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6. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. 

napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

 

………………………………………………………………………………………………… 

RENDELETEK MUTATÓJA 

……………………………………………………………………………………………… 

5/2014. (V.15.) számú rendelet  Tiszagyenda Községi Önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.25.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

6/2014. (V.15.) számú rendelet  Tiszagyenda Község 2013. évi 

költségvetésének teljesítéséről 

………………………………………………………………………………………………… 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

………………………………………………………………………………………………… 

46/2014.(V.15.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

47/2014.(V.15.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

48/2014.(V.15.) számú határozat  Tiszaroffi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

49/2014.(V.15.) számú határozat  Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális 

Társulás 2013. évi költségvetésének 

teljesítéséről  

 

50/2014.(V.15.) számú határozat A Tiszaroffi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál 2013. évben végzett belső 

ellenőrzésről szóló jelentés 

elfogadásáról - 

 

51/2014.(V.15.) számú határozat  A kistérségi startmunka mintaprogram 

„Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges 

beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 

Kbt.) 122.§-a (7) bekezdés a.) pontja 

alapján hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás Ajánlattételi 

felhívásának elfogadásáról és az eljárás 

megindításáról  
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52/2014.(V.15.) számú határozat A kistérségi startmunka mintaprogram 

„Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges Bíráló 

Bizottság tagjainak megválasztásáról 

53/2014.(V.15.) számú határozat A kistérségi startmunka mintaprogram 

„Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges 

beszerzések megvalósítására a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 122.§ (7) bekezdés a.) pontja 

alapján hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljáráshoz ajánlattevők 

kiválasztásáról 

 

55/2014.(V.15.) számú határozat A „Szennyvízelvezetés és- tisztítás” 

tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú 

konstrukció keretében a pályázat 

megvalósítására létrehozott 

együttműködési megállapodás 

módosításáról 
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6. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. május 15-én megtartott soros 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.  

 

46/2014.(V.15.) 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 

projektjével kapcsolatos előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatokat, valamint 

kéri megtárgyalni a kéményseprői közszolgáltatás biztosítása tárgyában írott levelet, valamint 

a szennyvízelvezetéshez kapcsolódó együttműködési megállapodás módosítását.. Van-e más 

javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

47/2014.(V.15.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont:  Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.25.) számú 

önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Tiszagyenda Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztést és változatlan formában javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, elfogadásra 

javaslom. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a rendeletet. 
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5/2014. (V.15.) számú önkormányzati rendelet  

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.25.) 

számú önkormányzati rendeletének módosításáról - 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésének teljesítéséről 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és azt 

változatlan formában javasolja elfogadásra a Képviselő-testület részére. 

 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs elfogadásra 

javaslom. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a rendeletet. 

 

6/2014. (V.15.) számú önkormányzati rendelet 

 

- Tiszagyenda Község 2013. évi költségvetésének teljesítéséről – 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Harmadik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

beszámolójáról. 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Tiszaroffi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját és azt változatlan formában javasolja 

elfogadásra a Képviselő - testület részére. 

 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs elfogadásra 

javaslom. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

48/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolóját 40.469 e Ft módosított költségvetési 

előirányzattal, 39.452 e Ft bevételi és 39.340 e Ft kiadási teljesítéssel az alábbi mellékletek 

alapján elfogadja: 

 

 1. számú melléklet Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

teljesítésének összevont költségvetési mérlege, 

 2. számú melléklet Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

teljesítésének kiadásai, 

 3. számú melléklet Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési 

teljesítésének bevételei. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszaroff Község Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2013. 

évi költségvetésének teljesítéséről 
 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs elfogadásra 

javaslom. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

49/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének teljesítéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi 

Szociális Társulás 2013. évi teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletekben benyújtottak 

szerint  

- 32.395 ezer Ft bevétellel és 

- 29.459 ezer Ft kiadással  

elfogadja. 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2.936 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik. 

melyet az alábbiak szerint használ fel: 

 

- a települési önkormányzatok 2013. évi elszámolása alapján a Kunhegyesi Mikro-

térségi Szociális Intézmény működéséhez fizetendő 2014. évi önkormányzati 

kiegészítések csökkentésére fordít:  

= Tiszagyenda esetén 318 ezer Ft-ot 

= Tiszaroff esetén 827 ezer Ft-ot 

= Kunhegyes esetén 1.563 ezer Ft-ot. 

- a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2014. évi dologi kiadásait 228 ezer Ft-

tal emeli meg.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2.) Tiszaroff Község Önkormányzata 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Tiszaroff Közös Önkormányzati Hivatalnál 2013.évben végzett 

belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalásáról. 
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Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Egy kérdésem van, hogy a belső a belső ellenőrünk Szoboszlai 

Hajnalka, aki a Kunhegyesi Önkormányzatnál dolgozik?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, Csehné Rózsika a belső ellenőrünk, neki van meg ez a 

végzettsége. 

 

Pisók István polgármester: Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy a Közös Önkormányzati 

Hivatalnál a gazdasági szakember létszám okozott problémát Tiszaroffon. Meg kell oldani ezt 

a létszám hiányt, de igazából nálunk nincsen ilyen probléma úgyhogy nekik kellene igazából 

ezt a helyzetet megoldani. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Bele is írtam és ki is hangsúlyoztam a belső ellenőri 

beszámolóba ezt. 

 

Pisók István polgármester: Ennek van anyagi vonzata is, nekik kellett volna ezt a 

problémájukat jobban megoldani, arra a feladatra nekik fel kellene venni valakit. De 

kérdezem én, mi miért fizessük ki a plusz embert, ha nálunk ez a feladat megoldott? Ez 

később is problémát fog jelenteni, ha nem oldják ezt meg. Olyan szakembert kellene felvenni, 

aki el látja a feladatot, adóst is kellene. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Vettek föl adós kollégát, csak még iskolába jár. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az több évig fog tartani, amíg leteszi a vizsgát. De úgy 

gondolom, nem kell ezen gondolkodni. Attól függ milyen irányba halad a testület amiről 

beszélgettünk már pár hónappal ezelőtt, hogy ugye a választások előtt két hónappal lehet 

felmondani a társulási szerződést december 31-el és ha ebbe az irányba haladunk, akkor erre 

nem lesz a gond a jövőbe, hogy ki fog átjárni Tiszaroffra meg ki nem. Mert annak valóban 

nincs értelme. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A pénzügyesünk már elméletileg nem jár át sikerült nekik egy 

olyan kolléganőt találni, hogy a pénzügyi vonalat tudja vinni Roffon. A tiszagyendai adós 

kolléga annyiból jár át, hogy betanítja ezt a lányt. Amikor egy - egy nagyobb volumenű 

munka van, akkor egy napra átmegy, de elgondolkodhat a testület azon is hogy megszűnik ez 

a közös önkormányzati hivatal Tiszaroffal és másik településsel hoz létre közös hivatalt. 

 

Pisók István polgármester: Máskülönben egyéb probléma nincs egymással. Csak ez az egy 

jelentett problémát hogy átjárkáltunk, meg a pénzügyesünket megterhelték elég jól és még 

bírálták azzal is hogy nincs kész a beszámoló. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Mi ezt jeleztük szóban is, illetve írásban is feléjük. Áthívtuk 

hogy beszéljük ezt meg, hogy ne legyen ebből probléma, ezt jeleztük feléjük többször. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Végül is realizálódott az a helyzet, amikor itt legelőször 

megalakult ez a közös társulás. Itt ült a jegyző asszony az asztalnál, amikor ennek a két főnek 

az átjárásáról volt szó, hogy akkor abban is állapodjunk meg hogy milyen arányban ki fizeti 

őket ezt akkor elmondtam, ó hát ez nem olyan nagy munka , hogy egyszer kétszer talán egy 

fél napot stb. Így hangzott és ebből az lett, hogy folyamatos átjárás, a túlterhelés meg nyílván 

a munka minőségének a romlásával jár. 
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Pisók István polgármester: A jövőre nézve erre figyelünk. Van-e további kérdés ezzel 

kapcsolatban? Ha nincs, elfogadásra javaslom. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

50/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2013. évben végzett belső ellenőrzésről 

szóló jelentés elfogadásáról - 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő, Tiszaroffi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszaroff Község Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: 2014. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjével 

kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

Pisók István polgármester: 2014. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról, ezzel kapcsolatos döntések meghozataláról 

kellene a kapcsolódó döntéseket meghozni. El kellene fogadnunk az ajánlattételi felhívást, el 

kell fogadnunk a bíráló bizottságot és a három ajánlattevőt. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igazából a közbeszerzési tanácsadót, Bakos Lászlót már 

megválasztottuk, ő készítette el ezt az ajánlattételi felhívást. Ez fog ki menni azoknak az 

ajánlat tevőknek, akiket majd a testület megválaszt, nyolc ajánlattételi részre van bontva, 

illetve benne van minden olyan minta szerződés, nyilatkozatok stb. ami kiküldésre kerül majd 

az ajánlatevőknek. Tavaly ugyanebben a szisztémában készült, de ha bármi kérdés van ezzel 

kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyék fel, válaszolok rá. 

 

Bató Miklós képviselő: Tavaly is volt az a Kerék és Társa bt. Én nem javasolnám, hogy még 

egyszer hozzá forduljunk. Tudja a jegyzőnő is voltam vele is kinn a telephelyükön. Volt hogy 

másfél hétig nem volt üzemanyaguk benzint nem forgalmaznak, kenőolaj nem olyan van ami 

kellene én úgy gondolom hogy nem kellene belemenni ebbe. 

 

Pisók István polgármester: Elküldtük a MOL-nak is, tavaly három helyre küldtük de ajánlat 

senkitől nem érkezett, azért kötöttünk a kerék – Pár Bt-vel szerződést.  

 

Bató Miklós képviselő: Van egy új benzinkút, azt hiszem. Tiszaroffon miért nem próbáljuk 

meg azt a céget? Állítólag, sokkal olcsóbb mint a Kerék – Pár Bt. és a MOL is. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Akkor azzal módosítjuk, hogy a Kerék – Pár Bt. helyett vagy 

mellett jelöljük meg a tiszaroffi céget is?  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Akkor négy lesz felkérve? 



 8 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, akkor nem három, hanem négy lesz felkérve. Viszont, 

amíg nincs érvényes ajánlat, illetve ajánlattevő elméletileg a közbeszerzést nem lehet 

lezártnak tekinteni, addig nem tudunk szerződést kötni és addig nem tudunk üzemanyagot 

vásárolni. 

 

Pisók István polgármester: Itt még nincs ajánlattétel, csak a felhívást küldjük ki. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Így van, most csak a felhívást küldjük ki. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: És rövid határidővel van? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nyolc napos határidő. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Akkor elsőként az ajánlattételi felhívást kellene elfogadni és 

dönteni, hogy megindítjuk az eljárást. 

 

Pisók István polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy elsőként a 

Startmunka Mintaprogrammal kapcsolatban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról és az eljárás 

megindításáról döntsön. Kérem, aki ezzel a kiküldött határozati javaslattal egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

51/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- A kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§-a (7) bekezdés a.) pontja alapján 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Ajánlattételi felhívásának 

elfogadásáról és az eljárás megindításáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistérségi 

startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági Programelem” megvalósulásához szükséges 

beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§-

a (7) bekezdés a.) pontja alapján közbeszerzési eljárás indításához a mellékletben csatolt 

„Ajánlattételi felhívás”-t elfogadja és az eljárást megindítja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Pisók István polgármester: A Startmunka Programmal kapcsolatosan a következő határozati 

javaslat a bíráló bizottság tagjait tartalmazza. Akinek kérdése van, az tegye fel. Amennyiben 
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kérdés nincs, úgy kéri szavazzák meg a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

52/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- A kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi Startmunka 

Mintaprogram mezőgazdasági projekt lebonyolításának érdekében az alábbi 3 tagú Bíráló 

Bizottságot választja meg 

 

1. Bakos László 

2. Balogh Henrietta 

3. Vígh László 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3) Bíráló bizottság tagjai 

4) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A már említett programmal kapcsolatosan az utolsó döntés az 

ajánlattevők megjelölése lenne, de erről már beszéltünk. Az ajánlattevőket jelöljük meg, azzal 

a kiegészítéssel, amit képviselő-társunk mondott, azaz, hogy az üzemanyag vonatkozásában a 

SLEFÜTA Kft. részére is küldjünk ajánlattételi felhívást. Kérem, aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 

határozati javaslatot. 

 

53/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” 

megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.§ (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz ajánlattevők kiválasztásáról 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági 

programelem” megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122.§-a (7) bekezdés a.) pontja alapján közbeszerzési 

eljárás indításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

 

 Agromix 2002. Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 

 Kerék – Pár Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes, Bocskai u. 4. 

 Molnár Zoltán E.V. 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 17/a. 
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzemanyag, 

kenőanyag ajánlati rész vonatkozásában további egy ajánlattevőt von be: 

 

 Slefüta Kft. 5234 Tiszaroff, Dózsa György u. 3. 

 

Tiszagyenda Község felhatalmazza a Polgármestert és az aljegyzőt, hogy az ajánlattevők 

részére az ajánlattételi felhívást küldje meg, szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szakértő 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3) Bíráló bizottság tagjai 

4) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Kaptunk egy levelet a Jász- Nagykun - Szolnok Megyei 

Önkormányzattól, valamennyi polgármester részére elküldték állítólag. A kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén kötelező feladat. Fűtéstechnikai 

Vállalkozó Kft. nagyon veszteséges és emiatt kérik, hogy járuljunk hozzá ennek a Kft.-nek a 

működéséhez. Föl van sorolva minden település, ki mennyivel járuljon hozzá, a mi 

esetünkben 756 ezer forintot kérnek. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: 200 millió veszteségük van, amelyből csak 30 milliót tudnak 

kigazdálkodni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A mi költségvetésünk olyan szigorú, hogy egyszerűen a kötelező 

dolgokra is alig tudjuk megnevezni, hogy miből pótoljuk, tehát ez nem volt betervezve. 

Tiszagyenda Önkormányzata nem engedheti meg magának. A forrást meg kell nevezni, de hát 

honnan, nevezzük meg? Itt vannak a helybeli dolgok, amit meg kell oldani az is nehéz. 

 

Bató Miklós képviselő: Hogy lehet veszteséges? Egyszerűen nem is értem. 

 

Pisók István polgármester: Azt javaslom, hogy sajnos nem tudunk hozzájárulni, mert kevés 

a pénzünk, kevés az adóbevétel. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz egyéb 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri szavazzuk meg, hogy nem 

tudjuk támogatni a Kft-t forrás hiánya miatt. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

54/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- Kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz települési önrész biztosításának 

elutasításáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forráshiány miatt a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz kapcsolódóan települési önrészt nem biztosít. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozat 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 19. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A „Szennyvízelvezetés és-tisztítás” tárgyú , KEOP-1.2.0/B 

kódszámú konstrukció keretében a pályázat megvalósítására létrehozott együttműködési 

megállapodás módosításáról. 

 

Bató Miklós képviselő: Miért kötöttek bele? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Mert nem volt megbontva a támogatás összege településenként, 

valamint nem volt benne a támogatási szerződésben, hogy hogyan oszlanak meg a költségek. 

Ez most bele lett írva, nem változik semmi a korábbiakhoz képest, ugyan olyan arányban 

oszlanak meg, mint eddig 65 illetve a 35 %-ban. Illetve kikerültek a vagylagos feltételek a 

végéről. A támogató szerv csak így fogadja el a megállapodást. Ez a kettő pontja módosul 

ennek a korábban már elfogadott megállapodásnak. Most benyújtjuk a kifizetési kérelmet és 

ehhez a módosított megállapodást csatolni kell. 

 

Pisók István polgármester: Köszönöm a jegyző asszony tájékoztatását, elfogadásra javaslom 

a módosított megállapodást. Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-

e? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

55/2014. (V.15.) számú határozat 

 

- A „Szennyvízelvezetés és- tisztítás” tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú konstrukció 

keretében a pályázat megvalósítására létrehozott együttműködési megállapodás 

módosításáról - 
 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szennyvízelvezetés 

és- tisztítás” tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú konstrukció keretében a pályázat 

megvalósítására létrehozott együttműködési megállapodás módosítását, azt egységes 

szerkezetben, a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszaroff Község Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szeretném tájékoztatnia Tisztelt Képviselő testületet ugyan ezzel 

a szennyvízelvezetéssel kapcsolatosan, hogy ahol a gerincvezeték elmegy, ott ugye voltak 

problémák, hogy nem mindenütt volt bekötve. Most van egy megállapodásunk, hogy 

mindenhová be fognak kötni ahol a gerincvezeték elmegy, tehát bekötnek nálad is Miklós, 

független attól, hogy benne volt a tervbe vagy nem volt benne tervbe. A másik, amit sikerült 

elérni ezzel a szennyvíz beruházással kapcsolatban, hogy ez a pályázat úgy volt, hogy csak 

magát a nyomvonalat újítsák fel aszfalttal, de most sikerült elérnem azt, hogy teljes aszfaltot 

fog kapni ahol fel van vágva az út. 

 

Oláh János képviselő: Ugyan abban az árban? 

 

Pisók István polgármester: Igen  

 

Pisók István polgármester: Valószínű, hogy a jövő héten jönnek bekötni azokhoz a 

házakhoz ahol nem volt bekötve és utána el lehet kezdeni a lakossági bekötéseket.  

 

Bató Miklós képviselő: Ezzel kapcsolatban nem lehetne a Kossuth utat és a Petőfi utat 

kijavítani, mert borzalmas, életveszélyes biciklivel menni, ha teli van vízzel, nem látni, hogy 

mekkora gödörbe megy bele a bicikli. Minél hamarabb ki kellene javítani. 

 

Pisók István polgármester: Jogos a felvetés, nekiállunk és kijavítatjuk a dolgozókkal. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Volna egy kérdésem a júniusba tervezett Tiszai vágta az meg 

lesz a faluba rendezve? Segítséget tud-e nyújtani Fazekas Sándor képviselő úr? Mikor itt volt 

beszélgettünk erről, azt mondta, hogy majd utána néz csak ugye jelezzük neki. Bízzuk meg 

polgármester urat, hogy jelezze Fazekas úrnak, hogy szeretnénk megrendezni a Tiszai vágtát. 

 

Pisók István polgármester: Jó csak a 2,5 millióba kerül a benevezés díj.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Nyílván nekünk nincs rá pénzünk, de amikor itt volt a 

kampánygyűlés, akkor Fazekas úr rákérdezett hogy lesz-e az idén Tiszai vágta mert hogy 

mennyire jól sikerült meg jól szervezte meg a falu. Polgármester úr azt válaszolta, hogyha 

volna rá 5 millió forintunk akkor az idén is meg lenne, azt mondta majd ha ennek eljön az 

ideje akkor jelezzünk és majd ő utána néz hogy ebben tud-e segíteni. 

 

Pisók István polgármester: Én már beszéltem a Fazekas úrral, ezzel kapcsolatba és most 

írunk neki majd egy levelet és akkor majd meglátja hogy mit tud segíteni.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Csak akkor döntsük el, hogy legyen megírva a levél, hogy 

akarjuk ezt a vágtát vagy nem. 

 

Simai Mihály képviselő: Persze hogy akarjuk. 
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Bató Miklós képviselő: Lenne egy kérdésem, hogy állunka a piactér, sportpálya, játszótérnek 

az építésével? Milyen fázisba vagyunk? 

 

Pisók István polgármester: A piactér az nem indulhat el, míg az építési engedélyt meg nem 

kapjuk. Be van adva, várjuk az építési engedélynek a kiadását, ugyan így van a sporttelepre is. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: És van valami kifogásuk, hogy ilyen soká adják meg az építési 

engedélyt? 

 

Pisók István polgármester: Nincs, csak a szakhatóságoknak meg kellett kérni az engedélyét. 

 

Bató Miklós képviselő: Mostanában látom, hogy a templom nem halad sehova, mintha 

leálltak volna teljesen. 

 

Pisók István polgármester: Gondolom elfogyott a pénzük. A Nonprofit Kft. nem fizetett 

nekik még sokat, de egyébként vártak az ablakra, mert a nyillászárókat meg kellett rendelni. 

 

Bató Miklós képviselő: Még egy kérdésem lenne sok mindent hallok a faluba. Mi az igaz 

abból hogy abba maradt az idős gondozás? Valamikor nagy reményeket fűztünk hozzá mi van 

ebből? 

 

Pisók István polgármester: Minket sem tájékozattak erről. Most kaptunk egy levelet az 

alapítványnak a vezetőjétől, hogy eljárás folyik a z alapítvány ellen és nem kapták meg a 

normatívát az éjszakai szolgálathoz kapcsolódóan. Visszatartotta a kincstár a pénzt, úgyhogy 

jelen állás szerint megszűnt ez a szolgáltatás 

 

Bató Miklós képviselő: Én úgy tudom, hogy rendőrségi eljárás folyik ellene. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A legnagyobb probléma az, hogy a z idősek igényelnék mert 

annyira jól dolgoztak a gondozók. Tovább igényelnék a gondozást, de ugye átvenni nem 

tudjuk őket, mert nincs annyi gondozó, és az engedélyünk az intézményre 27 főben van 

megállapítva házi gondozás tekintetében. 

 

Bató Miklós képviselő: Lenne még egy kérésem. Megkérném a Polgármester urat és a 

Jegyzőnőt hogy van nekünk vagy három négy romházunk lassan úgy nézünk ki mint Tiszabő 

hogy valamilyen formában jussunk már el oda, tegyék rendbe nem igaz, hogy ezt nem lehet 

megoldani, ez csak akarat kérdése. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Én ma kettőt láttam, hogy bármikor rádőlhetne valakire ha ott a 

közelbe tartózkodik. 

 

Bató Miklós képviselő: Fegyvernek felöl az a legelső. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Én már jeleztem az építési hatóságnak. 

 

Oláh János képviselő: Részben ez a tulajdonosok felelőssége is. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Amíg büntetésről nincs, szó addig itt nem csinálnak semmit. 
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Pisók István polgármester: Tudomásul vettük és jelezzük az építési hatóságnak, hogy 

tegyék meg a jogszerű lépéseket. 

 

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 

 

 


