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1. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2015. január 26-án megtartott soros Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soros 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
jegyzőkönyvvezetőnek.

igen

szavazattal,

egyhangúan

elfogadta

Kovács

Piroskát

1/2015.(I.26.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását kéri.
Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
2/2015.(I.26.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Mulasztással kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki szóban a
napirendi pontot.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy kaptunk a Kormányhivataltól egy
törvényességi felhívást. Ebben leírják, hogy október 20-án és november 26-án sem került az
alpolgármester megválasztásra. Először is kérik, hogy tárgyalja meg a törvényességi felhívást
a Képviselő-testület illetve, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések
elkövetésétől. Amennyiben a mai nap sem kerül az alpolgármester megválasztásra, akkor át
fogják adni a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak az ügyet. A bíróság ismételten
felszólítja a Képviselő-testületet az alpolgármester megválasztására. Valamint a
határozathozatal elmulasztása miatt a Kormányhivatal mulasztási bírsággal is sújthatja az
önkormányzatot.

3

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ezen nincs mit gondolkozni, mert a mulasztásos
törvénysértést a Képviselő-testület követte el és ilyen mulasztásos törvénysértéstől igen is
tartózkodni kell az elkövetkezendő időszakban. Ha ezt most mi elfogadjuk és tudomásul
vesszük és megígérjük, hogy a későbbieken nem követünk el akkor annak mi lesz a
következménye. Át kell mindenkinek gondolnia.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy miből fogják ezt a bírságot kifizetni? Vagy ki
fogja kifizetni ezt a pénzt?
Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy ki lesz javasolva alpolgármesternek, mert ha most
előtte megszavazzuk a törvényességi felhívást és utána döntünk, az fura. Ha ez utána nem
választunk alpolgármestert, az ismét rossz helyzet.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy meg kellene tárgyalni és elfogadni a
mulasztással kapcsolatos törvényességi felhívást. Elfogadni azt, hogy a Képviselő-testület,
tényleg elkövette a törvénysértést és az is benne van a határozatban, hogy a jövőben
tartózkodik a hasonló jogszabálysértés elkövetésétől.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan
bárkinek egyéb kérdése, véleménye, hozzászólása van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy
szavazzák meg a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az
kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy 5 igen, 2 tartózkodás mellett a határozati
javaslat elfogadásra került.
3/2015. (I.26.) számú határozat
- A JNSZ Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász –nagykun – Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/0007/2015. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, azt
elfogadja és intézkedik az alpolgármester tekintetében fennálló mulasztásos törvénysértés
megszüntetése iránt.
A jövőben tartózkodik a hasonló jogszabálysértések elkövetésétől.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Pisók István polgármester (a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

Második napirendi pont: Alpolgármester választás.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy továbbra is Hajnal Istvánnét javasolja.
Kifejtettem a múltkor hogy miért, de továbbra is őt tartom alkalmasnak. Felkérné a Jogi és
Ügyrendi Bizottságot, hogy titkos szavazással bonyolítsák le a választást.
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Fuder Lászlóné képviselő: Megkéri a Képviselő-társait és a Polgármester urat, hogy
egyenként vonuljanak be a szavazó helyiségbe és szavazzanak.
A bizottság megállapította, hogy a titkos szavazáshoz az urna üres, megtörtént annak lezárása.
Az előkészített, majd lebélyegzett szavazólapokat a borítékkal együtt a képviselők megkapták
az alpolgármester választáshoz, majd egyenként megtörtént a szavazás. Megállapítja a titkos
szavazás eredményét:
3 igen és 4 nem szavazattal
Hajnal Istvánné képviselő nem került alpolgármesterként megválasztásra
Pisók István polgármester: Összegzi az elhangzottakat. 3 igen és 4 nem szavazattal a
határozati javaslat elutasításra került, Hajnal Istvánné nem került alpolgármesterként
megválasztásra.
4/2015. (I.26.) számú határozat
-

Alpolgármester személy megválasztásának elutasítása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnal Istvánné képviselőt nem
választotta meg alpolgármesternek.
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
Pisók István polgármester helyben
Balogh Henrietta aljegyző helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy emiatt kimarad az alpolgármester eskütétele és
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása napirendi pontok.
Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi munkaterve.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a munkatervvel kapcsolatban egy észrevételt
szeretne tenni. Június hónapban a Tiszagyendai Általános Iskola a 2014-2015. évi tanévi
beszámolója van beírva, már előző évben is megegyeztünk abban, hogy mivel az iskola nem
tartozik az önkormányzat fennhatósága alá, ezért nem beszámolót, hanem csak az éves
munkáról egy tájékoztatást tartunk. Tehát a beszámolót szeretné tájékoztatásra módosítani. Az
iskola nem tartozik az önkormányzat által működtetett intézmények közé, de ettől függetlenül
szívesen adunk tájékoztatást az éves munkáról a képviselő testületnek.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ahogy itt nézte hónapokra lebontva a tervezést,
nem találta benne, amit már megbeszéltünk, hogy rendezvényterv. A községi rendezvényeket
mindenféle képpen be kellene tervezni.
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy gondolkozzon a Tisztelt Képviselő-testület
azon, hogy miből szervezzünk rendezvényt, a költségvetésbe be kell tervezni, hogy miből
fogjuk majd finanszírozni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy meg fogják beszélni.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ez jó, hogy megbeszélik, de ez ne csak négy főre,
hanem az egész Képviselő-testületre vonatkozzon, ha lehet.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy jó, rendben van.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ezt nem így kell megbeszélni. Szakemberek
vannak a Művelődési Házban, állítsák össze az éves rendezvénytervet azt terjesszék ide be
hozzánk és akkor megnézzük, hogy mi az, ami ebből finanszírozható az önkormányzat
részéről és mi az, ami ebből nem finanszírozható és más jellegű keretet kell hozzá keresni.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy azt nem érti, hogy előtte tervezünk és utána van a
költségvetés?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy igen tervezni kell a rendezvényeket, hogy lássuk
lesz-e rá a költségvetésben majd keret vagy sem. Gondolok itt arra, hogy lesz-e például elég
forrás mondjuk augusztus 20-ra vagy hasonló rendezvényekre. És ugye a terv azért terv, mert
mellette ott van a pénzügyi terv is és akkor majd megnézzük, hogy mi az, ami ebből a
költségvetésbe belefér.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lehet majd javaslatokat tenni.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy javasolja, hogy csak a falunapot tartsuk meg.
Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy kit kell keresni ez ügyben?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Sztrunga Brigittát kell keresni, de fogjuk
neki jelezni, hogy készítse el a rendezvénytervet.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja még a munkatervvel kapcsolatosan, hogy a belső
ellenőrzést mindig elfogadjuk, de az elmúlt időszakban nem jelent meg a belső ellenőrzésről a
beszámoló illetve a ténylegesen feltárt és az ellenőrzés során tapasztalt dolgoknak a leírása és
a Képviselő-testület elé történő terjesztése. Olyan jó lenne, azért néha hogy nem csak tervet
fogadunk el, hanem a vizsgálatokról ellenőrzésről kapnánk egy részletesebb és konkrétabb
beszámolót.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy jelezni fogja a belső ellenőrnek.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy az elhangzott
módosításokkal fogadják el Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi munkatervét. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a
módosított munkatervet.
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5/2015. (I.26.) számú határozat
-

Tiszagyenda
Községi
Önkormányzat
munkatervének elfogadása –

Képviselő-testülete

2015.

évi

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013. (IV.08.) számú
Szervezeti és Működési Szabályzat 9.§ (2) bekezdésében foglaltak, valamint a külön
jogszabályokban előírtak alapján összeállított, s e határozat mellékleteként szereplő,
módosított 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dobó – Balogh Henrietta aljegyző, Pisók István polgármester
Ötödik napirendi pont: 2015. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Pisók István polgármester: Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki szóban a
napirendi pontot.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy itt arról lenne szó, hogy a Tiszaroffi
Közös Önkormányzati Hivatal köt szerződést, vagyis van is már szerződés a belső ellenőrrel,
aki minden évben egy ellenőrzési tervet készít, hogy mi alapján fogja a következő évet
ellenőrizni és ezt a tervet a Képviselő testületnek is jóvá kell hagyni. Csehné Köteles Rozália
a belső ellenőre a Közös Önkormányzati Hivatalnak. Van-e további kérdés ezzel
kapcsolatosan?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy amit Marika kérte jelezzük, hogy bővebben
fejtse ki az ellenőrzést.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy mindenképpen jelzi a belső ellenőrnek a
Képviselő-testület által megfogalmazott igényt.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a
határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
6/2015. (I.26.) számú határozat
-

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek belső
kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 31 –
32. §-a alapján – a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervét
a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Hatodik napirendi pont: Illetménykiegészítésről szóló rendelet megtárgyalása
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?
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Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a köztisztviselőknek az illetménykiegészítéséről
van szó, mivel az elmúlt jó pár évben munkabéremelés számukra nem történt. Ahogy itt
olvasta jelen pillanatban a Közös Önkormányzati Hivatal számára adott összeg fedezi az
illetménykiegészítést is és az önkormányzatnak saját tartalékából nem kell hozzátenni.
Megkérdezi, hogy mekkora ez az összeg?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az alapilletmény 10%-a, de ez változó a
köztisztviselői besorolás alapján. Amit ad az állam finanszírozást a köztisztviselők bérére
dologi kiadásaira stb. előre láthatólag fedezi az illetmény kiegészítést is. Februárban lesz a
költségvetés napirendi pontként, igazából az illetménykiegészítés el is vehető, a rendeletet
bármikor módosíthatja a Képviselő-testület. Az előző számítások alapján belefér a keretbe, sőt
tavalyról is maradt megtakarítása a hivatalnak, jelen pillanatban az önkormányzatnak egy
fillért sem kell hozzá tenni a hivatal költségeihez, az illetménykiegészítés megmaradhat.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy én is át néztem és az a véleményem, hogy ha
van fedezete végül is miért ne kapja meg azt a tiszagyendai hivatali dolgozó is, mint amit
Tiszaroffon is megkapnak. Ott már régebb óta van illetménykiegészítés, nálunk 2013. óta van.
Nagyon fontosnak tartom, hogyha ez a fedezet elfogyott, akkor a jegyző mindenképen jelezze
a Képviselő-testületnek és akkor ezt bármikor meg lehet szüntetni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igazából ez úgy kezdődött, hogy 2013. év
végére megspóroltunk a közvilágításból egy jelentősebb összeget, mert kötöttünk egy újabb
szerződést ahol lényegesen levitték az közvilágítás árát, 22.-Ft-ról 17.-Ft-ra. De már tavaly is
fedezte a Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésre álló összeg. Megkérdezi, hogy ezzel a
napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, kéri, hogy fogadják el a rendelet tervezetet. Kéri, aki egyetért a rendelet tervezettel az
kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a rendelet 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra került.
1/2015. (I.26.) számú rendelet
-

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségében
foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről –

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hetedik napirendi pont: 2015. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozás
megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igazából minden évben csatlakozunk ehhez a
parlagfű mentesítési alaphoz.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy egy valami lepte meg, a 2013.évi KSH adat,
hogy Tiszagyenda település lakosainak a száma csak 975 fő volt 2013-ban.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a statisztikai adatszolgáltatás illetve a
kincstári adatszolgáltatás nem egyezik. Most januári állapot szerint 1036-an vagyunk
hivatalosan, 250.000.-Ft-ig lehet pályázni.
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Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, fogadják el a
határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
7/2015. (I.26.) számú határozat
- 2015. évi Megyei parlagfű Mentesítési Alaphoz csatlakozás Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz 9.750.- Ft összeg befizetésével csatlakozik, és pályázatot kíván
benyújtani a támogatás maximális mértékére 200 ezer Ft-ra.
A csatlakozási összeget 9.750.- Ft-ot , valamint a pályázat önerejét 22.222.- forintot
Tiszagyenda Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe betervezi és vállalja, hogy a
csatlakozási összeget, 9.750.- Ft-ot 2014. március 25-ig átutalja a Megyei Parlagfűmentesítési Alap számlájára.
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2015. március 25.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. JNSZ Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési és Külügyi Iroda (Szolnok 5000 Kossuth L. út 2
4. Irattár
Nyolcadik napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, szerződés megkötéséről.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a szennyvíz projektben Tiszaroff és
Tiszagyenda kapott egy tartályt, későbbiek folyamán ezzel lehet megoldani azokon a
helyeken a szennyvíz szippantását ahol nincsen csatorna, de még nincs meg az engedélyünk.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy még nincs meg maga a jármű sem és az
engedélyekre is várni kell.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy jó nagy terjedelmű anyag. Azt is megérti
maximálisan, hogy ezt be kell ahhoz nyújtani, hogy ezt el tudjuk fogadni. Ugyanakkor a
képviselő társaim is tudják, hogy nagyon kevés utcát érint a szennyvíz tartállyal történő
elszállítása, hiszen a Kossuth út, Madách útnak lefele egy kis szakasza, a Bocskai, Herman
Ottó utca. Elviekben nincs is több utca ahonnan szennyvizet kell elszállítani. Sinka Józsi
bácsinak viszont az önkormányzat megígérte, hiszen kimaradt belőle szegény és meg lett
ígérve hogy az önkormányzat ki ássa neki vagy a Béke út felől vagy a Gyóni Géza út fele és
megoldja a szennyvízelvezetést. Ez még a mai napig sem történt meg. Én ezt azért
szorgalmaznám Polgármester úrnál, hogy ennek az ígéretünknek tegyünk már eleget.
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy szerintem már meg van a tartály, mert mintha
látta volna, az udvaron Tiszaroffon csak az engedélyekre kell várni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy valakit még le is kell vizsgáztatni, mert
csak annak lehet használni. Egy évre kötnénk szerződést, de ez bármikor felmondható.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, fogadják el elsőként a
rendeletet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
rendeletet.
2/2015. (I.26.) számú rendelet
-

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról –

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pisók István polgármester: A rendelet elfogadása után a szerződést is meg kellene tárgyalni
és elfogadni. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy kerüljön a folyékony hulladék gyűjtése és szállítására szóló
közszolgáltatási szerződés elfogadásra és kerüljek felhatalmazásra annak aláírására. Aki ezzel
a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
8/2015. (I.26.) számú határozat
-

A folyékony hulladék gyűjtése és szállításához kapcsolódóan közszolgáltatási
szerződés megkötése –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyékony
hulladék gyűjtésére és szállítására Turóczi Pál Sándorral a mellékelt közszolgáltatási
szerződést köti.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Kilencedik napirendi pont: Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi
Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Megállapodásának módosítására.

Régió

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy elnököt cseréltek egyrészt ez indokolja a
módosítást.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy miben áll ez a módosítás csak, hogy elnök csere
volt, vagy van még más is esetleg?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy még van más változtatás is,
jogszabályváltozásból adódó változás, viszont ránk nézve anyagi kötelezettség nem ró.
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Nálunk le is zárult ez a projekt, igazából mivel még benne vagyunk így érint, de már nem
sokáig. Azokat érinti, ahol még most kezdődik ez az ivóvízminőség javító program.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy annyiban érint minket, hogy nagyon rossz a
vizünk, fölül kellene vizsgáltatni ezt a projektet. Megkérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatosan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri a
határozati javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
9/2015. (I.26.) számú határozat
- Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért
Társulási Megállapodásának módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati Társulás
az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulás társulási megállapodásának a
határozat melléklete szerinti módosításával.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
mellékletben található társulási megállapodás módosítására.
1.) Társulási Tanács elnöke
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Tizedik napirendi pont: Szociális Konyha jövőbeni működtetésének megtárgyalása (szóbeli
előterjesztés)
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, kiegészítésként ehhez kapcsolódóan, hogy
megkereste az ÁNTSZ-t, aki bekérte a szociális konyha alaprajzát. Az ÁNTSZ már csak a
takarítószer raktárral foglalkozik, illetve úgymond a mosdó helységekkel. Őt nem érdekli
maga a konyha épülete. Az Állategészségügyi Hatóság az, aki maga a konyha résszel
foglalkozik, volt is kint a hatósági főállatorvos és azt mondta, hogy jelenleg több mindent föl
kell újítani, ha 250 fősre szeretnénk ezt a konyhát bővíteni. Be kellene állítani egy
gázzsámolyt, illetve egy üstöt. Össze is írtuk, hogy milyen változások szükségesek ahhoz,
hogy ez a szociális konyha működőképes és engedélyeztetett legyen. Most meg kellene
hosszabbítani Doma Katalinnal a szerződést legalább február végéig, illetve amennyiben
Pethő Karcsinak továbbra is magát az épületet a Képviselő- testület oda adja, akkor arról is
dönteni kellene.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy egyelőre azt javasolja, hogy mérjék fel a
költségeket.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy szerinte kerüljön egy pályázat kiírásra, a konyhára.
Pisók István polgármester: Kettő határozatot kell most hozni. Az egyik a Doma Katalinnal
történő szerződéshosszabbítás, a másik a Pethő Károllyal való szerződéshosszabbítás.
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Először kérem megszavazni azt, hogy a Doma Katalinnal az iskolai – óvodai étkeztetésre
fennálló szerződés 2015. február 28-ig kerüljön meghosszabbításra. Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
10/2015. (I.26.) számú határozat
- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekétkeztetési
feladatok ellátása érdekében Doma Katalin egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási
szerződés 2015. február 1. napjától 2015. február 28. napjáig kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Dönteni kellene a Pethő Károllyal való szerződés kérdésében is
arról, hogy vele is kerüljön a már megkötött szerződés meghosszabbításra 2015. február 28-ig.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, kéri a határozati javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
11/2015. (I.26.) számú határozat
- Bérleti szerződés kötése szociális konyha épületére Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pethő Károly részére (5340
Kunhegyes, Kinizsi u. 5., adószám: 66026448-1-36) bérbe adja az 5233 Tiszagyenda,
Gorkij u. 20/a. szám alatt található szociális konyha épületét.
2) A bérlet 2015. február 1. napjától 2015. február 28. napjáig tartandó időtartamra szól.
3) A bérleti díj összege 60.000.- Ft/hó.
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4) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a bérleti szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően Dr. Juhász Ádám
megbízott ügyvéd közreműködésével kösse meg.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Pethő Károly 5340 Kunhegyes, Kinizsi u. 5.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd 5340 Kunhegyes
5.) Irattár
Pisók István polgármester: Szintén ezekhez a napirendi pontokhoz kapcsolódóan kéri, hogy
fogadja el a Képviselő-testület azt, hogy a szociális konyha felújításához kapcsolódóan
készüljön egy költségvetési kimutatás, hogy mennyibe kerül a felújítás és honnan biztosítjuk
rá a forrást. Megkérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri a határozati javaslat elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon. megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
12/2015. (I.26.) számú határozat
- Szociális Konyha felújításához kapcsolódóan költségvetés készítése Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális konyha
felújítására vonatkozóan költségvetést készített, hogy a jövőbeni működtetéséről ennek
megfelelően dönthessen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés elkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 15.
1) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3) Irattár
Tizenegyedik napirendi pont: Háziorvos kérelmének ismételt megtárgyalása doktornővel
történő egyeztetést követően (szóbeli előterjesztés)
Pisók István polgármester: Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet, hogy a tárgyalások után a doktornővel miben maradtak.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy ő kapta a megbízást, hogy beszéljen a
doktornővel. Beszélt is vele és azt mondta, hogy havi 150.000.-Ft-al ő teljesen megelégedne,
hogyha havonta február 1-től a 150.000.-Ft-ot kapná.
Pisók István polgármester: Javasolja, hogy havonta 2015. február 1-től 150.000.- Ft
kerüljön a háziorvos részére biztosításra. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan további
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy a határozati javaslat
kerüljön elfogadásra. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
13/2015. (I.26.) számú határozat
- Defend – Med Kft. részére nyújtandó támogatás Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvos, azaz
Defend – Med Kft. (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 21.) részére 2015. február 1. napjától
a folyósított támogatás összegét megemeli havi 150.000.- Ft-ra.
A Defend – Med Kft. a támogatás felhasználásáról 2015. év decemberében a Képviselőtestületnek beszámolni köteles.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás összegének a 2015. évi
költségvetésbe való beépítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 15.
1) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3) Irattár
Tizenkettedik napirendi pont: Rendkívüli testületi ülés összehívásával kapcsolatos
kezdeményezés megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy arra kéri azokat, akik beadták, hogy fejtsék ki
bővebben, hogy mit szeretnének.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy először is szeretnék, hogyha a múltkor beadott két
pont az SZMSZ-ből megtárgyalásra kerülne, abban születne döntés.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy miben?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy igazából úgy gondolja, hogy így nem
dönthetünk, hiszen Önök nem terjesztették be, ide ennek a napirendi pontnak a változtatását.
Azt hogy mit szeretnének benne konkrétan megváltoztatni. Ennek nagyon egyszerű
megoldása van, ezt benyújtják, ezt megtárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság, ha ezzel a
javaslattal egyetért, akkor a Jogi és Ügyrendi Bizottság beterjeszti a Képviselő-testület
következő soros ülésére. De azért el kellene gondolkozni ezen a tulajdonosi képviseleten.
Jegyző asszonnyal beszéltem és ő azt mondta, hogy állásfoglalást kért a kormányhivataltól
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ebben az ügyben itt vannak olyan törvényi dolgok, amik nem teszik lehetővé a tulajdonosi
képviselet teljes jogú elvételét a polgármestertől.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy nem akarjuk a teljes jogú elvételét.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi, hogy akkor melyik részét szerették volna Zoltán?
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy például úgy, ha megy a tűzoltósághoz, akkor
menjünk közösen. Nem akartuk tőle elvenni, mert ez mindig úgy van kisugározva, hogy el
akartuk tőle venni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a Szereveti és Működési Szabályzattal
kapcsolatosan múltkor már tárgyalva volt, ami most a polgármester hatáskörében szerepel.
Egyrészt amin már túl vagyunk az az átmeneti segély, temetési segély, illetve a tulajdonosi
jogok képviselete az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságokban, a másik
a tulajdonosi képviselet az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatosan. Ezen az
utóbbi két ponton kellene elgondolkodni. Ami itt most átruházott hatáskör azt úgy kell érteni,
hogy volt a Tiszaroffi Szennyvízkezelő Kft és ott a taggyűlésen nem jelent meg az egész
képviselő testület, hanem polgármester úr átment, mivel gyakorolta a tulajdonosi jogok
képviseletét átruházott hatáskörben és akkor képviselte az önkormányzatot. Szerintem ez a
dolog a Nonprofit Kft-re van kiélezve, az az egy, önkormányzati részesedéssel működő
gazdasági társaság jelenleg, melyben a tulajdonosi jogokat a polgármester képviseli.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez úgy működött, hogy amikor voltunk a
Tiszaroffiakkal közösen egy Kft-ben, hogy ezt a Kft. javasolt valamit, az ügyvezető igazgató
elkészített egy előterjesztést és azt behoztuk ide a Képviselő testület elé és nem én döntöttem,
mint polgármester, hanem a képviselő testület döntött, hogy én milyen álláspontot képviseljek
a taggyűlésen. De ugyanígy működik ez a Nonprofit Kft.-nél is, ha döntéshozás van valami
olyan ügyben, akkor a Képviselő testület dönt. Egyedül én nem dönthetek.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy polgármester úr csak azt képviselheti,
amit a képviselő testület megtárgyal és megszavaz.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor halasztást kérünk, mert ki kell dolgozni ezt a
napirendi pontot jobban.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy azt javasolja mivel annyi sok kérdés jött
hozzá is a Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan a tulajdonosi képviselettel stb. ügyben, hogy
hívják ide az önkormányzat ügyvédjét, aki ezekre a nyitott kérdésekre választ tud adni. A hét
másik felében azt mondta, hogy készen áll egy kötetlen beszélgetésre. Mindenki felteheti a
kérdését a működéssel kapcsolatosan. Kinek, milyen kérdése van írja össze. Ki, miért felel, a
Képviselő-testületnek mik a kötelezettségei, stb. Össze kellene vele ülni minden kérdésre
nyitott.
Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy akkor a képviselők nem tudnak semmilyen döntést
hozni a Nonprofittal kapcsolatosan?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nem lehet döntést hozni Zoltán.
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Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy ki az ügyvezető, kik a bizottsági tagok a
Nonprofitnál?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy háromtagú felügyelő bizottság van vagy
inkább volt, mert lemondtak a felügyelő bizottság tagjai, továbbá van egy ügyvezető.
Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy miért mondtak le?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nem indokolták meg. Be tudom hozni a
lemondásukat, de nem indokolták meg. Ezt is meg lehet kérdezni az Ügyvéd úrtól.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nyilván ő jogi dolgokban rendkívül jártas, sokkal
jobban rá tud vetíteni dolgokra, mint mi, akik laikusként próbálunk ebben az ügyben
bármilyen döntést is hozni. Sok mindent nem tudunk, sok mindennel nem vagyunk tisztában.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azért kell az ügyvéd urat ide hívni, hogy felelős
döntést tudjanak hozni a Tisztelt Képviselők.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ő ezt nincs profit Kft-nek hívja, mert nem érti,
miért van ez.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy mivel egy személyes Nonprofit Kft.-ről
van, szó joga van a Képviselő testületnek, hogy igazából beszámoltassa az ügyvezetőt, de erre
föl kell neki készülni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy írtam egy levelet az ügyvezető úrnak
tértivevényesen adtam föl, nyolc napon belüli megkereséssel. Többszöri telefonbeszélgetés
után ezt nem tette meg, nem tájékoztat semmiről sem az ügyvezető, sem a polgármester.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez pénzbe kerül, ha lemásolunk mindenféle
anyagot a Nonprofit Kft-nek.
Halasi János Árpád ügyvezető: Elmondja, hogy én meg kérdeztem a polgármester urat, de
azt a tájékoztatást kaptam, hogy ma úgy is lesz testületi ülés.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezné, Líviától hogy négyen nem számoltathatnak be senkit
sem egy személyben? Itt a döntést a testületnek kell meghozni? Ennek a hét főnek kell
meghozni a döntést, hogy igen ekkor meg ekkora készítse el az ügyvezető a beszámolóját és
azt terjessze a képviselő testület elé. Itt magánszemélyként én nem kérhetem föl és nem
hivatkozhatok arra, hogy nekem, mivel én képviselő vagyok számoljon, már be legyen szíves.
Tehát ilyen nincsen. Csak itt hozhatunk róla döntést. Nincs annak akadálya, hogy
beszámoltassuk az ügyvezető urat mióta átvette a céget, arról az időszakról, ami az ő
működése alatt történt. De akkor hozzuk meg azt a döntést itt és akkor mondjuk azt, hogy
ennyi meg ennyi nap áll rendelkezésére és ezen a testületi ülésen be kell neki számolnia és
akkor van ideje rá felkészülni és elénk beterjeszteni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor beszéljük meg ezt. Valamint szeretnénk az
ügyvezető úr visszahívását is kezdeményezni.
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Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ezt meg kell indokolni nem úgy, van, hogy csak
úgy visszahívjuk.
Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi Páldiné Dr. Ágoston Líviát hogy van az, hogy négy
képviselő összehívja a képviselő-testületet, rendkívüli testületi ülés miatt és ekkor
beszámoltathatja-e a Nonprofit Kft. főnökét a kft működéséről?
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető: Elmondja, hogy igen, beszámoltathatja.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy köszönjük szépen, erről van szó.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy négyen írták alá a beadványt. Ez van, mindig
négyen döntenek, a többieket figyelmen kívül hagyva. Mintha Gizike vagy én nem is
léteznénk, azt tudom, hogy a polgármester úrral problémátok van, de akkor is a másik két
embert miért nem veszítek ebbe bele?
Molnár Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy miért nincs össze híva képviselő testületi ülés?
Kértük a rendkívülit és most soros ülés van. Miért nincs össze hívva 15 napon belül a
rendkívüli képviselő testületi ülés?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a beadvány a rendkívüli ülés iránt január
10-én szombaton lett iktatva és mivel a 15 nap tegnap telt volna le vasárnap, ezért mára lett
össze hívva a testületi ülés.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy nem is ülésezünk, nincs semmiből semmi.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ezt így nem mondanám volt olyan hónap, hogy
ötször is össze kellett ülni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ülhetünk hetente is. De elmondaná, hogy ha
visszahívják a z ügyvezetőt felelős döntést kell hozni, mert beruházások vannak függőben.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy majd befejezi az új ügyvezető.
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető: Elmondja, hogy jogszabály mondja ki azt,
hogy a Képviselő testület szükség szerint az SZMSZ-ben meghatározott, de évente legalább
hat ülést tart. Az ülést 15 napon belüli időtartamba össze kell hívni a települési képviselők egy
negyedének, a képviselő testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a
testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi
ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, az időpontjának, a helyszínének és
napirendjének meghatározásával. Igazából a jogszabály nem írja azt, hogy rendkívüli ülést
kell összehívni, de annak 15 napon belül meg kell lennie. Az indítványban benne kell lenni
annak, hogy mi az indok.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy még azt hagy kérdezze már meg, hogy akkor a mai
nap visszahívhatjuk az ügyvezetőt?
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető: Elmondja, hogy meg kellene nézni, hogy
milyen szerződése van, leginkább egy ügyvédet kellene megkérdezni.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a héten az ügyvéd urat idehívja,
leghamarabb szerdán tud jönni és akkor ő választ tud adni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy még szeretnénk egy könnyvizsgálatot kérni a
Nonprofit Kft-re.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy azt tudni kell, hogy most fog május 31-ig
a könnyvizsgálat elkészülni, a könnyvizsgálatot ettől függetlenül is el kell készíteni és úgy
gondolom, hogy mivel ez költségekkel jár meg kellene várni a rendes felülvizsgálatot, ami
most fog következni. De ha a testület megjelöl egy forrást, hogy miből fizeti ezt ki, végezteti
el, akkor lehet könnyvizsgálatot kérni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy még akkor szeretnék kezdeményezni az ügyvezető
visszahívását, mert eddig senkiből egy szót sem tudtunk kihúzni, hogy telnek a minden napjai
a nonprofitnak. Szeretnék egy új ügyvezetőt megválasztását, aki hetente bárki kérdésére
bármikor beszámol mindenről.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az ügyvezető bármikor indokolás nélkül
visszahívható, de meg kell nézni, hogy a szerződése hogy van, én szerdáig kérek haladékot,
illetve szeretném, ha az ügyvéd úr is véleményezné ezt.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy heten vagyunk képviselők, mindig egy valaki van
javasolva polgármester helyettesnek, azaz alpolgármesternek?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy én erre annyit tudok mondani, hogy a
polgármester, dönti el, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, és ha ő úgy érzi, hogy Gizike a
legmegfelelőbb számára akkor nyílván őt fogja javasolni.
Héder Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy miért a szolnoki Kormányhivatal dönti ezt el, ha
mi nem döntünk? Megbüntet minket azért, mivel nem szavaztunk meg alpolgármestert?
Valószínű, hogy azért nem szavaztuk meg, mert valami okunk volt rá.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy azt sem érti meg, hogy Gizike személyével, aki
egyébként szakmailag, tudásilag magas szinten áll mi a probléma? Az egy dolog hogy
szóbeszédileg azt mondjátok, hogy hát befolyásolja, a polgármestert, de ezzel kapcsolatosan
sok mindent lehet mondani.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy nagyon kellemetlen számára, hogy itt
hirtelenjében a Nonprofit Kft-ről áttértünk az alpolgármesteri dologra. Nekem ez nagyon
kellemetlen. Nem kötelesek indokolni, hogy miért nem szavaztak meg, mindenkinek szíve
joga érzelmileg. Én úgy gondolom, hogy a választások előtt mielőtt polgármestert választott
Tiszagyenda, engem a FIDESZ több ember személyében fölkért polgármesternek. Én erre
nemet mondtam, természetesen nem akarok polgármester lenni. Az a furcsa hogy akkor
engem alkalmasnak találtak ezek az emberek arra, hogy én ezt a munkát elvégezzem a
faluban, és mivel én jobban ismerem magamat, mint bárki más én azt mondtam, hogy nem
akarok, az lenni tudom, hogy ez sértő dolog, mert van, egy bizonyos pártfegyelem, van egy
bizonyos rend, és ha valakit megszólítanak annak illik igent mondani. Hát én nem mondtam
igent. De azt mondtam, hogy a tudásommal bármikor bármelyik polgármesternek bármikor
bármit megcsinálok. Nem hiszem, hogy ebben a faluban olyan feladatot kaphatnék akár itt az
önkormányzatnál, vagy bárhol amit én ne tudnék elvégezni. Nem tud olyat adni, bármit el
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tudok végezni. Én befolyásolom a polgármestert? Úgy gondolom, hogyha én befolyásolok
valakit, abból még haszna származik mindenkinek, nem nekem. Nekem nem, hanem annak,
akit befolyásoltam. Mellesleg az alpolgármesternek semmilyen külön jogköre nincs, csak ha a
véleményemet megkérdezi, akkor elmondom és a rám bízott feladatot elvégzem, mert ez az
alpolgármester feladata. Nem tudom, hogy mi történt a választások óta. Mindenesetre, ha
polgármester úr a továbbiakban nem engem jelöl, minden szívfájdalom nélkül lemondok
erről, de amíg engem jelöl, kötelességemnek érzem, hogy elvállaljam ezt a jelölést. A
nonprofittal kapcsolatban nem tudok addig felelősen dönteni, amíg a jogszabályi háttérrel
nem vagyunk tisztában, tehát ha jön az ügyvéd, én szeretnék ott lenni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy mindenkinek mindenféleképpen fogunk
szólni, hogy mikorra tudjuk ide hívni az ügyvéd urat annak érdekében, hogy tisztázódjanak
azok a kérdések, melyek bizonytalanságot eredményeznek mindenkiben.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy valóban így történt, ahogy a képviselő asszony
elmondja. De ezt a kívül állók nem egészen értik. Ők fölkérték polgármesternek. Ugyanis ez
úgy volt, hogy a polgármester úrral akkor volt egy dolog. Aztán a Gizikét is megkérdezték
ebben a dologban, minket is másokat is, a szomszéd településeket is. Akkor mondták, hogy ha
ez a dolog nem fog változni, akkor esetleg kell egy valaki polgármesternek. Ha véletlen
történne valami, akkor kellene egy valaki, aki indul polgármesternek, és ekkor szóba jött
valóban Gizike is meg más is itt Tiszagyendán. Ez így történt, nem pedig úgy, hogy mi
gondoltunk egyet.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy mi volt a probléma a polgármester úrral?
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy az nem tartozik másra.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy de tartozik, ha valakit valamivel
meggyanúsítanak azt bizonyítani is kell.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ő mondta magának, hogy üljünk össze, maga nem
ült velem össze. És abban, amit kértünk mikor fogunk döntést hozni? Az ügyvéd úr elmondja,
az állásfoglalást mi értelmezzük, ebben mikor tudunk döntést hozni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akár már másnap is. Mindenképpen javasolja
döntsön most a Képviselő-testület abban, hogy felkéri az ügyvéd urat, hogy tartson velünk
egy kötetlen beszélgetést a Nonprofit Kft. és egyéb aktuális kérdések tárgyában, ahol minden
képviselő, minden tisztázatlan, bizonytalan kérdést feltehet. Ezt követően pedig döntést lehet
hozni a Nonprofit Kft. ügyeit illetően is. Megkérdezi, hogy ehhez a határozati javaslathoz
kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri hogy
kézfeltartással fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a határozati javaslat 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.
13/2015. (I.26.) számú határozat
-

Dr. Juhász Ádám Ügyvéd Úr felkérése közös egyeztető beszélgetésre –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét
Dr. Juhász Ádám ügyvéd urat, hogy biztosítson a közeljövőben egy napot arra, hogy a
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Nonprofit Kft. és egyéb aktuális kérdésekben kerüljön sor egy közös beszélgetésre, ahol a
képviselők kérdéseiket feltehetik.
A Képviselő-testület falhatalmazza az aljegyző asszonyt, hogy az ügyvéd urat keresse meg
időpont egyeztetés céljából, majd erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Dr. Juhász Ádám ügyvéd úr
Irattár

Tizenharmadik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy valakinek valamilyen közérdekű bejelentése,
hozzászólása van-e a mai ülésen?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy 2015.január 5-i dátummal Tiszagyenda Község
Önkormányzatának az e-mail címén keresztül kaptam kérdés sort Horváth Ferenc
állampolgártól. Ezek a kérdések, a következők voltak:
Küldött december 3-án a képviselő-testülethez kérdést és egy képviselő sem volt hajlandó
válaszolni, ezért ő személyesen nekem intézte, mint az Egészségügyi Szociális és Sport
Bizottság volt elnökének a kérdéseket:
1.) Miért nem pályázott Tiszagyenda a megye áldozatvédelmi programjában meghirdetett
vagyonvédelmi és biztonságtechnikai eszközökre?
2.) Milyen alapon gondolta az előző testület, hogy a falu lakóinak érdekeit jobban
képviseli egy teniszpálya, mint a fenti eszközök?
3.) Miért engedhette meg Ön, hogy sok idős ember nyugdíjából letiltsák azt a
hulladékszállítási díjat, amely szállítás nem is történt meg.
Felhívom figyelmét, hogy nem a falu aljegyzőjétől, hanem Öntől várom a választ.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy válaszolt tértivevényes levélben Horváth úrnak a
mellékletben található, most felolvasott levelet jutattam el hozzá.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ezt azért olvasta föl a képviselő társainak, mert
ők is tapasztalni fogják, hogy több kérdést fognak majd a későbbiekben kapni, amelyekre ők
is tegyék meg a szükséges válaszokat, mert a jogszabályi keretek köteleznek minket arra,
hogy a megadott időn belül válaszoljunk
Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy legalább Horváth Ferenc felmerte vállalni a
véleményét. Álljon ki mindenki, mondja el, hogy mi baja van. Megválasztottak, ismernek,
nekem tegyék fel a kérdéseket és kérdezzék, meg amit szeretnének.
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Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ő is kapott egy e-mailt Horváth Ferenctől az
idegen forgalmi adóról hogy miért nincs nálunk? Én szeretném, ha most majd behoznánk ide
a testületi ülésre, hogy miért nincs. Mert itt vannak a hollandok is.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy utána jár.
Kérészi Lajosné állampolgár: Elmondja, ha lennének olyan emberek, mint régen, akik
kijártak házakhoz és lenyírták a füvet, ki fizetnénk mi. Meglenne, hogy mennyiért és
kifizetnénk.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy már nem lehet úgymint rég a házaknál munkát
végezni, külön programok vannak mezőgazdasági, belvíz, közút.
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető: Elmondja, hogy a Járási Munkaügyi
Kirendeltség a Belügyminisztérium által kordinál közfoglalkoztatottakat. Igazából ő rajta is
átfut egy döntés, ami a Belügyminisztériumból érkezik. Jelenleg nem támogatják az ilyen
típusú közfoglalkoztatást. Lehet a Nonprofit Kft.-nek pályázni csak sokkal, de sokkal
szigorúbb szabályai vannak. Inkább abban kellene gondolkozni, hogy lenne-e olyan program,
amit az önkormányzat tudna, megvalósítani. Viszont abba meg nem fér bele, hogy önök
fizessenek érte. Az dupla finanszírozás lenne. Egyszer ön is fizet és az állam is. Lehet,
érdemes lenne átgondolni a képviselő-testületnek egy pár főnek az alkalmazását, aki
ténylegesen, ezeket a feladatokat végzi költségszámítást kell végezni és azt fizetné a lakosság.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy amit megigényeltünk az államtól két házat azzal
van-e már valami előre lépés?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy még semmi tájékoztatást nem kaptunk.
Pádár Lászlóné állampolgár: Elmondja, hogy elég bonyolult volt ez a testületi ülés.
Elgondolkozott, hogy mit is mondjon. Először is azt, hogy nem kapott meghívót.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy vitték volna többször is, csak nem találták
otthon.
Pádár Lászlóné állampolgár: Elmondja, hogy kérne írásos anyagot a testületi ülésekhez.
Elnézve a testület munkáját, mint lakos, és mint az MSZP helyi szervezetének elnöke is, nem
tudom elképzelni ez az önkormányzat, hogy fogja a lakosokat képviselni, ha egyfolytában
egymást marják. Ezeken az ellentéteken túl kellene már lépni, mert ez nem használ a
lakosságnak. Együtt kell működni a polgármester úrral és nem csak négyen, mivel nem négy
önkormányzati tag van. Ezt mindenkinek tudomásul kellene venni én úgy, gondolom. Mert
így nem fog működni hosszú távon előbb utóbb valahol lecsapódik a probléma.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy mindig azt mondják, hogy mindenem veszekedünk
20 kérdés volt és egyben nem egyezünk. Akkor mi ez az egész?
Pádár Lászlóné állampolgár: Elmondja, hogy ha jól tudom a polgármester is FIDESZES a
többiek is FIDESZESEK, hogy van ez akkor? Milyen pártfegyelem van?
Berényi Marianna állampolgár: Kérdezi, hogy az ivóvíz minőség javító programmal
kapcsolatosan mikor lesz érdemleges döntés?
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy majd 42 település polgármestere dönt.
Megkérdezi, hogy egyéb közérdekű bejelentés, hozzászólás van-e akár a lakosság részéről is?
Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Dobó - Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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