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12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én 

megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  

                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

                        Héder Zsolt képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

                        Simai Mihály képviselő 

 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

 

Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat, Aljegyző 

Asszonyt Csehné Köteles Rozália belső ellenőrt és Bartha Györgynét a Járási Hivatal 

képviseletében a mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy mindenki jelen 

van. A testület határozatképes.  
 

Felkérem Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

70/2017. (V.31.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 
 

Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 
 

71/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről 

2. A Magyar Államkincstár Szabályszerűségi Pénzügyi Ellenőrzéséről szóló 

Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról 

3. A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi ellenőrzési jelentéséről 

4. 2017. évi közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv megtárgyalásáról 

5. Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 
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6. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

7. Helyi Egyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

8. Tiszagyenda Község Önkormányzatának tulajdonában lévő traktor váltójának 

javításához árajánlatok bekéréséről 

9. Tiszagyenda Község Önkormányzatának tulajdonában lévő HYUNDAI 

tehergépjármű értékesítéséről 

10. Pályázat benyújtása praxisközösség működtetésére 

11. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2013. (III.29.) számú BM rendelet 

alapján nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódó megbízás adásáról 

12. Az önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján 

önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség megállapítása 

13. Egyéb előterjesztések 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk Tiszagyenda Község Önkormányzatának 

2016. évi költségvetésének teljesítéséről szól. 

 

Pisók István polgármester: Felkérném Molnár Zoltánt a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy 

ismertesse a napirendi pontot. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Üdvözlök mindenkit, a Pénzügyi Bizottság a Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08) 13.§ 1.) 

bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottsági ülését megtartotta. A témája a 2016. évi zárszámadás 

volt, ami elkészült, a zárszámadást magát a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az 

Államkincstár kifogásaival és hiánypótlásával, kijavításával. Köszönöm szépen.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést tennék hozzá, mielőtt tárgyalná a 

Tisztelt Képviselő-testület, hogy kettő elírást találtam az előterjesztésben. Van egy olyan rész, 

amiben azt ismertetjük, hogy a feladatokat hogyan látjuk el és a védőnői ellátás úgy van 

megnevezve, hogy vállalkozás formájában, de nem az, saját feladat ellátás útján történik. 

Továbbá belekerült egy olyan, hogy a közfoglalkoztatás keretében milyen programokat 

bonyolítottunk le, mezőgazdasági földutak rendbetétele, ilyen programunk nem volt, nincs is 

létszám, csak elírás történt. Illetve a rendelet tervezetben a hatályosulás úgy szerepel, hogy a 

kihirdetést követő napon lép hatályba, de a mai nappal kell hatályba léptetni, ezt a módosítást 

szeretném, ha a Képviselő testület elfogadná.  

 

Pisók István polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, van-e kérdés? Itt van a belső 

ellenőr Csehné Köteles Rozália, lehet kérdezni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először is Jegyző Asszonyt kiegészítését kihúztam a 

hozzászólásomból, hiszen ezeket én is észrevettem. Ehhez még szeretnék egy megjegyzést 

tenni, Jegyző Asszony a 6. számú mellékletben a Platánfa Óvoda esetében az 5 fő 

álláshelyhez lemaradt a közfoglalkoztatási létszám adat azt majd pótolni szükséges. Illetve 

egy kérdést szeretnék föltenni, mégpedig azt hogy már, nincs mód ebben az évben az 

idegenforgalmi adó bevezetésére?  
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy van, hogy bármilyen nemű adó bevezetésére idén 

december 20-ig kell dönteni a testületnek és úgy lehet bevezetni következő év január 1-től. 

Decemberbe kell odafigyelni, hogy december 20-ig szülessen meg az új adónemről, adó 

összegének változtatásáról szóló döntés. Illetve a létszámadathoz kapcsolódóan azért nem 

szerepel ott közfoglalkoztatott a Platánfa Óvodánál, mert nem a Platánfa Óvoda, mint jogi 

személy a foglalkoztató, hanem az Önkormányzat foglalkoztatja a közfoglalkoztatottakat és a 

hagyományos hosszú program keretében adjuk oda.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem a közfoglalkoztatott, hanem a közalkalmazottaktól hiányzott 

egy beírás. Az összesítőnél hiányzott egy létszámadati beírás. Még egy, amit szeretnék a 

későbbiekben elkerülni itt az első oldalon a következő mondat így hangzik: a zárszámadást a 

Képviselő testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet 

követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen, ez a nap ma van. Igazából egy 

kicsit engem zavar az, hogy megint az utolsó pillanatban az utolsó napon került elénk, igaz 

már a múlt héten megkaptuk az anyagot tehát volt időnk áttanulmányozni, de fennállhatott 

volna annak az esélye, hogy a Képviselő-testület nem ért egyet a mérleggel és nem fogadja el 

és akkor csúszunk vagy emiatt esetlegesen a későbbiekben büntetés származik.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Most mondta a belső ellenőr asszony is, hogy a Magyar 

Államkincstár ragaszkodott hozzá, hogy a 2016. évi ellenőrzési jelentés a zárszámadással 

együtt legyen tárgyalva és az utolsó pillanatban kapuk meg a jelentést és ezért nem is tudtuk 

volna hamarabb a Képviselő-testület elé terjeszteni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Rendben, köszönöm szépen.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az elmúlt évi nehézségeket, ami volt a költségvetéssel, 

nevezetesen, hogy nem készült el a zárszámadás, nem volt elszámolás, nem kaptunk 

normatívát nagyon tartottam tőle, hogy majd az idén is ebbe a cipőbe esünk, de szerencsénk 

volt azzal, hogy az aljegyző visszaérkezett, ő benne van ebbe, ért hozzá és időre sikerült ezt 

elkészíteni. Az megállapítható, hogy objektíve tartalmazza mindazokat a bevételeket 

kiadásokat, ami 2016-ban volt, tükrözi az eredményeket, úgyhogy, én mindenképpen 

elfogadásra javaslom. 

 

Pisók István polgármester: Szerencse, hogy jegyző asszony dolgozott ebben, mert még 

mindig nincs gazdaságvezetőnk. Ő csinálta meg, Tiszaroffra nem hagyatkozhatunk.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

5/2017. (V.31.) számú rendelet  

 

- Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről - 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló ellenőrzési 

jelentés elfogadásáról 
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Pisók István polgármester: Második napirendi pontunk a Magyar Államkincstár 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 

 

Pisók István polgármester: Ez annak a hibája, hogy 2015-ben sem volt gazdaságvezetőnk, 

ez végig kíséri az önkormányzat pénzügyi dolgait, nem készült el tavaly a beszámoló időben 

ezt mindenki tudja. Ez a hozzá nem értés része és ezen felül magunkra voltunk hagyva. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én bele csöppentem ebbe az egész ellenőrzésbe, ennek 

már volt előzménye, mert ez elindult még 2016 szeptemberében akkor már kértek be adatokat, 

szabályzatokat stb. ott már voltak közbenső megállapítások, melyre Jegyző Asszony illetve 

már én is reagáltunk, szabályzatok módosításra kerültek, megismerési nyilatkozatok ki lettek 

töltve, ahol hiányzott ott pótoltuk a bélyegző lenyomatot, mert ilyet is föltártak. De viszont az 

ASP rendszer bevezetése miatt újabb szabályzatok fognak kelleni. Most folyamatban van a 

hiányosságok kiküszöbölése, javítása, 2017. szeptember 30-ig van időnk arra, hogy a 

jelentésben foglalt dolgokat helyre tegyük.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Gyakorlatilag ez a vizsgálat jó példa arra, hogy a későbbiekben 

az itt felmerülő problémákat kiküszöböljük. Ugyanakkor ebben a jelentésben vannak olyan 

abszurd dolgok, amit semmilyen formában nem lehet és nem szabad pénzüggyel foglalkozó 

szervezetnek hibaként előállítani. Többek között ilyenek, amit én úgy gondolom, hogy nem 

szabad és nem lehet, hogy ezek a későbbiekben előforduljanak, hogy nem megfelelő számlára 

van könyvelve, olyan tétel kerül lekönyvelésre, amelynek a fejléce vagy a címzettje nem 

megfelelő vagy nincs teljesítésigazolás, nincsen érvényesítés, amit én már itt a tavasszal 

forszíroztam. Mi az, hogy mi ilyet nem csinálunk mi az, hogy nálunk ez hiányzik, a 

pénzügytől tehát egy szervezet vezetője nem igazolja le a teljesítést, hogy igen is az a vásárlás 

vagy hasonló dolgok megtörténnek. Gyakorlatilag elfogadtunk a 2015. és 2016–os évre olyan 

költségvetést, amely az itteni jelentés szerint nem valós adatokat tartalmazott mindez abból 

adódott, hogy a maradványt nem megfelelő módon mutatták ki és nem hozták át a következő 

évre. A másik, számomra elég különös dolog, hogy vesznek 100 mintát és ebből 79 minta 

hibás, vagyis 79%- os hibával van, vesznek a másiknál 39 mintát és 35 hibás. Vagy a 

mérlegnél vesznek 64 mintát és abból több mint hatvan hibás. Ezek olyan iszonyatos adatok, 

nem volt leltár, nem volt értékcsökkenési leírás, amiket negyedévente kellene csinálni, sőt 

szerintem 2015-ben nem is volt 2016-ban már csináltak féléves jelentést. Vagy pl. ott van az 

állomány a birkák, a tyúkok nem lettek lekönyvelve, nem lettek megfelelő helyre rakva, nem 

voltak tényleges kimutatások. 

 

Pisók István polgármester: Volt tényleges kimutatás csak papír alapon volt. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A másik, amit azért jó lett volna, ha velünk is közölnek, hogy 

2016. szeptember 1-ig emiatt 1.000.000.-Ft büntetést fizettünk, és ezt nem tudtuk, legalábbis 

én nem tudtam. Tudtam azt, hogy valamennyi büntetést kaptunk, de azt, hogy 1.000.000.-Ft.-

ot sajnos nem. Vannak olyan dolgok, hogy a képviselő testület még nem is hagyta jóvá csak 

később, de már le volt könyvelve. Nem azt mondom, hogy tökéletesek legyünk, de vannak, 

olyan területek, ahol nem lehet tévedni és hibát hibára halmozni. Miért van az, hogy itt soha 

nincs felelős, és hogy mi soha nem keressük meg azt az embert, aki ezt a hibát elkövette és 

emiatt mi, nem mentegetni kell a Közös Hivatal jegyzőjét, mert ő a felelős érte és itt sorba 

végig nézzük meg oldalakon keresztül ki a felelős? Tiszaroff Közös Hivatal 

Önkormányzatának Jegyzője. Ő a felelős és mi az, hogy soha nincs felelősségre vonva azért, 



 7 

hogy ezt nem kísérte figyelemmel, hogy erre nem fordított nagyobb figyelmet és emiatt ilyen 

helyzetbe kerültünk.  

 

Pisók István polgármester: Ott volt mindenki azon az ülésen, ahol a Kamarás polgármester 

úr javasolta a könyvelő céget, ott el lehetett volna mondani, hogy ki a felelős, de akkor senki 

sem merte mondani, hogy ki a felelős.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A másik, ami a jelentésben ott szerepel, hogy ez csak egy része a 

vizsgálatnak. Vannak bizonyos területek, amiket nem vizsgált és még fogja. Engem nagyon 

bosszant az, hogy nem tudom pontosan hol volt, de le van írva, hogy Közös Önkormányzati 

Hivatalt működtetünk, a Közös Önkormányzati Hivatalnak dolgozója az adó ügyintéző, a 

Tiszagyendai Önkormányzat dolgozója a pénzügyi gazdaságvezető. A Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozói Tiszaroffon pénzt kapnak, azért mert Tiszagyendának a könyvelését 

megcsinálják, na, most, ha az egyik részről nem kell adni, akkor miért, kell nekünk adni 

ezeknek a hölgyeknek 50.000.-Ft-ot havonta, hogy Tiszagyendának könyveljenek miközben 

az elénk tárt beszámolót a Tiszagyenda Község Aljegyzője készíti el. Ez egy nagyon rossz 

házasság, ezt a házasságot érdemes lenne felbontani.  

 

Pisók István polgármester: Egyetértek ezzel a dologgal. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Emlékszik a testület, hogy a 2015. évben milyen 

ellenőrzések voltak, olyan jelentést tudtam csak adni, hogy folyamatosan probléma van és 

nagyon nagy gondot jelent ezt a Jegyzőnek is, minden irányban minden módon próbáltam 

tudatosítani, hogy nem lehet ezt így a továbbiakban folytatni. Tehát Tiszagyendán nem 

történik normálisan úgy a könyvelés olyan szinten tehát nincsen kontroll és egyszerűen nem 

lehet tudni, hogy az a könyvelés, tehát itt az, hogy mechanikusan valaki a számlákat tudja 

rögzíteni az nem könyvelés. Könyvelés az, amikor valaki a költségvetéshez képest megfelelő 

módon tudja, ezeket a számlákat a végeredményben megállapítani. Emiatt történt az óvodai 

étkeztetési visszafizetések erről is mindig beszéltünk, hogy ki kell minden számlát fizetni, ami 

az óvodai étkeztetésre beérkezik abban az adott időszakban, mert arra a támogatást az 

Önkormányzat megkapja, tehát nem lehet más időszakra másik évre átcsúsztatni bármi, mert 

abban az esetben, amit arra az évre nem kerül kifizetésre, azt visszaveszik. Arról is beszéltünk 

több esetben, hogy ez az úgynevezett egyéb szociális támogatás ez a 2016-os költségvetések 

ezt azért tudom, mert az elkészítésében közreműködtem és a testület kérdezte is hogy ezeket 

miért oda tettük. Azt mind elmondtam, hogy abban az esetben, ha nem abból a szociális 

támogatásból kerül kifizetésre, közfoglalkoztatás önereje egyéb olyan szociális feladatok pl. a 

szociális tűzifa vagy bármi ilyen segélyeknek a megállapítása és kifizetése abban az esetben 

az erre kapott összeg az elszámoláskor visszafizetésre kerül. És ami a legnagyobb probléma, 

hogy a Kincstár is már utólagosan nagyon jól tudja, hogy melyik tételt -ami a számlán van- 

milyen kormányzati funkcióra kellett volna könyvelni 2017-ben, de ezt 2015. elején sok 

esetben nem volt ennyire egyértelmű és sajnos azok a könyvelők, akik évek óta ezt csinálták 

szinte forró dróttal voltak az Államkincstár ügyintézőjével, hogy biztosan, pontosan jól 

tudják-e könyvelni. Az a legnagyobb probléma, hogy sajnos egy évvel később, amikor 

történik az elszámolás, ezt nem akarják elfogadni. Több esetben jeleztem Jegyző asszonynak 

2015-ben hogy a DOKK program alkalmatlan arra, hogy a teljes könyvelés normális módon 

működjön, itt csak maradt a DOKK program, zárni bár nem tudtak vele, nem volt olyan, 

akitől segítséget lehetett volna kérni, mert a környéken senki nem könyvelt vele ezért az 

utolsó pillanatban meg kellett venni az EPER programot. Újra kellett könyvelni az egész évet 

nagy rohanással ugye abba, ahogy sikerült, sikerült. Úgy gondolom, hogy sem szakmailag 

nem volt itt meg a segítség, amivel tényleg ezeket ki lehetett volna küszöbölni. Azt tudom, 
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hogy Jegyző asszony mondta, hogy 15.000.000.-Ft volt ez a visszafizetés, és amiket 

megbeszéltünk, hogy mi az, amiket tételesen nézzen át, főkönyvi kartonokat az alapján le 

lehetett csökkenteni 7.000.000.-Ft-ra. Azt kell végig gondolni, hogy van-e még olyan tétel, 

ami vitatható, tehát a felhasználása nem vitatható tényleg olyan feladatra történt, de a 

könyvelése nem egészen oda történt. Vagy esetleg fellebbezéssel él az Önkormányzat és ezt 

alá tudja támasztani, mert abban esetben lehet végül is a fellebbezéssel élni.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Határidőben benne vagyunk még? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom az ellenőrzési jelentés elfogadását a hiánypótlások 

elvégzését 2017.  szeptember 30-ig. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

72/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló 

ellenőrzési jelentés elfogadásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 

Államkincstár Szabályszerűségi Pénzügyi Ellenőrzésének Ellenőrzési Jelentéséről szóló 

előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár 

Szabályszerűségi Pénzügyi Ellenőrzéséről szóló Ellenőrzési Jelentést. Felhatalmazza a 

Polgármestert és az Aljegyzőt, Platánfa Óvoda vezetőjét az Ellenőrzési Jelentéssel kapcsolatos 

további teendők végrehajtására. 

 

Felelős: Polgármester, Aljegyző, óvodavezető 

Határidő: Folyamatos  

 

Erről értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

3.) Platánfa Óvoda vezetője 

4.) Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar út 8.) 

5.) Irattár 

 

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi ellenőrzési jelentéséről 

 

Pisók István polgármester: Harmadik napirendi pontunk a Tiszaroffi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi ellenőrzési jelentéséről 
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Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: A jelentésben, a tervezetben szerepel, amit annak 

idején a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tervébe bele tettem és ugye pont 

utána 2016 januárjában, amikor itt képviselő testületi ülésen találkoztunk akkor a képviselő 

testület kérésének eleget téve már a megállapításokban az a két úgymond ellenőrzés szerepel. 

Csak az nem a vizsgálati oldalról, hanem úgy kell nekünk meghatározni, hogy tanácsadói 

feladatként, mert itt a felelősséget a belső ellenőr nem veheti át. Nem írhatom alá a 

költségvetést. Amit már a költségvetés készítésekor folyamatosan Ancsának és a vezetésnek 

felvetettem, hogy az előirányzatok módosítása, folyamatos figyelemmel kísérése és időben 

végrehajtása, ami ugye visszatérve a jelentésből megint visszajön, hogy olyan kifizetések 

történtek ahol az előirányzatok nem lettek módosítva. Már akkor leírtam, hogy ha ezen a 

költségvetésen valamilyen előirányzat módosítást kell végrehajtani, akkor az mindig a 

kifizetést előzze meg, annak az előirányzatnak a módosítása. Igazolja a jelentés, hogy sajnos 

ez nem igazán történt meg. Amit a jelentésbe felvettetek, hogy a kettes számla osztályt nem 

használták, a legtöbb önkormányzat nem használja főkönyvi könyvelésre a kettes 

számlaosztályt egy dolog miatt mivel pénzforgalmi szemléletű a költségvetési szervek 

könyvelése ezért a készleteknél, amikor ugye meg ellik egy birka és azok kis bárányok 

lesznek, azt nem vesszük készletre, illetve a súlygyarapodást, amikor megeszik ugye a 

takarmányt és folyamatosan nőnek, híznak, azt pénzforgalmilag nem tudják lekönyvelni. Ezt 

csak analitikusan tudjuk nyilvántartani és ennek csak akkor történik meg a könyvelése, 

amikor értékesítés történik. Köszönöm szépen, van-e esetleg kérdés? 

 

Pisók István polgármester: Köszönöm Rózsika, hogy megjelentél, elfogadásra javaslom. 

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

73/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a 

és a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2016. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

 

2017. évi közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv megtárgyalásáról 

 

Pisók István polgármester: Negyedik napirendi pontunk 2017. évi közbeszerzési szabályzat 

és közbeszerzési terv megtárgyalásáról. 

 

Pisók István polgármester: Megkapta mindenki az anyagot a közbeszerzésről, van- e 

hozzászólás? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ezt minden évben meg kell csinálni. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, ha nincs kérdés. Aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

74/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- 2017. évi Közbeszerzési Szabályzat és közbeszerzési terv elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat beszerzéseire vonatkozó 2017. évi közbeszerzési tervét és a közbeszerzési 

szabályzatát elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat 

nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon.  

 

Felelős: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző  

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

 

Pisók István polgármester: Ötödik napirendi pontunk a Partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szól. 

 

Pisók István polgármester: Van- e ezzel kapcsolatban kérdés? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Nem igazán értettem az anyagot, ha Jegyző Asszony elmondaná. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ha felülvizsgáljuk a településrendezési tervet, akkor azt 

kell megnézni, hogy kiket kell partnerként bevonni, ez egy kötelező feladat, minden 

Önkormányzatnak meg kellett hozni ezt a partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 

rendeletet.  

 

Pisók István polgármester: A településrendezési tervet ez év december 31-ig felül kell 

vizsgálni. 

 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

6/2017. (V.31.) számú rendelet  

 

- A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól -  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 

Pisók István polgármester: Hatodik napirendi pontunk az anyakönyvi szolgáltatások helyi 

szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 

 

Pisók István polgármester: Anyakönyvi díjat kell megállapítani, különböző szolgáltatások 

díját pl. gyertyagyújtás. Az Önkormányzat a helyiségért nem kérne bérleti díjat, ezzel is 

támogatva a házasságkötések számát, természetes, ha extrém dolgok vannak homokszórás, 

gyertyagyújtás akkor azért fizetni kell.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy lenne, hogy az anyakönyvezető díját fizetni kellene 

azoknak, akik bejelentkeznek, mentességet kapna, aki állandó helyi lakos, de elég, ha az egyik 

fél helyi lakos akkor ő mentességet kapna a helység bérleti díja alól, ha extrát kér, akkor azok 

az összegek lennének, amik itt fel vannak sorolva. 

 

Pisók István polgármester: Van-e más javaslat, ha nincs akkor elfogadásra javaslom. Aki 

ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

7/2017. (V.31.) számú rendelet 

 

- Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról-  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Helyi Egyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Pisók István polgármester: Hetedik napirendi pontunk a Helyi Egyenlőségi Program 

felülvizsgálatáról fog szólni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Erről annyit szeretnék elmondani, mivel Koósné Ignácz Anikó 

nincs itt és nem kerül ez most konkrétan részletezésre. Helyi Esélyegyenlőségi Programja van 

a településnek és ezt felül szoktuk vizsgálni. Itt szokott lenni az óvodavezető, iskolavezető, 

szociális intézmény vezetője, Én is, és akik részt vettek eben a programnak az elkészítésében. 

Megnéztük mik azok a programok, amik megvalósultak, ami nem valósult meg azt újra 

kitűztük. Azt gondolom, hogy elég eredményesek voltunk ebben. Aki szeretné nyugodtan 

meg lehet nézni itt a hivatalban.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

75/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról - 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést hozta: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2013. (VI.12.) számú 

határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre 

megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem 

szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pisók István polgármester,  

Koósné Ignácz Anikó szociális és igazgatási ügyintéző 

  

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának tulajdonában lévő traktor váltójának 

javításához árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: Nyolcadik napirendi pontunk Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő traktor váltójának javításához árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: MTZ traktor, javításra szorul, javaslom, hogy kérjünk be 

árajánlatokat, három ajánlat kellene.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, hogy kérjünk be árajánlatot a Fegyverneki 

Autójavító Kft-től, Faragó Bt-től Kunhegyesről, és a Kunság népe Zrt-től. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

76/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő BELARUS MTZ 

traktor váltójának javításához árajánlatok bekéréséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő BELARUS MTZ 892.2 traktor javíttatási munkáira 

árajánlatokat kér be az alább megjelölt ajánlattevőktől: 

 

1.) Faragó Bt. 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 58. 
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2.) Kunság Népe 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 42-44. 

3.) Fegyverneki Autójavító Kft. 5231 Fegyvernek, Kun Farkas u. 3. 

 

Az ajánlattételi határidő az ügy fontosságára való tekintettel 2017. június 12. napjában jelöli 

meg. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ajánlattételi eljárásban közreműködjön, ajánlatokat kérjen be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának tulajdonában lévő HYUNDAI tehergépjármű 

értékesítéséről 

 

Pisók István polgármester: Kilencedik napirendi pontunk Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának tulajdonában lévő HYUNDAI tehergépjármű értékesítéséről szól. 

 

Pisók István polgármester: HYUNDAI értékesítése, egyszer már döntöttünk róla, hogy 

eladjuk a Hyundai-t. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Vagyonrendelet mondja ki, hogy lehet értékesíteni. 

 

Pisók István polgármester: Van egy fűnyíró traktor, amit nem használunk, mert nem lehet 

alkatrészt kapni hozzá és ezt is el lehetne adni. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

77/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő HYUNDAI 

tehergépjármű értékesítéséről - 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eladja az 

önkormányzat tulajdonában lévő DZT-460 forgalmi rendszámú HYUNDAI típusú 

tehergépjárművet valamint a fűnyíró traktort. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert és Vígh László ügyintézőt, hogy a HYUNDAI tehergépjármű és a fűnyíró 
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traktor értékesítésében közreműködjenek. 

Felelős:  Pisók István polgármester, Vígh László ügyintéző 

Határidő:  folyamatos  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Pályázat benyújtása praxisközösség működtetése 

 

Pisók István polgármester: Tízedik napirendi pontunk pályázat benyújtása praxisközösség 

működtetése. 

 

Pisók István polgármester: Pályázatbenyújtás praxis közösség működtetésére, ez arról szól, 

hogy egy csomó plusz dolgot kap a település azonban a doktornő részéről rengeteg új 

dologgal jár, amihez a doktornőnek a közreműködése kell hozzá. Pályázat ismertetése, 

(melléklet tartalmazza). Nem kell önerő hozzá. Doktornővel egyeztettünk, ő vállalja. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, ha a doktornő vállalja az ebben történő 

közreműködést, akkor támogassuk a pályázat benyújtását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

78/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Pályázat benyújtása praxisközösség működtetésére - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat 

praxisközösség működtetésére” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

 

1. Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisköre gesztorságával pályázatot nyújt be az 

EFOP-1.8.2-17 számú, praxisközösség működésére és többletszolgáltatások 

kialakítására kiírt felhívásra, amennyiben Dr. Vaszily Edit doktornő vállalja a 

pályázatban történő közreműködést. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázati benyújtásában közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 

részletes feltételeiről szóló 8/2013. (III.29.) számú BM rendelet alapján nyújtott 

támogatás elszámolásához kapcsolódó megbízás adásáról 

 

Pisók István polgármester: Tizenegyedik napirendi pontunk az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

8/2013. (III.29.) számú BM rendelet alapján nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódó 

megbízás adásáról 

 

Pisók István polgármester: Ez a hiánypótlás abban derült ki, hogy keresték az eszközöket, 

amik jártak ehhez a pályázathoz, pl. focikapu, teniszháló, de ez mind megvalósult csak ugye 

ugyanaz a probléma volt, hogy kérték ezt a hiánypótlást telefonon és nem kaptak megfelelő 

tájékoztatást az önkormányzattól. Lenyilatkoztuk mi ezt a polgármester is, meg a vállalkozó 

is, hogy az eszközök megvannak, de nem fogadták el ezt és hoztak egy olyan döntést, hogy az 

egészet vissza kell fizetni. Ebben próbáltak többen közreműködni, a Tiszaroffi Jegyző 

Asszony is meg Alpolgármester úr is felvonultak ez egyik Minisztériumba, de nem 

részesültek pozitív fogadtatásban. De én próbálok ebben segíteni, hogy ne kelljen az 

Önkormányzatnak visszafizetni, de ugye még nem fizettük vissza, kértünk halasztást. A 

beruházás elkészült és nem értjük miért kell visszafizetni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Mert az elszámolás nem történt meg időben. 

 

Pisók István polgármester: Az elszámolás megtörtént és a vállalkozót is kifizettük. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 2015. január 29-én megtörtént az elszámolás, oda tudtuk 

tenni, hogy a vállalkozó ki lett fizetve december 31-el csak maga a beruházásba voltak még 

olyan munkálatok, ami áthúzódott. 

 

Pisók István polgármester: De nem ez volt a kifogásuk.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom, hogy éljünk a Polgármester ajánlatával, és milyen 

határidővel gondoltad Polgármester úr? 

 

Pisók István polgármester: Egy Ügyvédet bízok meg vele és majd ő el fog járni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A határozat, amit kaptunk az jogerős-e már? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg igen.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kértünk részletfizetési kedvezményt? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Erre még nem kaptunk választ? 

 

Pisók István polgármester: Nem. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Utána kellene járni, hogy a részletfizetést engedélyezik-e mert 

nehogy váratlanul leemeljék a 16 milliót a számlánkról. Nehogy utána az legyen, hogy nem 

kezdjük meg a részletfizetést.  
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Molnár Zoltán képviselő: Nem értem, hogy mi történt, megint olyan fél igazságokat hallunk 

szerintem, mi soha nem tudjuk az igazságot. Szerintem későn lett hozzáfogva a projekthez 

nem készült el időben és nem tudtunk elszámolni. Most nem kell szépíteni a dolgokat megint 

a felelőst keresem.  

 

Pisók István polgármester: El lett számolva.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Úgy tudom nem volt számla az volt a gond. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Számla volt csak számlarészletező nem volt.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Mindig lenni kell ezen túl felelősnek, aki felel a pályázatért. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

79/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2013. (III.29.) számú BM rendelet 

alapján nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódó megbízás adásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés- felújítás céljára kapott támogatás visszafizetésével kapcsolatos eljárás intézésével 

megbízza Pisók István polgármestert. 

 

Felhatalmazza, hogy Tiszagyenda Községi Önkormányzatának nevében eljárjon az ügy 

méltányos elbírálása érdekében. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pisók István polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

3.) Irattár 

 

Az önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján 

önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség megállapítása 

 

Pisók István polgármester: Tizenkettedik napirendi pontunk az önkormányzatok 2015. évi 

éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség megállapítása 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Javaslom a Képviselőknek, hogy ne fogadják el a 

visszafizetési kötelezettséget, hanem lebbezzenek fel és én összekészítem újra ezt az anyagot, 
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budapesti Kincstárba a testületi határozattal együtt elküldöm, ami ide is átment és utána 

kellene a Bírósági útra menni, ha úgy alakul. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy bízzuk meg a Jegyzőasszonyt, hogy a 

fellebbezést nyújtsa be. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

80/2017. (V.31.) számú határozat 

 

- Az önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján 

az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget megállapító JÁSZ-

ÁHI/151/5/2017. számú határozathoz kapcsolódó fellebbezés benyújtásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján az 

önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódóan fellebbezést nyújt be. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és az aljegyzőt, hogy a fellebbezést nyújtsa be. 

 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8. 

4. Magyar Államkincstár, Budapest, Hold u. 4. 

5. Irattár 

 

Egyéb előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Tizenharmadik napirendi pontunk az egyéb előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Készül a konyha és az orvosi rendelő, összehívtunk egy 

értekezletet és fölhívtuk a vállalkozó figyelmét arra, hogy ne halasszuk utolsó pillanatra se a 

konyhát se az orvosi rendelőt, hogy időben el tudjunk számolni, az esetleges hiánypótlást is 

időben tudjuk pótolni. 

 

Simai Mihály képviselő: Megígértük a Szent Mihály út lakóinak, hogy ahol felvágták az 

aszfaltot az már veszélyes meg kellene csinálni.  

 

Pisók István polgármester: A közmunkaprogramban igényeltünk aszfaltot és majd akkor 

lesz javítva minden. 

 

Simai Mihály képviselő: Már másodjára vittem kutyakaját, mert mindig megtalálnak, hogy 

nincs kajája a kutyának. 
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Pisók István polgármester: Hozzám még soha nem jöttek Misi, hogy kutya kaja kell. 

 

Simai Mihály képviselő: A lakosság nincs megelégedve a vízzel, kérdezték, hogy mit lehetne 

még csinálni. 

 

Pisók István polgármester: Itt volt a Szabó Péter, arról szólt a tanácskozás, hogy van egy 

300 méteres kutunk akkor ő azt az ígéretet tette ott, hogy az a kút nem annyira arzénos, de 

viszont azt a kutat ki kell tisztítani. Úgy, hogy most erre kaptunk ígéretet. Be is vizsgálták 

bakteriálisan rendben van a kút.  

 

Pádár Lászlóné állampolgár: Megkaptam a vízminta vételi jegyzőkönyveket és egy nap 

három utcából vettek vízmintát és három különböző érték lett, ez hogy van? Ha már ennyire 

rossz a vizünk és megállapítja az ÁNTSZ, hogy ihatatlan akkor miért nem kompenzálják 

valamilyen úton, módon annál is, inkább mert megkárosították a fogyasztókat, mert nem 

biztosították a 3l/ fő vizet. Még azt kérdezném, hogy van-e a sportpályának valami pálya 

felelőse? 

 

Pisók István polgármester: Vannak, két közmunkás van kint.  

 

Pádár Lászlóné állampolgár: A kézilabda kapu, focilabda kapu ezek nem rögzített kapuk, 

hanem ide viszik, oda viszik, úgy volt az egyik nap, hogy a kapu egyik fele a salakos a másik 

fele pedig a füves pályán volt ez veszélyes. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A pályával kapcsolatban a hinta alatt a homok tönkre van menve, 

mély árok és lyuk van alatta, azt be kellene pótolni. A kerítés pedig több helyen fel van, 

szaggatva azt vagy ki kellene cserélni vagy újra rögzíteni. A másik, amiről szeretnék beszélni 

valamelyik reggel mentem befele a munkahelyemre dolgozni és az egészségház melletti 

lakásban lakó hölgyek reggel az ételmaradékot és a különböző dolgaikat bele öntik a szemben 

lévő csatornába. Jó lenne őket figyelmeztetni, hogy ez nem megfelelő. 

 

Pisók István polgármester: Már kiköltöztettük őket.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezek a lakók, akik ott laktak az egészségház közműfenntartási 

költségeihez hozzájárultak-e valamivel? Villany, víz? Mert ők megfelelő anyagi háttérrel 

rendelkeznek. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Nem fizettek, mivel nem nagy összeg 160.000.-Ft-ról van szó 

konkrétan viszont az lett a nagy baj a kémény história miatt megpecsételődött a sorsuk. Nem 

lehet akármilyen kéményt felhúzni, csak, amit a katasztrófavédelem előirt. És ebből a pénzből 

kellett nekik megspórolni. Ma voltam egy tájékoztatón, ha olyat tapasztalunk, valaki a 

lakóotthonában-életveszélyben van akkor nem a családsegítő dolga, hanem jelezni kell 

írásban az önkormányzatnak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van egy nagy fekete kóbor kutya a faluban, gyerekeket 

környékez meg. A másik pedig a Vasvári P. utcán van kiskutyákkal. Van még egy a József 

Attila út vége az, az irdatlan autó tömeg, ami ott akadályozza a közlekedést az utcában, a 

gépjárművek bemenetelét a gyalogosok utcán való járását az már nagyon sok. Én szeretném 

megtudni, hogy azok az autók, amik ott hetekig sőt, van, amelyik hónapokig ott áll ezek vajon 

fizetnek területfoglalási engedélyt? Volt, hogy mentőautó nem tudott bemenni nem is egy 
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alkalommal, meg kellett fordulni másik utcában. Mikor akkor felszólítottuk csökkent az ott 

lévő autók száma, sőt napokra el is tűnt utána lassan óvatosan kezdtek ezek visszaszivárogni. 

Egyre nagyobb mennyiségben vannak ott autók akadályozva a forgalmat félelembe tartva az 

embereket azon az utcán. Ezt többen jelezték. Ha az egyik vállalkozónak fizetni kell, azért, 

amit csinál, fizessen a másik is, ha pedig nincs neki ilyen engedélye arra, hogy ő autót 

szereljen és javítson, akkor fel kell számoltatni, ami ott, folyik. 

 

 

Pisók István polgármester: Elkészítettek egy kéménytervet, amit megrendeltünk egy 

vállalkozótól, de még nem jött meg, de megígértük nekik, hogy segítünk. Nálunk is két kóbor 

kutya van, de nem bírjuk megfogni, ki kell hívni a gyepmestert. Az autókkal kapcsoltban nem 

tudom, fizetnek e területfoglalási díjat. A romos házak tulajdonosai fel lettek szólítva, 

kihívtuk a hatóságot is. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ez ügyben akartam szólni, hogy az, hogy itt beszélünk a romos 

házak tulajdonosaival, felszólítjuk, és a Kossuth úton már három éve vannak romos házak ez 

nem járható út. A munkálatokat el kell végeztetni. De irdatlan állapotban van a falu, meg kell 

nézni a lakatlan házakat is, ha nem teszik, rendbe bírságot kell kiszabni.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Már össze lettek írva a gazos porták és a héten fog menni 

mindenkinek a felszólító 8 napos határidővel. 

 

Héder Zsolt képviselő: Az utcán érdeklődnék, hogy van egy mozgáskorlátozott barátunk , 

kérdezi hogy feléjük lesz –e a járda csinálva? Van rá esély? 

 

Pisók István polgármester: Ebbe a közmunkaprogramba nincs beépítve most. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Amit még ellenőrözni kellene, hogy ahol nincs fürdőszoba van-e 

kinti WC. Mert szóltak a lakosok ez ügyben is. 

 

Héder Zsolt képviselő: Jövő héten, szombaton, 10-én a Sipos József, Bata László 

emlékverseny, esetleg birkával hozzá tud-e járulni az Önkormányzat? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Minden rendezvényhez adunk, ehhez is. 

 

Pisók István polgármester: Gyereknapot szervezek szombatra és mindenkit szeretettel várok 

a gyerekekkel együtt, minden segítséget elfogadunk. Ugráló vár lesz, gulyásleves, palacsinta. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az önkormányzat áruhelye mikor megy ki a piacra? Illetve 

pénteken délelőtt 10 órakor tartja az iskola az emlékműnél a Nemzeti Összetartozás napja 

alkalmából a megemlékezést melyre mindenkit szeretettel várunk. 

 

Szabó Gabriella állampolgár: Két dolgot szeretnék, nem tudom, hogy én a mezőgazdasági 

projektben vagyok benne mi katasztrofális munkaruhát kaptunk, a többiek állítólag jobbat 

kaptak, de ez a baba pertlis megoldás én úgy gondolom, hogy ez nem igazán munkavédelmi. 

 

Pisók István polgármester: Nem kellett volna átvenni és akkor reklamáltunk volna, hogy 

cseréljék ki.  
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Szabó Gabriella állampolgár: Évről évre rosszabbak a munkásruhák, miért van így 

kevesebb rá a pénz? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen kevesebb. 

 

Pisók István polgármester: 6.500.-Ft volt most a munkásruhára. 

 

Simai Mihály képviselő: Szombaton polgárőr közgyűlés lesz, szeretettel várunk mindenkit. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, hogy tartsunk egy pedagógus napot. 

 

Pisók István polgármester: Rendben 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A pedagógusnapra is ajánljunk fel egy birkát, meg esetleg 

fűszer, ami van az önkormányzatnak, mint minden más rendezvényre adunk. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A Karcagi tankerület ajánlott fel egy bizonyos összeget a 

pedagógus közösségnek ez nem valami nagy összeg, de azt kérték, hogy amennyiben a 

települési önkormányzat pedagógus napot rendez, akkor ők ezt a pénzt átutalják az 

önkormányzatnak és felhasználhatja ezt a pénzt a pedagógus napi rendezvényhez. Ez 15.000.-

Ft. 

 

Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm 

mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István       Dobó-Balogh Henrietta 

polgármester       aljegyző 

 

 

 

Kovács Piroska 

jkv. vezető 


