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7. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. június 2-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 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát
jegyzőkönyvvezetőnek.
56/2014.(VI.2.) 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 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
57/2014.(VI.2.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Törökszentmiklós Térségi Víz-csatornamű Kft. üzletrész átruházásának
megtárgyalásáról.
Pisók István polgármester: Az ügynek előzménye van, ugyanis Törökszentmiklós Város
nem tudott megállapodni a TRV. Zrt.-vel a mai napig sem, így kijelöltek neki egy szolgáltatót
a TRV. Zrt.-ét. Ebből kifolyólag olyan károk érték a Kft.-ét, hogy veszteséges jelen állás
szerint. Van a közműadó és egyéb ilyenek, amik terhelték a Kft-t. Ugye már mindenki kiszállt
ebből a dologból megkötöttük a szerződéseket a TRV. Zrt.-vel, hozzánk hasonlóan a többi
tulajdonos társak is. Ez ideig olyan adósságokat halmozott fel a Kft., hogy felélte az ő
elmondásuk szerint a törzstőkét is, meg a vagyonát is. Ebből kifolyólag, hogy ne érjen
bennünket kár és a többi önkormányzatot sem, részarányosan föl ajánlotta nekünk
Törökszentmiklós Város, vagyis a Vízmű Kft, hogy a törzstőkénket annak 12%-áért
megvásárolja. Érdekes, mert a törzstőként 3.700.000.- Ft, ennyit adtak volna először érte,
majd utána fölhívtak telefonon, hogy nem tudnak csak 12%-ot adni nekünk az
üzletrészünkből. Ezért úgy gondoltam, hogy idehívom a Kft. igazgatóját vagy a
könyvvizsgálót, hogy mondja el mi a helyzet, tájékoztassanak bennünket részletesen az
ügyről. Fennáll a veszélye annak, hogy most kijelölték nekik az üzemeltetőt , és ugye mi van
ha az üzemeltető elküldi a dolgozókat és akkor ki kell fizetni a végkielégítéseket akkor még
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mínuszosabb lesz a Kft. Igazából nekünk ajánlottak fel a legtöbbet 408.000 Ft.-ot. Most ha
elfogadjuk, így lesz, ha nem akkor fenn áll a veszélye, hogy veszteséget produkál. Én ebbe
nem nyugodtam bele próbáltam megoldásokat keresni arra, hogy legalább a törzstőkénket
megkapjuk. Tettem kezdeményezést a kengyeli polgármesterrel is, hogy mi van a
kintlévőségekkel, fel tenném a kérdést a vezetőségégnek, hogy milyen intézkedést tett a
kintlévőségek ellen. Én nem merek így se dönteni, meg úgy se dönteni. Szívem szerint
szabadulnék egy rossz házasságtól, de ha már szabadulunk, akkor minél több pénzel, mert mi
van ha utána behajtják a kintlévőségeket például?
Hajnal Istvánné képviselő: Tiszagyendánál a kintlévőség annak idején mikor én a felügyelő
bizottság tagja voltam 600.000.-Ft. körül volt. Nekünk volt a legkevesebb, a fizetési
hajlandóság ebben a faluban nem volt rossz, amikor én fel voltam háborodva 600.000.-Ft.-on,
mindenki kinevetett, hogy bárcsak ennyi gondunk lenne mindenkivel, mint Tiszagyendával,
mert ez semmi a többi falu lakosaihoz képest. A többi helyen mindenhol több volt.
Elgondolkodtam azon, hogy annak idején minden felügyelő bizottsági ülés után én
beszámoltam nektek, hogy ott mi zajlott és annyira példamutató gazdálkodás folyt, hogy
elképesztő. Mindig nyereséges volt, soha nem volt veszteséges és most ugye bekövetkezett
egy veszteség , nekem az a furcsa hogy nem látom leírva hogy megtörtént a zárszámadás.
Pisók István polgármester: De megtörtént.
Hajnal Istvánné képviselő: És mennyi a veszteség? Az a lényeg, akkor hogy
zárszámadásban ki van mutatva az összeg. Akkor ilyen sok a veszteség.
Pisók István polgármester: Amiatt nagy a veszteség, hogy bejött ez a közműadó, valamint
még mindig nem kötött a TRV Zrt-vel szerződést Törökszentmiklós.
Hajnal Istvánné képviselő: Nagyon érdekes, ugye mi kiszálltunk ebből, a TRV Zrt.-ével
megállapodtunk.
Balogh Henrietta aljegyző: Nem szálltunk ki csak megállapodást kötöttünk a TRV-vel.
Hajnal Istvánné képviselő: De lehet, mikor a TRV-vel megállapodtunk akkor kellett volna
kiszállni, viszont most így van, ahogy Polgármester úr is mondja. Mi van ha még több
veszteséget halmoznak fel és akkor azt mondják tagok vagyunk és ránk nyomják a veszteséget
és utána még mi fizetünk azért amit nem mi termeltünk adósságot, mert fizetni is kell mert
behajtják rajtunk .
Pisók István polgármester: A kiszállás sem lett volna olyan egyszerű. Akkor azt mondták
volna, addig nem szállhatunk ki még a beszámoló el nem készül és meg nem látják, hogy áll a
helyzet.
Hajnal Istvánné képviselő: Az a baj hogy senki nem felel érte, hogy csődbe vitték a Kft.-ét.
Pisók István polgármester: Azért is veszteséges, mert kint van 97 millió
Pisók István polgármester: A nyereségből sem láttunk soha semmit.
Oláh János képviselő: De mi soha nem tudtunk olyan szerződést kötni, mert nem volt rá
lehetőségünk, amiből mi tudtunk volna profitálni, mert nem adták meg a lehetőséget.
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Hajnal Istvánné képviselő: Annyira kicsi volt a részünk.
Pisók István polgármester: A nyereségből sem láttunk soha semmit, mikor a tornatermet
csináltuk adtak bele egy kis pénzt.
Hajnal Istvánné képviselő: A rendezvényeket is támogatták általában támogatóként álltak
hozzánk.
Pisók István polgármester: A T-Mobile-nak a bérleti díja az évi 600.000.-Ft. Így ezt
legalább megkapjuk, mert idáig ezt nem kaptuk.
Oláh János képviselő: Félő, ha most nem szavazzuk meg a 408.000.-Ft-ot. lehet később még
ennyit sem kapunk.
Hajnal Istvánné képviselő: Még az csak, de adósságot ne szórjon a nyakunkba.
Oláh János képviselő: Erre nincs garancia.
Pisók István polgármester: Felhívtam én a törökszentmiklósi polgármester asszonyt, akivel
folyamatosan vitázunk emiatt.
Balogh Henrietta aljegyző: Tehetünk mi éppen ajánlatot, hogy nem 12% hanem 50% vagy
100%.
Pisók István polgármester: Telefonon azt mondta, hogy Törökszentmiklós város ennyit
ajánl érte, ha nem fogadjuk el akkor megyünk bíróságra.
Balogh Henrietta aljegyző: A többi településen egyedül Kuncsorba fogadta el.
Hajnal Istvánné képviselő: Nekem van egy javaslatom, hogy a testületen belül sem legyen,
ellentét ott vannak Miklós, Marika meg Rudi mind a hárman okos gondolatokat szoktak
mondani. Szerintem azt kellene a döntést halasszuk el ebben a kérdésben és egy rendkívüli
ülésen összejönni, amikor mindenki itt van, mert ez olyan kérdés, hogy később a lakosság
felelősségre vonhat, hogy miért szavaztuk, meg hogy ennyivel szállunk ki.
Pisók István polgármester: Kiegészíteném azzal, hogy van a társaságnak egy
könyvvizsgálója és a valóságról tájékoztatna, bennünket mindenképpen hívjuk meg és a kftének az ügyvezetőjét és tájékoztassa a testületet a helyzetről.
Hajnal Istvánné képviselő: Én nem zárkózom el, hogy megszavazzuk a 408.000.-Ft.-ot, de
ez nagy felelősség. Én megmondom, személy szerint nem merem vállalni ezt a felelősséget,
mert nem tudom mi a helyzet, ha föltárja a könyvvizsgáló meg Csűrös Krisztián hogy ez a
legésszerűbb döntés elsőként fogom megszavazni, de most nem, tudom mire szavazzunk, azt
sem akarom hogy még nagyobb adóságba vigyük a falut.
Oláh János képviselő: Hátha kapunk még egyéb információt.
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Pisók István polgármester: Én azt kértem tőlük most, hogy az ülésre jöjjön el az ügyvezető,
meg jöjjön el valami gazdasági ember, aki ezért felel és ő tájékoztassa a testületet, hogy
valójába mi a jelenlegi gazdasági helyzet. Akkor fogunk felelős döntést hozni.
Hajnal Istvánné képviselő: Így van.
Pisók István polgármester: Én harcolok, hogy mimnél több pénz legyen, de azt sem akarom,
hogy nekünk kelljen fizetni.
Oláh János képviselő: De ha most húzunk egy kicsit ezen az időn nem áll fönn a lehetőség,
hogy negatív irányba csúszunk mind pénzösszegileg?
Balogh Henrietta aljegyző: Három négy nap alatt nem fog változni ez a helyzet.
Pisók István polgármester: Én javaslom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy hívjuk
ide az ügyvezetőt és mondja el, hogy mi van a kintlévőségekkel és a pénzügyi ügyekkel.
Hajnal Istvánné képviselő: És mi van a telkekkel?
Pisók István polgármester: Ha elmondták, hogy mi a helyzet akkor eldöntsük, hogy
felvesszük-e a harcot vagy elfogadjuk ezt az összeget.
Balogh Henrietta aljegyző: Próbálunk egy olyan időpontot egyeztetni, hogy mindenkinek jó
legyen, ki küldjük a meghívókat még a mai napon egy későbbi időpontra.
Pisók István polgármester: Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
kérem, fogadjuk el az elhangzott határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal,
egyhangúlag a határozati javaslat elfogadásra került.
58/2014.(VI.2.) számú határozat
-

Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. által tett üzletrész átruházási
ajánlat megtárgyalásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a teljes, valós
információ hiányában az üzletrész átruházás kérdésében nem hoz döntést.
Felkéri a Törökszentmiklós Térségi Víz- csatornamű Kft. ügyvezetőjét és könyvvizsgálóját,
hogy vegyenek részt egy következő képviselő-testületi ülésükön és az esetlegesen felmerülő
kérdésekre adjanak választ, hogy a kérdésben felelősségteljes döntés születhessen az
önkormányzat vagyona feletti felelős gazdálkodás fenntartása érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az eljegyzőt, hogy egy következő
alkalomra az érintetteket hívja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. ügyvezetője
Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft. könyvvizsgálója
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Második napirendi pont: Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság által tett
megkeresésének megtárgyalásáról.
Pisók István polgármester: A lakosság megfelelő szintű ellátásának biztosítására az állami
normatíva nem nyújt kellő fedezetet, ezért keresett fel bennünket a tűzoltóság, szükség lenne
az önkormányzat támogatására, 314.700.- Ft-ra. Átutaltuk a pénzt?
Balogh Henrietta aljegyző: A tűzoltóságnak nem tartozunk ez már a 2014. évi.
Hajnal Istvánné képviselő: Én javaslom, hogy támogassuk őket, mivel a tűzoltóságra
szükség van, tehát mindenképpen támogassuk, mert nem tudják magukat fenntartani, és ha tűz
van nem tudunk kit kihívni. Nekünk kötelességünk hogy tűzoltóságot biztosítsunk a
lakosoknak.
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy ne egyszerre fizessük ki, hanem ahogy a pénzek
folynak be részletenként.
Hajnal Istvánné képviselő: Két részletbe mondjuk vagy három részletbe.
Balogh Henrietta aljegyző: Minek a terhére fizessük ki, mert ez nincs benne a
költségvetésbe?
Hajnal Istvánné képviselő: Én azt mondom, hogy a Törökszentmiklóstól megkapott
408.000.-Ft. terhére, mert másból nem látok most, de tűzoltóságra szükség van.
Pisók István polgármester: Akkor, három részletben kifizetjük.
59/2014.(VI.2.) számú határozat
- Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság által tett megkeresésének
megtárgyalásáról -

Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság által tett megkeresésről –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunhegyesi
Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság kérelmét és úgy dönt, hogy a 2014. évi támogatást
314.700.- Ft-ot biztosítja részükre 3 részletben 104.900.- Ft-os összegekkel.
Az első részlet megfizetésének határideje: 2014. július 15. napja
A második részlet megfizetésének határideje: 2014. augusztus 15. napja
A harmadik részlet megfizetésének határideje: 2014. szeptember 15. napja
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzoltóság részére a 2014. évi
támogatást a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft-től visszakapott törzstőke
terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság vezetője
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai
Szakmai Egységének munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásáról.
Pisók István polgármester: Én elfogadhatónak találom a beszámolót, úgy gondolom a
gondozónők mindent megtesznek az idősekért. Külön köszönet a munkájukért az
intézményvezetőnek és az alpolgármester asszonynak. Szerintem még túl is teljesítik a
dolgukat. Anyagilag nem állunk rosszul, nullás az intézménynek a működése.
Balogh Henrietta aljegyző: Nem nullás teljesen a költségvetés, mert hozzá kell tennie az
önkormányzatnak. Lehet vissza kapunk majd, mert nullás lesz, de egyelőre havonta fizetünk.
Simai Mihály képviselő: Én mindenképpen elfogadásra javaslom.
Hajnal Istvánné képviselő: Mikor volt az a pénzügyi beszámoló a múltkor, ha figyeltétek 3
millió forint pénzmaradvány volt és ebből nekünk lett 300.000.Ft-unk, Roffnak lett 700.000.Ft.. Lakosság arányosan osztották fel, Kunhegyesnek pedig 1.700.000.-Ft körül. Úgy
gondolom, hogy az intézménynek az erőfeszítéseit a takarékos gazdálkodás is mutatja.
Célunk, hogy minél nagyobb létszámot gondozzanak a szociálisba dolgozók, így a normatíva
is több. Még hozzá tenném a térítési díjat, mely 415.- Ft-ról most lecsökkent 375 Ft-ra.
Amióta itt ülünk a testületbe, nem lehet emlékezni ilyen olcsó térítési díjra. Ez nyílván azért
van így, mert annyira igyekeztek az emberek az időseket begyűjteni, hogy ilyen gazdaságos
legyen a szolgáltatás.
Pisók István polgármester: Az is jó lenne, ha saját konyhánk lenne.
Hajnal Istvánné képviselő: Az utóbbi időben volt lehetőségem összehasonlítani a
Kunhegyesi és ami, nálunk van ebéd. Annyira nagyon jól főz az a férfi, hogy ilyet kellene
megragadni. Most az idősekről beszélek, de lehet, hogy a gyerekétkeztetést is eltudná látni és
jó volna ha helybe lenne, ha vállalná azt, hogy hasonló áron amennyiért most kihordjuk.
Viszont megszűnne ez a z örökös Kunhegyesre járás nem egészséges dolog ez egyáltalán.
Bató Miklós: Kiről van szó?
Hajnal Istvánné képviselő: Pethő Karcsiról, most meddig van Katinak a szerződése?
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Balogh Henrietta aljegyző: Június 30-ig. Meg lehetne kérdezni, hogy vállalná-e ameddig
meg nem lesz a saját konyhánk. Nem rossz a Kunhegyesi étel sem, viszont a mennyiségre
panasz van.
Hajnal Istvánné képviselő: Még annyit szeretnék mondani a beszámolóhoz, hogy a házi
gondozottaknak a létszáma az utóbbi időben nagyon megnőtt. Most hogy van az éjszakai házi
gondozás, egyre több embernek lehetősége nyílott hogy éjjel is igényelje azt. Az
önkormányzatnak alap ellátási kötelessége hogy, aki a faluból a házi gondozást kéri, kötelesek
vagyunk neki biztosítani, tehát ezt az egyet nem lehet megtagadni, étkezést, a házi
segítségnyújtást a gyermekjólétit, ez a három szolgáltatás, ami kötelező. Vissza nem lehet
őket utasítani, ráadásul a házi gondozottaknak akkora nagy a normatíva hogy bőven fedezi az
ellátását és egy gondozónőnek a bérét. Nincs ráfizetés, most jelen állapotba mivel megszűnt
az alapítványnak a délutáni, éjszakai ellátása 40 vagy 50 ember maradt ellátás nélkül.
Személy szerint engem kettő meg is keresett, hogy hát mi lesz velük. Mondtam nekik, hogy
gondoskodik egyenlőre az önkormányzat róluk valami úton - módon. Polgármester úr ígérte,
hogy gondoskodik, utána majd meglátjuk. Egy köztes megoldás született, hogy most
közmunkások ellátják ezeket a kimaradt embereket, viszont az volna a jó, ha a hivatalos
rendszerbe bekerülnének. Ennek egyetlen egy útja módja van, az hogy a működési engedélyt
nem 27 főre hanem 67 főre kell megkérni. Régen mindig az volt, hogy szerezzünk minél több
embert stb. és most egyre többen igényelnék. Azért nincs többre kérve az engedély, mert
ahhoz fel kell venni több dolgozót. Most a dolgozónak elő van írva, hogy 50%-nak kell
képesítettnek lenni 50% lehet képzés nélküli.
Pisók István polgármester: Egyet értek az alpolgármester asszonnyal megszűnt ez az
éjszakai ellátás. Ugye idősödnek az emberek, ebből kifolyólag ugye megemelkedett a létszám
most köztes megoldásnak fölvettünk három főt arra, hogy azokat az időseket akik eddig benne
voltak az éjszakaiba ellátjuk. De erre ki kell dolgoznunk egy szakmai dolgot, úgy hogy
önköltségesen el tudjuk ezt továbbra is látni. Vagy megemelni a létszámot vagy a
Nonprofitnak kérni egy engedélyt. Nóri van kérdésed, hozzászólásod?
Villás Nóra Szakmai egységvezető: A beszámolóba leírtam hogy szükség lenne arra, hogy
növeljük a létszámot a házi segítség nyújtás miatt, mert egyre több az igény.
Pisók István polgármester: Kérni kell, a működési engedély módosítását. Elmondom, még
egyszer köszönjük a munkáját a szakmai egységnek. Megkérdezem, hogy további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem fogadjuk el a beszámolót.
Megállapítom, hogy egyhangúlag,
60/2014.(VI.2.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egysége
beszámolójának elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egysége beszámolóját.
Ezúton is megköszöni az intézmény dolgozóinak a munkáját.
A határozatról értesülnek:
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1) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységének
vezetője helyben
2) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
3) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5) Irattár
Negyedik napirendi pont: Intézményi térítési díjak megállapításáról.
Pisók István polgármester: Elfogadjuk –e a térítési díjakat?
Hajnal Istvánné képviselő: Persze, hogy elfogadjuk.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás vane? Amennyiben nincs, kérem fogadjuk el a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 4 igen
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslat elfogadásra került.
61/2014.(VI.2.) számú határozat
- Intézményi térítési díjak megállapításáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
Intézményben Tiszagyenda Község vonatkozásában az alkalmazott intézményi és személyi
térítési díjakat az alábbiak szerint fogadja el:
Intézményi
térítési díj

Személyi
térítési díj

Étkeztetés
Étkezés:
Kiszállítás:

375.-Ft/nap
0.-Ft/nap

375.-Ft/nap
0.-Ft/nap

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás:

290.-Ft/óra

0.-Ft/óra

Nappali ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása

380.-Ft/nap
0.-Ft/nap

0.-Ft/nap
0.-Ft/nap

Szolgáltatás

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jogszabály szerint
figyelembe vehető jövedelmének
- 30 %-át étkeztetés,
- 25 %-át házi segítségnyújtás,
- 30 %-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést biztosítanak. 15 %-át nappali ellátást,
30 %-át nappali ellátást és ott étkezést, 80 %-át idősek otthonát igénybe vevők esetében.
1. Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek:
a) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb,
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b) egészségi állapota miatt, mert egészségi állapota 1-30 % közötti, melyet határozattal kell
igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a
háziorvos igazol,
c) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal
kell igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja.
d) a szenvedélybetegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja,
e) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal
kell igazolni.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
Kunhegyes Város Önkormányzata
Irattár

Pisók István polgármester: Van –e valakinek még egyéb közlendője, közérdekű
hozzászólása? Elsőként kezdeném, majd utána lehet folytatni. A múltkor szóvá lettek téve a
gazos porták, fel lettek szólítva, ebből már van, aki el kezdte takarítani. Valaki elgondolkozott
hogy felajánlja az ingatlanát az önkormányzatnak. Megkeresett telefonon egy közreműködő
szerv, hogy Tiszaburán fognak csatornázni és fölmerült, hogy szennyvíztisztító telepet fognak
építeni vagy pedig becsatlakoznak a Tiszagyenda - Tiszaroff szennyvíztisztító telephez.
Valójában ez úgy lett megépítve, hogy elbírja a három települést, azért kerestek meg, hogy
hozzájárulunk-e ehhez a dologhoz? Én mondtam, hogy ebben nem tudok dönteni a testületnek
kell dönteni ebben a dologban, de ez további költségekkel járhat. De én kértem hogy hivatalos
megkereséssel keressenek meg bennünket, akkor megvizsgáljuk ezt kellő képpen és majd
eldöntjük.
Hajnal Istvánné képviselő: Itt volt az a három úriember a munkahellyel kapcsolatban. Erről
szeretnék érdeklődni, hogyan áll ez a folyamat jelenleg?
Pisók István polgármester: Ezzel az van, hogy ők megbíztak egy szakembert és
rehabilitáltakat akarnak felvenni.
Hajnal Istvánné képviselő: Van egy pályázat, amivel rehabilitáltakat lehetne foglalkoztatni.
Balogh Henrietta aljegyző: Igen, de még nem küldték meg az anyagot.
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
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