiíratták a 

jövő elsőseit és kiderül, hogy hány fő akkor engedélyeztetni kell a 25 főnek a túllépését. 

 

Pisók István polgármester: Az iskolában mikor lesz a beiratkozás?  
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Fuder Lászlóné képviselő: Jövő héten hétfőn. 

 

Pisók István polgármester: Hány elsős lesz? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Várhatóan 15 fő  

 

Szabó Rudolf képviselő: És óvodás? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Olyan 32 fő körül lesz az óvoda. 

 

Oláh János képviselő: Bölcsődés nincs? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Olyan van, hogy aki 2 és fél évnél idősebb, szobatiszta az 

beíratható azt hiszem, talán mintha lenne egy fő, de nem vagyok biztos benne. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadták. 

 

44/2014.(IV.23.) számú határozat 

 

- a 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az 

indítandó csoportok létszámának meghatározásáról - 

 

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2014/2015-ös nevelési évben - a 

jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekek részére 

- az óvodai beiratkozás időpontját 2014. május 8. (csütörtök) napjára tűzi ki. 

 

2) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

3) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a 2014/2015-ös nevelési évben belépő csoportok 

gyermeklétszámát a közoktatásról, illetve a nemzeti köznevelésről törvényben 

meghatározott maximális létszámmal engedélyezi. A maximális létszámtól való eltérés 

esetén a beíratást követően, az intézményvezető köteles egyeztetést kezdeményezni a 

fenntartóval. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi 

felelősséggel tartozik. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Pisók István polgármester 

2. Balogh Henrietta aljegyző 

3. Balogh Edina intézményvezető 

4. Irattár 
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Ötödik napirendi pont: 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Azok vannak benne, amik már a költségvetésben is benne 

vannak fejlesztések és természetesen közbeszerzés kötelesek. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadták. 

 

45/2014.(IV.23.) számú határozat 

 

- 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre vonatkozó, mellékletben 

szereplő közbeszerzési tervet egtárgyalta és elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés, egyéb hozzászólás van-

e? 

 

Oláh János képviselő: A szeméttelep fele, ahogy megyünk, jobb oldalon oda rakják, le a 

trágyát, oda hordják ki és az útra. Nem tudom ki, de már az én földemen járnak, mert pont 

annak a végére esik és már pár méterre vannak az úttól a földön. Valami táblát vagy valamit 

kellene kitenni. A szeméttelep egyébként kié? 

 

Pisók István polgármester: Az önkormányzat tulajdona a rekultivált szeméttelep  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én is szeretnék egy kéréssel élni nagyon nagyon járhatatlan már a 

Vasvári Pál út végén ott a Hanuszka féle porta előtt a terület. Kérem, hogy egy brigádot 

küldjetek már oda ki, hogy legalább a füvet vágják le meg az akácot, ami kihajlik az útra. 

 

Pisók István polgármester: Rendben, kiküldjük az embereket. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Én szeretném megkérdezni, hogy körülbelül az önkormányzatnak 

mennyi az éves villanyszámlája? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A hivatal épületére gondol vagy a közvilágításra? 

 

Szabó Rudolf képviselő: A közvilágítás érdelek első sorban 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A közvilágítás havonta olyan 180 ezer forint körül van. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Most a nagy vihar után teljes sötétségbe borult itt a fő utca a 

buszmegállótól egészen a pálinkafőzőig, meg a Vörös Hadsereg út és nem jöttek ki. 
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Pisók István polgármester: Igazából lehet váltani, majd a közvilágítást ki lehet vinni a 

szabad piacra és akkor elméletileg fele lenne a közvilágítás, ha nem is fele olyan 70-80 ezer 

forint. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Bejelentettem egy lámpát nekik fogadták is azt mondták 14 nap, 

kivárták a 14 napot és akkor jöttek, de megcsinálták. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én bejelentettem másnap már jöttek. 

 

Simai Mihály képviselő: A majálisról szeretnénk pár szót szólni hát elég keservesen gyűlik a 

pénz, pillanatnyilag 45.000.-Ft van ez még nagyon kevés. Kérem a képviselő testület tagjait, 

ha tudnak valakit ajánlani legalább a zenészt kifizetni olyan 35.000.- Ft körül lesz majd. De 

főzünk, úgyhogy visszatérül az ára, mert pénzért adjuk, a polgárőrség ezt megelőlegezi. Még 

Marikától szeretném elkérni a bójákat, labdákat. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Rendben  

 

Pisók István polgármester: Köszönjük Misi a közreműködésedet jól fog az sikerülni, nem 

lesz gond. 

 

Pisók István polgármester: Tájékoztatást szeretnék adni a csatornázásról, hogy be fognak 

kötni minden olyan helyre ahol idáig nem volt bekötve. Ha valaki tud olyan helyet ahol nem 

volt bekötve és szeretné, ha bekötnék kérem, szóljon. 

 

Oláh János képviselő: Üres portákra is? 

 

Pisók István polgármester: Üres portákra nem csak ahol ház van és laknak. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Sinka Józsi bácsikhoz kellene mindenképpen, ők szóltak is.  

 

Pisók István polgármester: Be fogják kötni. 

 

Pisók István polgármester: Miklósnak szeretnék egy kérdést feltenni, hogy beteg 

állományban van még vagy volt egy időben mikor felmondott?  

 

Bató Miklós képviselő: Úgy gondolom, hogy nem mondtam föl, de ez nem a testületre 

tartozik, hanem a munkáltatómra és rám. 

 

Pisók István polgármester: Én csak azért kérdezem, mert hallani itt mindent. Itt a testület 

előtt azért kérdeztem meg. 

 

Bató Miklós képviselő: De nem a testületre tartozik polgármester úr, hanem a polgármesterre 

és rám. 

 

Pisók István polgármester: Jó, mert volt egy olyan kijelentése hogy nem hajlandó a 

polgármesterrel együtt dolgozni, azért mondom, mert nekem helyettesítésről gondoskodni kell 

és a költségvetéshez pedig kötve vagyok, erre megoldást kell találni. 

 

Bató Miklós képviselő: Meg kell tenni a törvény adta lehetőségeket, amik vannak. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Olyan sok törvény adta lehetőség nincsen Miklós. 

 

Bató Miklós képviselő: Ez a munkáltatómra tartozik. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én elhiszem, hogy a munkáltatódra tartozik, de azért valamilyen 

szinten az önkormányzatra is oly tekintetben hogy a távollétedben gondoskodni kell 

helyettesítésről és a helyettesítéshez szükséges pénzösszeget a költségvetésnek valahonnan 

elő kell venni. 

 

Bató Miklós képviselő: Mert most fél lábbal nekem menni kell? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem kell megharagudni. 

 

Bató Miklós képviselő: Közöltem, hogy táppénzen vagyok. 

 

Pisók István polgármester: Jó akkor ezt tudomásul vettük. 

 

Bató Miklós képviselő: Ezt már régen közöltem én úgy gondolom, sőt én feltettem 

polgármester úrnak, ha nem ért egyet azzal, hogy táppénzen vagyok, küldjön el, mert táppénz 

alatt is el lehet küldeni. 

  

Fuder Lászlóné képviselő: Nem lehet. 

 

Pisók István polgármester: Nekem nem volt szándékomban elküldeni. 

 

Bató Miklós képviselő: Mert én ezt is megértem. 

 

Pisók István polgármester: Erről szó nem volt, hogy én elküldök valakit, én csak kérdeztem, 

hogy előre láthatólag meddig lesz így? 

 

Bató Miklós képviselő: Ezt nem lehet tudni. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb 

hozzászólás van-e? Nem volt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                               aljegyző 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


