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4. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2015. február 27-én megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli 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

26/2015.(II.27.) 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.
Valamint szeretné, amennyiben a támogatás megelőlegezési kölcsön ügyében sikerül
határozatot hozni, hogy döntsenek a műszaki ellenőr személyéről is, hogy a beruházás haladni
tudjon. Továbbá szeretne tájékoztatást nyújtani az intézmények érintésvédelméről, a
villanyhálózatok állapotáról, valamint itt van szintén az étkeztetés kérdése, mivel február 28án lejárnak a szerződések és a Tiszator Bötllérversenyről is dönteni kellene. Van-e más
javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
27/2015.(II.28.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a képviselők adtak be egy előterjesztést, annyi
lenne a hozzáfűzni valóm, hogy nyilvánvaló, hogy be fog kerülni ez a beadvány következő
testületi ülésre, van az önkormányzatnak vagyonrendelete, amibe szabályozzuk az
intézmények működését, kicsit bővebben ki kellene fejteni, hogy mit, gondolnak azon, hogy
az intézmények üzemeltetése, hogy gondolják ezt.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy én ma reggel találkoztam ezzel a
beadvánnyal, nagyon szépen meg van írva. Mindent tartalmaz, amit kell a szervezeti és
működési szabályzat szerint. A tiszaroffi jegyző asszonnyal meg is beszéltük. Mondta, hogy ő
készítette ezt a beadványt. Mondtam neki is és most tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet is, hogy a képviselő jogosult előterjesztést beadni, lehetővé teszi az SZMSZ.
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Azonban mondtam neki, hogy tudjon már róla, ha bármi probléma lesz, hogy mivel 5 nappal
az ülés előtt kell az előterjesztést benyújtani, így a mai ülésen nem, hanem a soron következőn
lesz tárgyalva a téma. Azt szeretném, hogy erről tudjon a Képviselő testület és a jegyző
asszony is.
Első napirendi pont: Települési támogatásról szóló rendelet megalkotása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy meg kellett alkotni az új szociális rendeletet,
amit az önkormányzatnak kell fizetni, az van benne. Ilyen a lakhatási támogatás. Gondolkozni
kell, hogyan osszuk a pénzt, hogy támogassuk rászorulókat.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság a rendeletet áttekintette, kiegészítette, javaslatokkal élt, mi ezt a kiegészítésekkel
együtt elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testületnek. Időközben azonban a bizottsági ülésen
az általunk elfogadott lakhatási támogatás 3 hónapra került megállapításra a tervezetünkbe és
az most 6 hónapra változott és legfeljebb a kérelem benyújtásának az évében, év végéig lehet
megállapítani. Most kérdés, hogy elfogadja-e a Képviselő testület ezt a 6 hónapot vagy a
bizottsági ülésen elfogadott 3 hónap maradjon?
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy nekünk javaslataink volnának ehhez a rendelethez
még. A 6. oldalon 6.§-a mondja ki, hogy a képviselő testület az e rendeletben szabályozott
szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A polgármester a
szociális ellátás tárgyában, átruházott hatáskörében – hozott döntéséről határozatot hoz, itt
szeretnénk, hogy a képviselő testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal
kapcsolatos hatáskörét a polgármestere és a szociális bizottságra ruházza át és a 2. pontban
hogy a polgármester egyes átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a képviselő testülethez
fellebbezés nyújtható be. A másik a 8. oldal 3. rész, azaz a települési támogatás itt úgy szól,
hogy a polgármester lakhatási támogatásra való jogosultságot állapít meg a szociálisan
rászoruló személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez. Itt a polgármestert szociális bizottságra szeretném
helyettesíteni. 6 hónapot 3 hónapra ezt majd még megbeszéljük. 10. oldal, temetési támogatás
ide is a szociális bizottságot szeretnék beilleszteni 13.§ - nál is szociális bizottságot
szeretnénk a polgármester hatáskör helyett, a 2. pontban szintén a szociális bizottságot. Illetve
itt az étkeztetésnél 2. pont az étkezetésre irányuló kérelmet a tiszagyendai szakmai egység
vezetőjénél kell benyújtani, aki a jelen rendeletben szabályozottak szerint dönt a kérelméről
ez is kerüljön a szociális bizottság elé ennyi a javaslatunk.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy először is jelen pillanatban, amíg él az SZMSZ
1. számú melléklete az átruházott jogkörökről és ameddig ezt nem módosítjuk, amire most a
beterjesztés történt addig a szociális rendeletben még az érvényben lévő SZMSZ 1. számú
melléklete él. Ha az 1. számú melléklet módosításra kerül. Azt követően módosítani lehet a
szociális rendeletnek ezeket, a pontjait. Jelen pillanatban a kettő üti egymást és mivel a mai
nap nem lett tárgyalva és azt el is fogadtátok, hogy majd csak a jövő héten lesz tárgyalva ezért
úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ezt így kellene elfogadni, ahogy, van és a következő
testületi ülésen az SZMSZ módosítása után lehet módosítani az ebbe található polgármesteri
hatásköröket is.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy annyit szeretnék hozzá tenni, hogy ami a
köztemetésre vonatkozik javaslat, az törvénysértő, mivel a szociális törvény a polgármesterre
ruházza a köztemetésre való döntéshozatalt. Gondolom, azért mert ott nagyon gyors döntésre
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van szükség. Nem biztos, hogy egy-két napon belül a bizottság össze tud ülni. Viszont a
hozzátartozónak az elhunytat el kell temettetni. A szociális törvényt felülírni a rendeletben
nem lehet, törvénytelen. A másik a lakhatási támogatás kérdése. Körülbelül lakhatási
támogatásra 180 jogosult van a településen. Azt is figyelembe kell venni, hogy az ügyintézési
határidő 21 napos, a kérelem beadásától számítva. A bizottságnak minden egyes kérelem
beérkezését követően össze kell ülni, úgy, hogy a 21 napba a határozathozatal is beleférjen az
ügyintéző által. Átgondolásra javaslom, hogy ezt mindenképpen bizottsági hatáskörbe
akarják-e tenni. A rendelet feltételei adottak, azon senki nem változtathat, sem a polgármester,
sem a bizottság.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy a szociális törvényben az van, hogy az
intézményvezető dönt, hogy ki kap ebédet. Nem bizottsági hatáskör.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a lakhatási támogatást nem egyszerre
adják be. Hetente 15-20 kérelem is bejön most minden héten két nap fog-e tudni ülni a
bizottság? Részemről nincs akadálya, át lehet ruházni a szociális bizottságra ezt a hatáskört,
de a bizottság is csak a rendelet alapján dönthet. Ez egy főre jutó havi jövedelem 28.500.Ft.alatt kell, hogy legyen az összege fix 3.000.-Ft- lehet.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ha megalkotunk egy rendeletet, azt be kell
tartani a polgármesternek is, a képviselő testületnek és a szociális bizottságnak is.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy mint ahogy Marika is mondta majd visszatérünk rá.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Marikától szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez
a 3-6 hónap?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy azt jelenti, hogy a lakhatási támogatás 3 hónapra
kerül megállapításra, 3 havonta kell újra beadni a lakhatási támogatásra az igényt. A
jogszabály úgy mondja, hogy ez a minimum 3 hónap annyira oda kell adni a lakhatási
támogatást. Most ha azt mondjuk, hogy 6 hónapra adjuk oda, a 6 hónap pedig a védendő
fogyasztói státuszt is befolyásolja, mert a lakhatási támogatáshoz van kötve, akinek órája van.
Csak az kaphatja meg, akinek 6 hónapja meg van állapítva a lakhatási támogatás.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor most ezt elfogadásra kell javasolni, és ha
át veszik a hatáskört a polgármestertől, majd megváltoztatják. Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatosan egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy a
rendelet tervezet a beterjesztett állapotban kerüljön elfogadásra, majd az SZMSZ módosítást
követően az átruházott hatáskörök is módosíthatóak lesznek. Megkérdezi, hogy aki a rendelet
ezen formájával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal a rendeletet egyhangúlag elfogadta.
4/2015. (II.27.) számú rendelet
-

Az egyes szociális ellátásokról –

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Mulasztással kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Gorkij utcanév miatt.
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Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy valamilyen szinten úgy gondolja, hogy védelem
illeti az előző képviselő testületet, mert az lett volna célunk, hogy minél kevesebb utcanevet
változtassunk meg, ezzel minél kevesebb embert tegyünk ki annak, hogy a különböző
dokumentumait módosítani kelljen. 2014. májusában még volt egy olyan állásfoglalás, ami
azt mondta, hogy a Gorkij út utcanév igazából nem ellene semminek Gorkij egy író volt majd
később derült ki, majd valamikor július vagy augusztus tájékán, hogy ez mégsem megfelelő és
a Gorkij utat majd át kell keresztelnünk. És hogy miért nem került sor erre a múlt évben? A
választások miatt. Elő lehet szedni a tavaly évben javasolt utcaneveket és ki lehet választani a
megfelelőt.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy március 13-ig meg kell változtatni, mert
nekem úgy kell tájékoztatnom a Kormányhivatalt, hogy a törvényességi felhívás elfogadásra
került-e vagy sem, ha igen, milyen intézkedés történt.
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy a törvényességi felhívás kerüljön elfogadásra a
mai testületi ülésen és majd március 13-ig pedig eldöntjük, hogy mire változtassuk a Gorkij
utcanevet. Elővesszük a régi javaslatokat és majd azok alapján döntünk. 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.
28/2015.(II.28.) számú határozat
- A JNSZ Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról Gorkij utcanév
megváltoztatásával kapcsolatosan–
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a Jász – Nagykun – Szolnok
Megyei Kormányhivatal JNB/06/00143/2015. számú törvényességi felhívását megtárgyalta,
azt elfogadja és intézkedik a Gorkij utcanév módosítása tekintetében fennálló mulasztásos
törvénysértés megszüntetése iránt.
A jövőben tartózkodik a hasonló jogszabálysértések elkövetésétől.
Határidő: 2015. március 13.
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Harmadik napirendi pont: 1 fő rendőrségi adminisztrátor közös foglalkoztatásának
megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a rendőrség kért tőlünk anyagi támogatást hogy
egy fő adminisztrátort támogassunk Fegyverneken a rendőrőrsön.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezné, hogy 143.000.-Ft ez az éves támogatás?

6

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igen.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy akkor a fedezetet kell meghatározni, hogy
miből?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a tartalékból kellene.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy kerüljön a
határozati javaslat elfogadásra. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
29/2015. (II.27.) számú határozat
- 1 fő rendőrségi adminisztrátor közös foglalkoztatása Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul / nem járul hozzá a
Fegyverneki Rendőrörsön történő 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásához.
Amennyiben hozzájárul, úgy ennek a költségét 143.701.- Ft-ot 2015. évi költségvetésébe
beépíti a tartalék keret terhére.
Amennyiben hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Fegyvernek Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Negyedik napirendi pont: Dr. Ács Miklós kérelmének megtárgyalása.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy Dr. Ács Miklós az elmúlt években rendszeresen
végzett vizsgálatokat a helyi nők körében. Az utóbbi időkben egyre többen igénybe is vették,
egyrészt a terhes tanácsadást is. Volt, hogy 20 ember is volt egy-egy vizsgálaton. Annyiból jó
volt, hogy nem kellett az asszonyoknak elutazni, itt helyben a szükséges ellátást esetleg
gyógyszer felírást is megkapták. Én támogatnám Dr. Ács Miklós kérelmét, habár az előző
időszakban, ha jól tudom 30 ezer forintot kért, de sok alkalommal pályázati pénzzel fedezte
ezt éveken keresztül. Nem sokszor adtunk neki. Ez most 50.000.Ft. 10 hónapra 500.000.-Ft
költséget jelent.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy részemről szívügyemnek tekintem az
egészségügyi szűréseket, így a nőgyógyászatit is. Nagyon sok ember van a faluban, akinek
nincs arra pénze, hogy elutazgasson. Arról nem beszélve, hogy a rendelésen a különböző
ultrahangos vizsgálatokat nem bírja kifizetni, meg hónapokat kell rá várni. Itt ő a
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legmodernebb készüléket ugyanúgy kihozza, mint mikor tartott neki a pályázat. Sőt a
kismamáknak egy olyan új szolgáltatást vált lehetővé, ami városon vagy 50 ezer forint.
Fontosnak tartom, javaslom elfogadásra.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy hétfőn úgyis összeül a pénzügyi bizottság és
akkor hétfőn eldöntenénk, hogy mennyi legyen az összeg.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy az a határozati
javaslat kerüljön elfogadásra, hogy Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyi Bizottság döntését követően dönt ebben az ügyben, addig a döntését elhalasztja.
Kéri, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
30/2015. (II.27.) számú határozat
- Dr. Ács Miklós kérelmében való döntéshozatal elhalasztásáról –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Ács Miklós
kérelméről való döntést a következő Képviselő-testületig elhalasztja.
Ötödik napirendi pont: Támogatás megelőlegezési kölcsön megtárgyalása (szóbeli
előterjesztés)
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja a
30 millió forint felvételét a piacnak a megépítésére. Azokkal a feltételekkel, hogy egy külön
alszámlára helyezzük a pénzt, ez egy technikai dolog ennek még Henike utána néz, meg azzal
a feltétellel szavaztuk meg hogy, polgármester úrral a pénzügyi bizottság elnöke is írja alá a
számlákat, amit utalunk a vállalkozónak és ezt csak erre lehet használni természetesen.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy utána néztem az OTP Banknál, hogy mint
van ez a támogatást megelőlegezési kölcsön. Ha a képviselő testület a teljes beruházási
összeget, ezt a 30 milliót megjelöli és hitelt vesz föl és szerződést köt, az még nem jelenti azt,
hogy ezt az összeget 100%-osan föl kell használni. Ez egy keret, ebből az önkormányzat
annyi összeget hív le amennyire szüksége van. Most ha május végén oda kerül az
önkormányzat, hogy befejezi, a beruházást akkor dől el, mennyit kell ebből lehívni. Igazából
ezt a pénzt nem utalják nekünk. Benyújtja majd a vállalkozó a számláját azt aláírják az
illetékesek, mi benyújtjuk a banknak, lehívjuk a támogatást és az OTP Bank fogja utalni a
vállalkozónak. Ez a pénz nem lesz itt és nem is lehet másra fölhasználni. Az OTP fogja,
közvetlenül utalni. Átfutatja a számlánkon, de a vállalkozónak utalja. Az biztos, hogy a
bankban én, polgármester úr, az alpolgármester voltunk aláírásra jogosultnak bejelentve
aláírást bejelentő kartonnal. Szerintem arra, hogy a pénzügyi bizottság rá lásson a számlára
nincs akadály, de hogy a szignója szerepeljen, azt nem tudom ennek is utána kell járni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy olyat fogok aláírni, amit a képviselő testület
jóváhagy, megnézi és elfogadja.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy én nem az OTP-nél akarok aláírni, hanem amit
leszámláz a vállalkozó, nem az OTP-nél, a számlát akarom szignózni.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy érti, nincs akadálya, viszont egy számlát
aláírja az érvényesítő, aláírja az ellenjegyző, aláírja az utalványozó aláírja, aki a
nyilvántartásba veszi, aláírja, aki szakmailag igazolja.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy meg aláírja a pénzügyi bizottság elnöke.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy adunk előleget a vállalkozónk vagy nem adunk?
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy ki a kivitelező itt a piacnál?
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy a Malom-Bau Kft.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor ez a Malom-Bau elkezdheti már hétfőn, mert
már ki vagyunk csúszva az időből.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem kezdheti el hétfőn, elektronikus építési
napló van, annak meg van az üteme, hogy lehet elkezdeni. Ki legyen a műszaki ellenőr? Az
önkormányzatnak most jelenleg Oláhné Csengeri Rozália ennél a projektnél is őt gondoltuk.
Ebbe a pályázatban benne van a műszaki ellenőr díjazása is.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor kérünk árajánlatokat, hogy melyik az
olcsóbb és akkor jövő héten döntünk, ki legyen.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja tájékoztatásképpen, hogy lássák a Képviselőtestület azon tagjainak, akik nem voltak itt, hogy feltételes közbeszerzési eljárás volt annak
idején kiírva. Feltételesen kiírta az akkori testület, ha majd meg lesz a hatósági szerződés
akkor fognak csak szerződni. A Malom-Bau Kft-nek volt egy közbeszerzési ajánlata, ezen
kívül volt tervező, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó. A közbeszerzési tanácsadó a
Bakos László erről is volt döntés. A közbeszerzést el kellett indítani, valakit meg kellett bízni
ő ki is lett fizetve, de ez nyílván majd a pályázatban elszámolható. Kell maga a tervező, kell a
műszaki ellenőr, a közbeszerző, meg a felelős műszaki vezető.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy meg van tervezve a piac és azt Oláhné Csengeri
Rozika tervezte.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy nem ismerem a piacnak a tervét.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az előző testület látta az óta meg nem kérte
senki.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a szerződéseket meg kell kötni mielőbb.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő nem építész, tehát a fővállalkozónak kell egy
felelős műszaki ellenőr és nekünk is kell egy. Akkor a tervező az önmagában véve adott,
hiszen ezt a tervet elkészítettük, ezt a tervet benyújtottuk és azok alapján kell elkészülni ennek
a létesítménynek. Most a közbeszerzési tanácsadó az már megvolt, ő le is bonyolította ezt az
egészet. Lehetne a Bakos Úr a műszaki ellenőr?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a kivitelezőnek a műszaki ellenőre Bakos
László.
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Dobó – Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nekünk kell egy felelős műszaki vezető,
mivel a pályázatban benne volt és egy műszaki ellenőr. A felelős műszaki vezető lenne Bakos
László és a műszaki ellenőr pedig Oláhné Csengeri Rozália. Aki a mi építkezésünket felügyeli
és az önkormányzat érdekeit képviseli, az Oláhné Csengeri Rozália.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy akkor kit javasoltok nekünk?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kerüljön a műszaki ellenőr most
megválasztásra, aki Oláhné Csengeri Rozália. Elsőként kéri a támogatás megelőlegezési
kölcsönről való döntés meghozatalát. Megkérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy a határozati javaslat kerüljön
elfogadásra. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a támogatási kölcsön felvételét.
31/2015. (II.27.) számú határozat
- Támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételéről „a tanyák, valamint az alföldi
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére Tiszagyenda Községi Önkormányzat 30.461.538.- Ft összegű támogatás megelőlegezési
kölcsön felvételét határozta el a „a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” elnevezésű
beruházáshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére.
A kölcsön végső lejárata: 2015. szeptember 30.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a
kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és
az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást biztosít.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a(z)
Tiszagyenda Községi Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó, illetve a
gépjárműadó fogadására szolgáló számlákra.
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a
kölcsön futamideje alatt amennyiben a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat tárgyi
beruházáshoz/fejlesztéshez kapcsolódó elkülönített alszámláján, valamint a fizetési számláján
a támogatás megelőlegezési kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a támogatás megelőlegezési kölcsönszerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget a fizetési számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
kölcsönfelvétel ügyében eljárjon és a támogatás megelőlegezési kölcsönszerződést, valamint
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annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára úgy
dönt, hogy a beruházással kapcsolatos számlákat a kiegyenlítés előtt a Pénzügyi Bizottság
elnöke aláírásával el kell, hogy lássa.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

OTP bank Nyrt. Szolnok
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Döntést kellene akkor hozni a műszaki ellenőr személyében is.
Javaslom a megbeszélteknek megfelelően, hogy a tanyasi piactér pályázathoz kapcsolódóan, a
pályázat műszaki ellenőreként Oláhné Csengeri Rozália kerüljön megválasztásra bruttó
381.000- Ft megbízási díjért. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
32/2015. (II.27.) számú határozat
-

Műszaki ellenőr megválasztása tanyasi piactér pályázat megvalósításához –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyasi piactér pályázat, beruházás
műszaki ellenőrének Oláhné Csengeri Rozáliát választja meg bruttó 381.000.- Ft megbízási
díjért.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, hogy a
műszaki ellenőr szerződését készítse el és felhatalmazza a polgármester annak aláírására.
Hatodik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kért egy felülvizsgálatot a villamos
berendezések érintésvédelmére az intézményekben. Sajnos itt Tiszagyendán ez el volt
hanyagolva, viszont vannak problémák. Minden egyes közintézményt, ami az
önkormányzathoz tartozik, felülvizsgáltattunk egy szakemberrel. Kiállított egy
jegyzőkönyvet, hogy hol milyen problémák vannak. Ma kaptam meg, mindenkinek
lefénymásolom és a fontosabb részeket fel is, olvasom. A polgármesteri hivatalnak a
felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a villamos berendezés sem, érintésvédelmi sem
szabványossági szempontból nem felel meg a vonatkozó szabványok előírásának. Mivel a
műszeres vizsgálat alakalmával nem tudott megfelelő értékeket mérni a hálózat meg tódottfódott összetákolt vezeték rendszerből áll, tehát a villamos berendezés teljes felújítást igényel.
Teleház a villamos berendezés megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak. Egészségház a
felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a villamos berendezés sem érintésvédelmi sem
szabványossági szempontból nem felel meg a vonatkozó szabványok előírásának. Ezen
villamos berendezés is teljes felújítást igényel, amelyet záros határidőn belül el kell végezni.
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Gondozási központ a villamos berendezés megfelel a vonatkozó szabványok előírásának.
Orvosi rendelő a villamos berendezés megfelel a vonatkozó szabványok előírásának.
Művelődési Központ itt a legrosszabb a helyzet, a felülvizsgálat során megállapítottam, hogy
a villamos berendezés sem érintésvédelmi sem szabványossági szempontból nem felel meg a
vonatkozó szabványok előírásának. Ezen villamos berendezés is teljes felújítást igényel,
amelyet záros határidőn belül el kell végezni. Kértem tőle hogy csináljon egy költségvetést,
hogy mi mennyibe kerül.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy az iskolát nem nézték?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem hozzánk tartozik az intézmény és abba nem
akartam bele avatkozni. Ezeket viszont meg kell csináltatni, nem vállalom a felelősséget, ha
nem lesz megcsináltatva vállalja valaki érte a felelősséget?
Héder Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy ez most mennyibe került? Meg kell valakivel
pályáztatni. Ezért a felmérésért most kell fizetni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem muszáj ennek az embernek odaadni, mással
is meglehet csináltatni vagy megpályáztatjuk.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy meglehet azt futatni egy hét alatt.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor ide kell hívni egy szakembert.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, ha ő megcsinálta, akkor ő érintésvédelmi szakember.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igen érintésvédelmi szakember.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy akkor 3 vagyis most már csak 2
árajánlatot érdemes kérni.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor a következő ülésre legyen meg a kultúrnak
is az árajánlata és majd annak adjuk, aki a legjobb ajánlatot ad.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy akkor még kellene kettő másik ajánlatot
beszerezni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor ajánljanak, aki meg tudja csinálni meg
mennyiért.
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy javaslatot lehet adni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igen kérünk is jövő hétre akkor másik kettőt.
Pisók István polgármester: Mindenképpen javasolja akkor határozatként elfogadásra, hogy
az önkormányzat intézményei érintésvédelmi és villamossági szabványossági felülvizsgálata
és ehhez kapcsolódó rendbetételéhez kapcsolódóan kerüljön további 2 árajánlat beszerzésre a
lehető legrövidebb határidőn belül, hogy az intézmények villamossági szempontból rendben
legyenek. Kéri, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt, hogy
további 2 árajánlat beszerzésre kerüljön.
33/2015. (II.27.) számú határozat
- Árajánlatok bekérése villamossági rendszerek felülvizsgálata, rendbetétele érdekében –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
intézményei érintésvédelmi és villamossági szabványossági felülvizsgálatához, villamossági
rendbetételéhez kapcsolódóan 2 árajánlatot beszerez 1 héten belül.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az iskolai és óvodai étkeztetés, valamint a
konyha épületének bérleti szerződése is lejár. Mindkettőt javaslom meghosszabbításra. Kérdés
az, hogy mennyi időre?
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy ez Doma Katalinra vonatkozik?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen egyrészt Doma Katalinra másrészt
Pethő Károlynak az épület bérbeadására.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy legalább 60 nap legyen.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkérdezi, hogy akkor 60 nappal kerüljön
meghosszabbításra az iskolai és óvodai étkeztetésre megkötött szerződés és szintén 60 nappal
kerüljön meghosszabbításra a Pethő Károllyal fennálló szerződés?
Pisók István polgármester: Igen, így javaslom elfogadni, elsőként az iskolai és óvodai
étkeztetésre vonatkozó szerződést, hogy 60 nappal, azaz 2015. április 30-ig kerüljön
meghosszabbításra. megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy a határozati javaslat kerüljön elfogadásra. megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
34/2015. (II.27.) 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. március 1. napjától 2015. április 30. napjáig kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
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3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
4. Irattár
Pisók István polgármester: Most a szociális konyha épületének bérletére vonatkozó
szerződést is meg kellene hosszabbítani 2015. április 30-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.
35/2015. (II.27.) 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. március 1. napjától 2015. április 30. napjáig tartandó időtartamra szól.
3) A bérleti díj összege 60.000.- Ft/hó.
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: azonnal
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: Elmondja, hogy meghívtak minket a Tisza-tavi Böllérversenyre,
25 ezer forint a nevezési díj, vissza lehet kapni, ha eladunk 300 kóstoló jegyet. A rendezvény
fő védnöke Dr. Fazekas Sándor. Menjünk-e vagy nem? Mennyit szán rá az Önkormányzat? 25
ezer forint a nevezési díj, kellenek még fűszerek, kell két gázpalack, meg ital, káposzta,
süteményt kell rendelni.
Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy ez mennyibe kerülne?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy szerintem körülbelül 80 ezer forint.
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Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy akkor 80 ezer forintig lehetne költekezni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ha belefér az összegbe, csináltatunk egy
szórólapot, hogy Tiszagyendán milyen programok lesznek.
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy a Tisza-tavi Böllérversenyre kerüljön 80.000.- Ft
biztosításra a költségvetési tartalékkeret terhére. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri a határozati javaslat
elfogadását. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a határozati
javaslat 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.
35/2015. (II.27.) számú határozat
-

Tisza-tavi Böllérversenyre pénzeszköz biztosítása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tisza-tavi
Böllérversenyre 80.000.- Ft azaz Nyolcvanezer forint összeget biztosít a 2015. évi
költségvetésében a tartalékkeret terhére.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 80.000.- Ft-ot 2015. évi
költségvetésébe betervezi.
Pisók István polgármester: Köszöni a támogatást, mindenkit szeretettel látunk ott, aki akar
segíteni az is jöhet.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy szeretné megvédeni magát. Olyan hírek
terjengnek a faluban hogy, azért lettem képviselő, mert anyagi haszonszerzés vezérelt.
Nagyon jól tudjátok, hogy az első lépésem az volt, hogy felajánlottam a képviselői
tiszteletdíjamat. Szeretném tájékoztatni a képviselő társaimat, hogy tavaly október közepétől a
polgármesteri hivatal tőlem 17.235.-Ft értékben vásárolt, tehát azt hiszem, ebből nem
gazdagszok meg és ide fizetem az iparűzési adót és a gépjárműadót is.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy sajnos ki vagyunk téve ezeknek a külső
támadásoknak.
Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy mi a helyzet a közmunka programmal. Ne
haragudjon polgármester úr, de megint a képviselő testület döntése nélkül döntött,
önhatalmúlag fölvett 30főt.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy már korábban is megkértem a Képviselőtestületet, hogy adjanak javaslatot, hogy milyen programok induljanak, mit tervezzünk be,
kértem, hogy tegyenek javaslatot. Ezt a programot tábornok asszony hagyta jóvá. Létszámot
kellett csökkenteni 30 fővel, de elvittek az erdészetbe 15 főt, meg elmentek dolgozni
Jászberénybe, mert ha bevállalunk 120 főt, akkor 120 főt kell foglalkoztatni, mert akkor borul
a program. Ha véglegesen aláírják a közmunkaprogramot, akkor ide fogom hozni a testület
elé.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy polgármester úr megint nagyon szépen elmondott
mindent, de ha esetleg ezt ezelőtt mielőtt beadja, mondja el nekünk biztos egyet értettünk
volna.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy annyit hagy szóljak már Polgármester úr
védelme érdekében, hogy igazából ez a létszám a maximum létszám, amit beadhattunk nincs
több álláskereső, nincs több segélyes. Ha aláír az önkormányzat egy hatósági szerződést
írhatunk bele 200 főt, de ha csak 100 főt tudunk alkalmazni, akkor, bukik a pályázat akkor
visszafizetési kötelezettségünk van, nem tudunk elszámolni csak 100 fővel és azt mondják,
hogy nem tudtuk teljesíteni a szerződésben foglaltakat. A másik az, hogy reggel 7 órakor írt a
munkaügyi központ egy e-mailt hogy ma 4 óráig kérik a munkaprogramokat kidolgozva. A
munkaügyi központtál ez órákon belül dől el, órákon belül kérnek nyilatkozatokat,
programleíásokat,stb.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy minden képviselőt kötelező elengedni, ha ilyen
probléma van. Mindennel egyet értek, amit a jegyzőnő is elmondott, polgármester úr is én
nem azt kifogásoltam, azt kifogásoltam, hogy az önkormányzati képviselők nélkül lett döntve.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy én kértem álljanak elő javaslatokkal és nem volt
javaslat a programot meg csinálni kellett. Egyébként megkérdeztem a képviselőket kértem
segítséget mi mennyibe kerül stb.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy igen ez biztos, hogy így volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezné, hogy hány fő lesz felvéve március 1-el?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy 30 fő lesz fölvéve ebből 15 fő közút 15 fő
belvíz pályázat keretében. Tudni kell erről is, hogy alá kell támasztani, hogy egy embernek
egy napra mennyi a norma, mekkora útszakaszt tart rendbe, mennyit kaszál, mennyi gallyat
gyűjt, stb. Bonyolult ez a rendszer, nagyon sok munkával jár,
Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy akkor most Tiszagyendán nem marad
munkanélküli, tehát aki akar, az dolgozhat?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy igen.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy van e még hozzászólás, kérdése valakinek?
Fontos János állampolgár: Elmondja, hogy a közmunka programhoz szeretne annyit
hozzáfűzni, hogy ettől az évtől nagyon szigorítják, a közmunkát, csökkentik az összeget, az
önkormányzatnak be kell szállni valamennyi forinttal.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás, közérdekű bejelentés vane? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Pisók István
polgármester

Dobó - Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

16

