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13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 19-én 

megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  

                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

                        Simai Mihály képviselő 

 

Hiányzik:      

                        Héder Zsolt képviselő 

 
 

 Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

     

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

asszonyt, Bartha Györgynét a Járási Hivatal képviseletében, Teleki Zoltán r. alezredest, Szabó 

Pétert a TRV Zrt. képviseletében, Takáts Bélát és Gaczov Katalin igazgató asszonyt a 

Verseghy Ferenc könyvtár képviseletében, Tasi István a Sportkör képviseletében és Vass 

Renátát a mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy egy képviselő nem 

tud jelen lenni Héder Zsolt. A testület határozatképes.  
 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

81/2017. (VII.19.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 
 

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

 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

82/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a 

helyzetéről 
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2. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszagyenda településen 

nyújtott 2016. év tevékenységéről 

3. Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai 

Szakmai Egységének a munkájáról 2016. évben 

4. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről 

5. Tájékoztatás a 2016. évi KSZR tevékenységéről 

6. Tiszagyenda Községi Sportkör 2016. évi tevékenységéről szóló szóbeli beszámoló 

7. Tisza tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági szerződésének 

megtárgyalásáról 

8. Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 

9. Előterjesztés a szennyvíz víziközmű-rendszeres tulajdonjoggal rendelkező 

ellátásért felelősök képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyásáról 

10. Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 

11. A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. Által megnyert pályázatok 

és fenntartásának Tiszagyenda Községi Önkormányzat által történő 

átvállalásáról  

12. Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés meghozataláról 

13. Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő HYUNDAI 

tehergépjármű értékesítéséről 

14. Sarud Község Polgármestere és a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesületet 

megkeresésének megtárgyalásáról 

15. Egyéb előterjesztések 

 

Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a helyzetéről 

 

Első napirendi pont: Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a 

helyzetéről 

 

Pisók István polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, van-e kérdés ezzel 

kapcsolatban? Kapitány Úrhoz kérdés van-e? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Áttanulmányoztam a beszámolót, az egyik részéhez a család és 

gyermekvédelmi munkarészhez szeretnék hozzászólni. 2016-ban indult az új rendszer a család 

és gyermekvédelemben és kialakult a kétszintű eljárás. Ez a járás, illetve járási központok, a 

rendőrség és a jelzőrendszer kötelező együttműködésén alapszik. Ennek megfelelően kiskorú 

veszélyeztetése esetén a tudomásukra jutott ügyeket jelezni kötelesek így a hétvégi eseteket is 

a gyermekjóléti szolgálatoknak, illetve a központnak. A Kunhegyesi Járási Központ 

képviseletébe vettem fel a kapcsolatot tavaly a rendőrségi vezetőkkel, hogy megbeszéljük az 

együttműködést és úgy gondolom elég sikeres volt a kapcsolatfelvétel, a megbeszélés, illetve 

ennek alapján történő munkavégzés is. Bizonyítja ezt az is, hogy 2017. június 22-én a Jász- 

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal bűnmegelőzési éves konferenciát szervezett, ahol 

a Kunhegyesi Járást tisztelték meg azzal, hogy felkérték, hogy példaértékű munkájáról 

számoljon be a jelző rendszeri együttműködésről a rendőrséggel. Reméljük, hogy a jövőben is 

ilyen eredményesen végezhetjük a közös munkát. Köszönjük szépen az együttműködést. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Átolvasva a beszámolót azt láttam és tapasztaltam, hogy 

rendkívül részletes, alapos és mindenre kiterjedő. Külön öröm számomra az, hogy 

Tiszagyenda vonatkoztatásában igen alapos tájékoztatást ad, tehát minden egyes esetet 

részletesen és pontosan leír, illetve az ezzel kapcsolatos változásokat is ismerteti. Az előző 
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évhez képest ugyanakkor minimális mértékű emelkedés van a bűnesetek számát illetően ez 

azonban számomra is öröm, hogy nem azon a területen, amelyet kiemelt bűnesetként kezelnek 

a rendőrségnél. Úgy gondolom, hogy mindez annak is betudható, hogy folyamatos, illetve 

mondhatni azt is, hogy már állandónak tekinthető a településen a rendőrség jelenléte, járőr 

szolgálatok, ez erősen visszaszorítja a bűntényt elkövetőket is. Remélem a későbbiekben is 

hasonló munkát fog végezni a Kunhegyesi Rendőrőrs, a munkájukhoz további sok sikert, erőt 

és egészséget kívánok. A beszámolót a képviselő társaimnak elfogadásra javaslom. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a beszámolót, amióta a Karcagi Kerülethez 

tartozunk lényegesen nagyobb a rendőri jelenlét. Kapitány Úr kíván-e hozzászólni? 

 

Teleki Zoltán r. alezredes: Én szeretném megköszönni az önkormányzat munkáját, mert úgy 

gondolom, hogy a rendőrség önmagában ezt az eredményt nem tudta volna elérni. Illetve a 

polgárőrségnek szeretném megköszöni a munkáját. Ami nagyon jó, hogy a kiemelt 

bűncselekmények, amikre nagyon oda figyelünk nem is következnek be a településen. Nincs 

emberölés nincs rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás. A lopások száma is csökkent, a 

tavalyi évben egy tulajdon elleni szabálysértés történt az előző évi öt darabhoz képest. 

Megköszönöm a helyi körzeti megbízottnak a munkáját. Az őrsparancsnoknak és a helyi 

kollégáknak is meg szeretném köszönni a munkáját.  

 

Simai Mihály képviselő: Köszönöm a Polgárőr társaim nevében is a dicséretet. Valóban 

mióta Kunhegyes városhoz tartozik a település óriási változás. A beszámoló alapos, pontos 

nagyon jól átlátható. Állandósult a rendőri jelenlét a faluba, nincs bűnözés. Köszönöm, hogy 

ilyen jó munkát tudunk közösen végezni. Még több közös szolgálatot is tudnánk teljesíteni. 

Köszönöm szépen. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a beszámolót, aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

83/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadásáról-  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karcagi 

Rendőrkapitányságnak Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 

szóló 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Karcagi Rendőrkapitányság (5300 Karcag, Pf.: 10.) 

Irattár 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Sipos József állampolgár: Ez nem teljesen fedi a valóságot, mert tavaly mikor történt az az 

eset mindenki tudja, mikor a rendőrséget hívtuk két óra hossza múlva jöttek ki.  

 

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszagyenda településen nyújtott 

2016. év tevékenységéről 

 

Második napirendi pont: Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszagyenda 

településen nyújtott 2016. év tevékenységéről 

 

Pisók István polgármester: Mindenki tudja, hogy nagyon sok problémánk volt a vízzel, a 

vízosztástól kezdve minden volt a településen. Nem részletezném, várom a hozzászólásokat, 

véleményeket.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Magával a beszámolóval kapcsolatban különleges kérdésem 

nincsen egyrészt azért nincs, mert maga a beszámoló pontosan úgy van elkészítve, ahogy ezt 

el kell készíteni, tehát tartalmazza mindazokat az előírásokat, illetve mindazokat a számszaki 

adatokat, amelyeket egy ilyen beszámolóban ki kell mutatni. Erre most azért hívnám föl a 

jelenlévők figyelmét is, hogy tisztába vagyok vele, hogy Tiszagyenda településen a víz 

minősége nem teljesen felel meg az előírásoknak, bizonyos esetekben az mi számunkra 

ihatatlan. Azonban a beszámolónak nem ez a feladata, hogy ezeket részletezze, külön kell róla 

beszélnünk. Számomra feltűnő volt, hogy jelentősen csökkent a lakossági befizetések száma, 

amíg személyes vízdíjbeszedés működött a településen addig a befizetések aránya jelentősebb 

volt. Nem kívántak fizetni olyan után, ami számukra nem volt megfelelő, ami bizonyos 

mértékben igaz is. Most kaptunk ehhez a beszámolóhoz egy összefoglaló szakvéleményt az 

egyik kútról, hogy gyakorlatilag mit is takarna mit is jelentene ez? Most úgy tűnik, hogy új 

kút lesz beállítva? Vagy a jelenleg működő kútról van szó? Az elmúlt időszakban valóban sok 

állampolgár megkeresett bennünket, hiszen a víz minősége bármennyire is szerettük volna, de 

valójában nem sok javulás következett be. Főleg ebben a nyári időszakban, ebben a nagy 

melegben mondjuk azt, hogy büdös. Sokáig nem lehet ezt azzal magyarázni, hogy pangó víz 

van a vezetékben, legfeljebb azokon a szakaszokon, ahol a lakosságszám nem megfelelő. A 

csatornahálózat bizony az elmúlt időszakban egyre többször és egyre gyakrabban volt dugulás 

a településen. Azért azt jó lenne tudni, hogy ezek igazából miért, következnek be? Hogy 

ennen részesei-e jelentős mértékben a lakosság? Hiszen már nekem is a tudomásomra jutott, 

hogy a cipőtől kezdve a ruháig, állati tetemeket is lökdösnek a csatornákba bele. Vagy pedig 

itt a sportpálya környékén nem megfelelően működik az emelőrendszer, emiatt van, hogy 

kifejezetten kellemetlen büdös csatornaszag terjed. Nem megnyugtató számunkra, hogy más 

településeken is főleg nagyobb városokban mi Tiszagyendán élünk és nekünk kellemetlen. 

Szeretném kérdezni, hogy 2016 évben valóban megtörtént a szűrőcsere? Illetve valóban 

megtörténtek-e azok a munkálatok, amiket még az elmúlt évben december táján számunkra 

ígértek és ezek végrehajtásra kerültek-e? Köszönöm szépen. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Áttanulmányozva valóban mindent tartalmaz a beszámoló, amit 

egy beszámolónak tartalmazni kell és reálisan leír mindent, nincs arra indok, hogy azt 

mondjam, nem fogadjuk el a beszámolót, mert mindent megfogalmaz. Lehetőség van-e a 

mélyebb kutat megnyitni, hogy lehessen segíteni az ivóvízellátáson? Igaz 2016 évről van szó, 

de akkor is így volt és most jelenleg a lakososság nem tudja fogyasztani a vizet, elsősorban a 

szaga miatt. Azt hallottuk, hogy összetételében nem káros az egészségre, viszont hiába, ha 

élvezeti értéke nincs. Sokan megkeresnek a fogadóórámon ezzel a problémával. Még talán az, 
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az egy lehetőség van, hogy a mélyebb kutat megnyitni bár nem értek hozzá. Részletesebb 

tájékoztatást kérnénk. Köszönöm szépen. 

 

Pisók István polgármester: Felhívnám a figyelmet, hogy Tiszagyendán a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. az üzemeltető és nem az önkormányzat. Mindenki tudja, hogy 

megörököltük ezt az ivóvízminőség rontó programot vagy minek hívjam. Mi próbálunk a 

Szabó Péter úrral megoldást keresni, hogy hogyan javulhatna a víz. Tiszagyendán két kút van, 

van egy 100 m-es és egy 300 m-es kút. A 300 m-es kevésbé arzénos, most kaptunk a TRV 

Zrt- től egy árajánlatot azzal kapcsolatba, hogy a 300 m-es kutat ki kell tisztítani és újból 

üzembe szeretnénk állítani ennek a költsége 4 millió forint plusz áfa, amit az önkormányzat 

fizetne ki a bérleti díjból. Évente kapunk fix bérleti díjat a rendszer használatért, de a törvény 

úgy írja elő, hogy ezt a bérleti díjat a rendszerre kell visszafordítani. Ha elfogadjuk ezt az 

ajánlatot, minél hamarabb kezdjék el a munkákat, hogy minél hamarabb jó vizünk legyen 

Tiszagyendán.  

 

Szabó Péter TRV Zrt. képviseletében: Köszönöm a meghívást. Köszönöm az észrevételeket 

is, mert valóban ez a beszámoló 2016-ról szól, de én is tudom, hogy 2017-ben itt komoly 

problémák voltak, vízosztásra került sor elsősorban a magas arzén tartalom miatt. És ha már 

itt a kérdés elhangzott és felvetődött, én is megerősítem, hogy ezt a régi használaton kívüli 

kutat szeretnénk újból üzembe helyezni. Ennek kettős oka van, ennek a kútnak az 

arzéntartalma kevesebb, kevesebb vegyszer kell a szolgáltatáshoz, a kevesebb vegyszer 

elképzeléseink szerint kevesebb kellemetlen szagokkal fog járni a lakosság részére. Ennek a 

kútnak az üzembe helyezését szeretnénk mihamarabb megtenni ezért kértünk árajánlatot, ezért 

küldtük el önöknek, mint döntéshozóknak. Jelenleg Tiszagyendán egy kút van, ami vizet 

képes szolgáltatni, ha bármi meghibásodás van, akkor azonnali vészhelyzetet okoz a 

településen, mert nem lesz vizet honnan a hálózatba termelni tehát mindenképpen szükséges 

ennek a másik kútnak az üzembe helyezése. Kérdés volt, hogy mit tettünk az elmúlt évben, 

illetve megtörtént-e a szűrő csere? Az aktív széntöltetnek a cseréje megtörtént, a kavicsszűrő 

cseréje folyamatban van, a beszerzése elindult ennek kivitelezése szeptemberre várható. 

Ebben az időszakban szeretnénk a hálózatot szivacsgolyós mosatásnak alávetni. Ha ez 

megtörténik, reméljük az összes kritika a múltban lesz. A befizetéssel kapcsolatban merült 

még fel észrevétel, igen Kovács András nagyon jó munkát végzett itt az elmúlt időszakban, ez 

egy központi döntés volt, hogy a befizetés módszerét megváltoztatják. Ahogy András 

dolgozott tényleg köszönet érte, akár 97 % -át is szedte be a vízdíjaknak. Mi azt kérjük 

folyamatosan a kollégáktól, hogy segítség a munkát mind óraleolvasásában, a díjbeszedésben, 

de azt gondolom, hogy a helyi kollégáknak a munkájára továbbra is számítunk, illetve 

köszönet az eddigi munkájukért. Az ő hozzáállásukon nem múlik az, hogy milyen 

problémákat kell megoldanunk, ők a lehetőségeiken, híven mindent megtettek eddig is és a 

hozzáállásuk is olyan, hogy akár Tiszagyendán akár más településen is kivették a munkából a 

részüket. Köszönöm szépen Önöknek is a hozzájárulásukat, amit tavalyi évben megtettek. A 

csatornaszolgáltatás, hogy mi okozza a dugulást, valóban olyan anyagokat találtak, elhangzott 

az állati tetem, tényleg az is volt a rendszerben, pelenkát, ruhadarabokat, amik a szivattyúknak 

a működését gátolják, rosszabb esetben akár tengelytörést is okozhat. Kérem Önöket, hogy a 

beszámoló elfogadásán túl támogassák a kettesszámú kút üzembe helyezését, hogy mielőbb 

megtörténjen.  

 

Pisók István polgármester: A TRV Zrt.-nél hogyan működik, kérnek be több ajánlatot a 

tisztításra vagy, hogy van? 
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Szabó Péter TRV. képviseletében: Ez a kérdés már több településen is felmerült, 

közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva. Már csak a nyertesektől kérünk be árajánlatot. De 

elvileg, mint tulajdonos önkormányzat is elvégeztetheti ezt a munkát. 

 

Pisók István polgármester: Ezt megelőlegezik nekünk a bérleti díj terhére? 

 

Szabó Péter TRV. képviseletében: Igen.  

 

Molnár Zoltán képviselő: Szeretném kérdezni, hogy hatásvizsgálatot végeztek-e a 

helyreállítandó kútra? 

 

Szabó Péter TRV. képviseletében: Minden kútnak az úgynevezett állapotvizsgálatával 

rendelkezünk, megvannak a vizsgálati eredményeink.  

 

Pisók István polgármester: Tesznek abba is egy szivattyút, mert volt benne régebben. 

 

Szabó Péter TRV. képviseletében: Teszünk, éppen a vízi vagyon felmérést a műszaki 

kollégák végzik a napokban. Egy másik fontos dolog az sincs messze, szeptember 15- i 

dátummal fogjuk hozni a gördülőfejlesztési tervet annak érdekében, hogy az elkövetkező 

időszakban milyen fejlesztéseket javaslunk végrehajtani, illetve már szeretném jelezni, hogy 

kérni, fogjuk az Önkormányzat felhatalmazását abban vagy olyan célból, hogy a hatóság felé 

el tudjunk járni. Most a jogszabály sajátossága miatt vannak olyan tervek, amiket nekünk kell 

szolgáltatónak benyújtani és vannak olyanok, amit a tulajdonos önkormányzatnak. Az volt a 

Hatóság álláspontja, hogy lehetőleg intézzük mi szolgáltatók és ehhez kérjük az önök 

felhatalmazását majd. De úgy, hogy magát a terveket azt hozzuk Önök elé mind 

véleményezés céljából mind jóváhagyás céljából. Önök fognak dönteni arról, hogy ebből mit 

valósítanak meg, de mi szeretnénk segíteni Önöknek, hogy eljárunk a hatóságok felé. 

 

Pisók István polgármester: Sok probléma volt, de úgy látom, megpróbálnak mindent 

megtenni, hogy jobb legyen a vizünk. A beszámolót elfogadásra javaslom.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretnék kérni, hogy már van egy ilyen 

kompenzálásunk a közművagyon értékelés szakvélemény készült el annak idején és ebben 

kérném a közreműködést, hogy nézzük, már meg hogy a bérleti díjjal konkrétan most, hogy 

állunk. Tisztázva lett-e vagy nem lett, mert nem tudom, hogy 2015-2016-ban úgy lett-e 

számlázva, hogy az engedményezés bele lett vonva, vagy hogyan történt a bérleti díjnak a 

rendezése és akkor utána tudnánk a bérleti díj terhére dönteni. Két három napot kérnék a 

testülettől. 

 

Szabó Péter TRV. képviseletében: Arra kérném még Önöket, hogy nézzék már, meg hogy 

be tudják e nyújtani az ÖNHIKI-be ennek a felújításnak a számláját.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A Vízmű telep területén van egy tűzivíz tározó, amelyet annak 

idején az általános iskolában megépített tornateremhez készítettek el, az elmúlt időben ezzel 

már több problémánk is volt, mert az iskolának folyamatosan kell engedélyeket kérni és 

közrejátszik a tűzivíz tározó is, amely a vízmű telepen van. A legutóbbi vizsgálat teljes 

költségét nekünk kellett kifizetni és ez nem tartozik önökhöz, de fél évente kellene 

felülvizsgáltatni. Erről Önök tudnak-e valamit? 
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Szabó Péter TRV. képviseletében: Mint tűzivíz tározó, mint építmény nincs a településen a 

tározót szoktuk víztárolási céllal katasztrófavédelemnek engedélyezni tűzivíz tározónak. 

Maga a település ivóvízkészlete szolgál tűzivíz tározónak.  

 

Pisók István polgármester: Igen így van. Én javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

84/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszagyenda településen nyújtott 2016. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. Tiszagyenda településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 

Irattár 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Kellene majd egy háromoldalú megállapodás, hogy a bérleti díjat 

megelőlegezik.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Persze lesz majd. 

 

Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai 

Egységének a munkájáról 2016. évben 

 

Harmadik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 

Tiszagyendai Szakmai Egységének a munkájáról 2016. évben 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Egy nagyon fontos dolog miatt nem tud itt lenni a szakmai 

vezető, illetve intézményvezető asszony már a felmentését tölti és Én helyettesítem őket. 

Tájékozott vagyok az intézménynek minden dolgáról kérdést nyugodtan lehet föltenni. Egy 

kis tájékoztatót adnék, a Mikro-térségi társulásban működik az intézmény, Kunhegyes, 

Tiszaroff, Tiszagyenda tartozik össze ennek a nagy intézménynek, amelyet a társulási tanács 

tart fenn. Ennek az Intézmény vezetője még október 1-ig Vincze Lászlóné és minden faluba 

van egy szakmai vezető, akik a helyi munkát irányítják az pedig Villás Nóra. Én, mint 

szakmai tanácsadó jelzőrendszeri koordinátor működöm ebben a formációban. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A múlt évben az egyik beszámolóban elhangzott, hogy jelentős 

mértékben megemelkedett a házi segítségnyújtásban részt vett dolgozói létszám kiemelten 
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hangsúlyozom az alkalmazotti dolgozói létszám, amely jelentős mértékben, mint utóbb 

kiderült a normatíva csökkenése miatt jelentős plusz költségeket hárít a települési 

Önkormányzatra. Hogyan és sikerül-e megoldani ezt a fajta problémát? És tudjuk-e vagy 

tudják-e kompenzálni ezt az itt megjelenő jelentős plusz költséget? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Valóban így van, hogy 25 főt látott el a házi segítségnyújtásban 

az intézmény 45 re növekedett az igénylők száma. A törvény előírta, hogy egy gondozónőre 5 

ellátott juthatna itt megemeltük a gondozóknak a létszámát meg kellett emelni ahhoz, hogy az 

intézmény működési engedélye fennmaradhasson, de nem 9-re, hanem az öt gondozónőre 9 

gondozott jut. Eddig volt három most plusz kettő megemelte a költségeket. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Meg kell nézni a számszaki részét következő ülésre, mert 

erre nem tér ki, költségvetési terv szerint az 5 millió forintot hozzá kell tenni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Tiszagyendán ingyenes lett a házi segítségnyújtás és ugye 

nagyon sokáig fizetek az ellátottak érte, ha nagyon szűkösen lesz az önkormányzat, akkor ezt 

adott esetben még meg lehet lépni, hogy fizetőssé tenni a házi segítségnyújtást. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nagyon irritált, hogy a téli időszakban hetekre, hónapokra 

embereket láttunk el saját önkormányzati pénzen etettük, itattuk helységet biztosítottunk 

számukra és most megszúrta egy mondat itt a szememet: a hideg téli időszakokra 

vonatkozóan. Gyakorlatilag ez egy önszorgalomból történő ellátás volt ebből én erre 

következtetek. Erre semmi féle felsőbb utasítást és semmiféle elrendelést nem kaptunk. Én alá 

írom, hogy a rászorulókon segíteni kell, de az nem igazán tudom elfogadni, hogy az a 

rászoruló bemutogat a faluban elő embereknek és dicsekszik azzal, hogy ő mennyire jól érzi 

magát az épületben.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az a mondat, hogy semmilyen utasítást nem kaptunk nem arra 

vonatkozik, hogy a Minisztérium nem adott ki, az igen is kiadta, hogy minden egyes szociális 

intézmény Tiszagyendán is úgy, mint az országban meg kell nyitni azok számára, akik akár az 

önhibájukból akár más okból, ha alkoholista, akkor sem hagyhatja a település önkormányzata, 

hogy megfagyjon.  

 

Pisók István polgármester: Kötelességünk gondoskodni arról is, aki nem úgy viselkedik. 

Próbálunk, ezeken az embereken segíteni az egyiknek felépítsük a kéményt, és volt, akinek 

munkát biztosítottunk. Reméljük nem lesz más ember ilyen helyzetben. A beszámolót 

elfogadásra javaslom.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Nagyon fontos lenne, hogy az intézményben, illetve a 

főzőkonyha mielőbb átadásra kerüljön, én azt gondolom, hogy nem kellene megvárni, amíg 

majd megint visszafizetésre kerül a sor a határidő túllépések miatt. Szeretném, hogy kérjük 

meg a Jegyző asszonyt, Polgármester urat hogy a fő vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot és 

mielőbbi átadást kellene szorgalmazni. Jó lenne, ha szeptemberbe a főzés megkezdődne, ha a 

konyhai eszközök beszerzése meglenne szeptemberben, akkor semmi akadály nem lenne, 

hogy a főzés beinduljon.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A konyha már teljes mértékben kész van, Vörös doktor urat 

várjuk, hogy adja meg rá az engedélyt.  

 



11 

 

Pisók István polgármester: A beszámolót elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

85/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai 

Egységének a munkájáról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységének a 

munkájáról szóló 2017. évi beszámolót. 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 

Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szeretném kérni, hogy vegyük előre a spotkör beszámolóját, aki 

ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

86/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok módosításáról - 

 

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

Községi Sportkör beszámolóját a napirendi pontoktól eltérően 4. napirendi pontként 

megtárgyalja, előre hozza, mivel a Sportkör Elnöke egyéb elfoglaltság miatt az ülésen tovább 

nem tud részt venni. 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Irattár 

 

Tiszagyenda Községi Sportkör 2016. évi tevékenységéről szóló szóbeli beszámoló 

 

Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Sportkör 2016. évi tevékenységéről szóló 

szóbeli beszámoló 

 

Tasi Krisztina sportkör képviseletében: Röviden elmondanám a sarokszámokat (melléklet 

tartalmazza, amit most oda is adok a Képviselő-testületnek) Ami miatt segítséget szeretnénk 

újra kérni, ha van rá lehetőség, két nagy nyertes pályázattal bírunk egyik 9 milliós a másik 13 
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milliós TAO támogatás. Az egyik egy pályavilágítás, felújítás a másik egy nyílászáró csere és 

a vizesblokk felújítás lenne. Abban kérnénk a segítséget, hogy ezt a nagy beruházást meg 

tudjuk valósítani. A járásban csak Tiszagyendán és Kunhegyesen van, ilyen mértékű 

labdarugó utánpótlás nevelés én ezt megköszönöm az itt lévő kollégáknak is, mert ezt csak 

együtt lehet, főként önkéntes munkával tartjuk fönn. Azt gondolom, nagyon szép 

eredményeink vannak. Nem csak Tiszagyendán, de a környező településekről is járnak át 

gyerekek focizni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Hagy, kérdezzem már meg közel 15 millió forintról beszéltél 

ennek mennyi az önereje 20 %-ék? 

 

Tasi Krisztina sportkör képviseletében: Közel 20 %. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az közel 3 millió forint az önerő mit elő kell teremteni a TAO 

pályázathoz. Írásban is be kellene nyújtani a támogatási igényt. 

 

Pisók István polgármester: Köszönöm a részletes beszámolót, az Önkormányzat nevében és 

jómagam nevében is köszönöm az egész éves munkájukat az Egyesületnek. Támogatom a 

fiatalok sportolási lehetőségeit. A beszámolót javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

87/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A Tiszagyenda Községi Sportkör 2016. évi tevékenységéről szóló szóbeli 

beszámoló elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyenda 

Községi Sportkör 2016. évi tevékenységéről szóló szóbeli beszámolót elfogadja. 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Erről értesül:  

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Tiszagyendai Sportkör 

 

Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről 

 

Ötödik napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 

tevékenységéről 

 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés hozzászólás? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Átolvastam a beszámolót és azt gondolom, hogy színes 

programokról tesz tanúbizonyosságot. Brigi sokat foglalkozik, a gyerekekkel jó programot 

szervez. Az együttműködése is jó a faluban lévő más intézményekkel. Általában együtt 
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szoktuk a nyári tábort szervezgetni. Tulajdonképpen együtt beszélünk a művelődési házról és 

a könyvtárról, itt mindig egy ember végezte. Amivel egyetértek a fűtés számlát csökkenteni 

kell, mert valóban a fűtés számla nagyon magas. Azt látom, hogy nagy sok eszközzel 

gyarapodott a könyvtár, könyvekkel, folyóiratokkal, illetve audio vizuális eszközökkel is. 

Ezek az eszközök, amiket a pályázattal nyertünk, illetve kaptunk leltárba lettek-e véve? Azért 

kérdezem, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a pályázaton nyert eszközök bárhol 

bármelyik intézmény nyeri nincs leltári száma és egyszer csak valahogy nincsenek sehol ezek 

az eszközök. Köszönjük a könyvtárnak a támogatást és Brigi munkáját. Köszönöm szépen. 

 

Pisók István polgármester: Elfogadásra javaslom a beszámolót, köszönjük Briginek a 

munkáját és az együttműködést a Verseghy Ferenc könyvtárnak.  

 

Sztrunga Brigitta könyvtáros: Szeretettel köszöntök mindenkit, megkaptam a jegyző 

asszonytól a feladatot, hogy leltárt készítsek, pontosan, precízen leltárba lett véve minden. Sőt 

még a Verseghy Ferenc könyvtár által kapott eszközöket is leleltároztuk pedig az, az ő 

feladatuk, azokon két leltári szám van. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Akkor ezek kölcsön adott eszközök tulajdonképpen? 

 

Verseghy Ferenc könyvtár képviseletében: A kiegészítő állami támogatást a Megyei 

Könyvtár kapja tehát minden, amit ide vásárolunk, értelemszerűen a Megyei Könyvtárnak 

állítják, ki a számlát tehát a Megyei Könyvtár tulajdonába vannak az eszközök, amiket 

használnak.  

 

Sztrunga Brigitta könyvtáros: Amíg KSZR partnerek vagyunk, addig itt maradnak az 

eszközök, amint megszűnik, a partnerség vissza kell adni az eszközöket.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha most ezeket az eszközöket valamilyen szinten a település 

részére kapták, maga a település kapta akkor miért nem képezi a település tulajdonát egy 

bizonyos idő eltelte után? 

 

Verseghy Ferenc könyvtár képviseletében: Nem egyről beszélünk, amit az Önkormányzat 

nyert támogatásból az, az Önkormányzat tulajdona, de amit mi hozunk kiegészítő állami 

támogatásból az, az állam tulajdona.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Így érthető, köszönöm szépen.  

 

Verseghy Ferenc könyvtár képviseletében: Köszönjük Briginek az együttműködését. Amíg 

ez jól működik, természetesen megmarad a KSZR partnerség. 

 

Pisók István polgármester: Köszönöm a partnerséget. Elfogadásra javaslom a beszámolót, 

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Pisók István polgármester: Elfogadásra javaslom a tájékoztatást. Aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

88/2017. (VII.19.) számú határozat 
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- A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tiszagyendai 

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Tiszagyendai Művelődési Ház és Könyvtár 

Irattár 

 

A 2016. évi KSZR tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Hatodik napirendi pont: A 2016. évi KSZR tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az előző napirendi pontban már érintettük ezt a 

témát. Részleteiben nem térne ki rá, itt van az írásos anyag. Megkérdezi, hogy kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri a tájékoztató elfogadását. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

89/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A 2016. évi KSZR tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Verseghy 

Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer keretében nyújtott tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.) 

Irattár 

 

Tisza tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági szerződésének megtárgyalásáról 

 

Hetedik napirendi pont: Tisza tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági szerződésének 

megtárgyalásáról 
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Pisók István polgármester: megkéri Vass Renátát, hogy mondja el konkrétan miről is lenne 

szó. 

 

Vass Renáta: A tavalyi évben kaptunk egy felkérést arra vonatkozóan, hogy a térségben egy 

turisztikai projektet állítsunk össze. Az előterjesztést el is készítettük a tavalyi évben. 

Felkerestünk minden Önkormányzatot, hogy melyek azok a dolgok, amit szeretne a 

településen megvalósítani, hogy mi az, ami kiemelt turisztikai attrakció lenne a településen. A 

projekt címe a Kóta és a sportközpontot kapta itt Tiszagyendán, emlékhely kialakítása lett, 

lovas pályának a kialakítása, Tómeder kialakítása, színpadlétesítés, emlékhely, parkoló, volt 

meghatározva. Tiszagyenda esetében 227,5 millió forint támogatás igényt terveztünk be. 

Hoztam egy példányt a tervezetből az Önkormányzat részére.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Szeretném kérdezni, hogy ez milyen költség kihatással, van az 

Önkormányzatra? Mennyit kellene belefizetni? Vagy kell-e egyáltalán? Átolvastam a 

szerződést és láttam, hogy abban 200.000.- Ft törzstőkéhez és a havi működéshez további 1 

millió forint Önkormányzatonként. 

 

Vass Renáta: A havi hozzájárulás 1 millió forint lesz, de összesen az önkormányzatok fogják 

ezt összerakni lakosságszám arányosan. De van nagyobb város pl. Karcag, Tiszafüred, 

Túrkeve, Kisújszállás.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Tudomásom szerint már több mint 10 település, város 

csatlakozott. Lakosság számarányosan kell fizetni, ami a mi esetünkben minimális összeg.  

 

Pisók István polgármester: Erre már adtunk egy szándéknyilatkozatot, de ha itt hagyja, az 

anyagot átnézzük. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Aggályos számomra ez a havi befizetés, aminek nem tudom a 

ránk eső részét. Azt azért mindannyian tudjátok, hogy elég rossz helyzetben állunk, 

visszafizetéseink vannak sorba. Ha havi 50 ezer forint akkor legyen, de mi van, ha kiderül, 

hogy 200 ezer forint. Ha csak 10 település lép be akkor a törzstőke is megemelkedik.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: 10 településsel beszéltem, akik meghozzák a határozatot, úgy 

tudom 20 települést vonnának be.  

 

Pisók István polgármester: Köszönjük szépen. Javaslom, hogy lépjünk be a Nonprofit Kft-

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

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

90/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft. Társasági Szerződéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-tavi Területfejlesztő 

Nonprofit Kft. Társasági Szerződésében foglaltakat elfogadja, azzal egyet ért, véglegesítés 

után helyben hagyólag aláír.  

Felhatalmazza Pisók István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Tisza-tavi Területfejlesztő Nonprofit Kft.  

 

Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával 

kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 

 

Nyolcadik napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi 

rendelet megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 

 

Pisók István polgármester: 2017. október 1-ig kellene, hogy ez kész legyen a települési 

rendelet és az arculati kézikönyv 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 1 millió forintot ad rá az állam most augusztusban a nettó 

finanszírozás keretében. 

 

Pisók István polgármester: Három árajánlatot kell kérni, vagy lehet többet is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A Kiszelovics és Társa már csinált nekünk településrendezési 

tervet. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, kérjünk ettől a három cégtől árajánlatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

91/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati kézikönyv 

elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos árajánlatokat 

megtárgyalta. Tiszagyenda Községi Önkormányzat döntött arról, hogy a Településképi 

Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet megalkotásával összefüggésben 

három cégtől kér be árajánlatot. Ez a három cég a következő: 

 

1. Kiszelovics és Társa Kft. (5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.) 
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2. Konszenzus Pannónia Kft. (1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. 6-7.) 

3. EU Centrum Projekt Ügynökség (2049 Diósd, Gyár utca 35.) 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: azonnali  

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Kiszelovics és Társa Kft. (5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.) 

Konszenzus Pannónia Kft. (1071 Budapest, Dózsa György út 54. III. 6-7.) 

EU Centrum Projekt Ügynökség (2049 Diósd, Gyár utca 35.) 

 

Előterjesztés a szennyvíz víziközmű-rendszeres tulajdonjoggal rendelkező ellátásért 

felelősök képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 

Kilencedik napirendi pont: Előterjesztés a szennyvíz víziközmű-rendszeres tulajdonjoggal 

rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyásáról 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkeresett minket Tiszaroff, hogy őket is megkereste ez 

a Magyar Energetikai Hivatal, hogy legyen egy megállapodás a két Önkormányzat között 

mivel közösen valósult meg ez a szennyvízberuházás, közös tulajdonú a szennyvíztelep. 

 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

92/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Szennyvíz víziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök 

képviseletéről szóló megállapodás jóváhagyása - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény 5/G. § (továbbiakban: Vksztv.) alapján, az előterjesztés melléklete 

szerinti „Tulajdonosi megállapodás közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek 

feletti képviseletről” című megállapodást jóváhagyja. 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza a szennyvízellátó 

víziközmű-rendszer szennyvíztisztitó mű vonatkozásában közös tulajdonnal érintett tárgyi 

része képviseletét Tiszaroff Községi Önkormányzat lássa el.  

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vksztv. 61/B. §-ában előírt 

nyilvántartáshoz javasolja az ellátásért felelősöknek, hogy a Tiszaroff Községi Önkormányzat 

tulajdonában lévő 0142/3 hrsz-ú ingatlanon felépült szennyvíztisztitó műben fennálló 
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tulajdoni érdekeltségek nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint 

rögzítsék:    

  
Település Nettó könyv szerinti  értéke 

2016. 12.31.  
ezer Ft 

Tulajdoni arány 

% 

Tiszaroff 45.580 60 

Tiszagyenda 27.401 40 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy 

a mellékelt „Tulajdonosi megállapodás közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-

rendszerek feletti képviseletről” című megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Erről értesül:  

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta  

Tiszaroff Községi Önkormányzat 

Irattár 

 

Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Tízedik napirendi pont: Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez a TAO pályázathoz kapcsolódóan kellene. Felvettem a 

kapcsolatot azzal a hölggyel, aki a két TOP.-os pályázatát fogja csinálni az önkormányzatnak, 

most koordinálja és elindulna az első TOP -os pályázat, ami az iskola felújításához 

kapcsolódik, viszont amíg a közbeszerzési tervben nincs benne a pályázat addig a 

közbeszerzési eljárást nem tudják elindítani, nem szabályos, ezért kérték, hogy minél 

hamarabb legyen már benne, hogy a közbeszerzés szeptemberbe elindulhasson és 

elkezdődhessen és ezért raktuk ezt bele. 

 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

93/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról- 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi 

közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően módosítja. 

 

(A közbeszerzési terv teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Jegyzője 

3.) Irattár 

 

 

A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. Által megnyert pályázatok és 

fenntartásának Tiszagyenda Községi Önkormányzat által történő átvállalásáról  

 

Tizenegyedik napirendi pont: A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. által 

megnyert pályázatok és fenntartásának Tiszagyenda Községi Önkormányzat által történő 

átvállalásáról  

 

Pisók István polgármester: Ez arról szól, hogy a kötelezettséget átvállalná az 

Önkormányzat, hogy ne kelljen visszafizetni a Nonprofit Kft.-nek ha úgy alakul, de nem 

biztos, hogy úgy fog alakulni. Én ezt javaslom, hogy vállaljuk át a kötelezettség vállalást.  

 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

94/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. által megnyert pályázatok 

kötelezettségeinek és fenntartásának Tiszagyenda Községi Önkormányzat által 

történő átvállalásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Tiszagyendáért Nonprofit Kft. 2090484898-as, illetve 

a 1553430182-es azonosító számon nyilvántartott pályázatokkal kapcsolatos fenntartási 

kötelezettséget átvállalja.  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert, hogy a fenntartási kötelezettségekkel kapcsolatos további teendők 

vonatkozásában eljárjon.  
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Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül:  

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés meghozataláról 

 

Tizenkettedik napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés 

meghozataláról 

 

Pisók István polgármester: A NEFAGNAK hívott fel az egyik munkatársa a napokban, 

hogy ők ideszállítanák a fát, igaz még mennyiséget nem tudunk, és ha odakerül a sor, akkor 

már ki is tudnák osztani. Olyan helyre tennénk, ahol tudjuk őrizni.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: És akkor ennek fejébe ingyenes volna a szállítás? 

 

Pisók István polgármester: Ezt még nem tudom. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ennek tüzetesebben járjunk már utána.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Arról kellene dönteni, hogy adjuk be a pályázatot 324 m3 

–re az igényt. Ezt 2017. augusztus 25-ig kell megtenni. A többiről később kell dönetni. 

 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

95/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés meghozataláról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázati 

igényét a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyet 

ellenszolgáltatás nélkül biztosít az arra rászorulóknak. 

 

Az igényelt támogatás összege: 4.536.000.- Ft + 1.224.720.- Ft azaz összesen 5.760.720.- Ft 

 

Az igényelt támogatáshoz biztosítandó önerő összege: 411.480.- Ft, melyet Tiszagyenda 

Községi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséből biztosít. 

 

Az igényelt keménylombos tűzifa mennyisége: 324 m3/q 

 



21 

 

A tűzifa szállításából- ideértve a rászorulókhoz való juttatást is- származó költségek 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatát terhelik. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási igény aláírására. 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

5. Irattár 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő HYUNDAI tehergépjármű 

értékesítéséről 

 

Tizenharmadik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 

HYUNDAI tehergépjármű értékesítéséről 

 

Pisók István polgármester: Megszavaztuk, hogy eladjuk a HYUNDAI –t, két ajánlat 

érkezett az egyik 50 ezer forint a másik 55 ezer forint ajánlat érkezett. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, elfogadásra az 55 ezer forintos árajánlatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

96/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő HYUNDAI 

tehergépjármű értékesítéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aDZT-460 

forgalmi rendszámú HYUNDAI típusú tehergépjárművet Sági Tamás vevő részére eladja 

55.000.- Ft azaz Ötvenötezer forint vételáron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Pisók István polgármestert, hogy a tehergépjármű 

eladásában közreműködjön, az adás-vételi szerződést megkösse, aláírja. 

 

Határidő: azonnal: 

Felelős: Pisók István polgármester, Vígh László ügyintéző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Vevő 
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2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Vígh László ügyintéző 

4.) Irattár 

 

Sarud Község Polgármestere és a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesületet 

megkeresésének megtárgyalásáról 

 

Tizennegyedik napirendi pont: Sarud Község Polgármestere és a Wesselényi Miklós 

Szabadidős Egyesületet megkeresésének megtárgyalásáról 

 

Pisók István polgármester: Sarud Község Polgármesterétől kaptunk egy megkeresést, 

mindenki tudja, hogy leégett a sí tábor ahová járnak a Tiszagyendai gyerekek. Minden 

segítséget elfogadnak. Magam részéről fölajánlok két embert egy hétre dolgozni. 

Gondolkozzunk, rajta, hogy tudnánk segíteni. A jövőben majd újra tárgyaljuk az ügyet. 

 

Egyéb előterjesztések 

 

Tizenötödik napirendi pont: Egyéb előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Van nekünk ez a Nonprofit Kft-nk az Ügyvéd úr küldött egy 

feljegyzést a törzstőkésítéssel kapcsolatosan. El kell dönteni a Kft. sorsát vagy a 

törzstőkésítést 2,5 millió forintot. Van négy módja, tagáltali pénzbefizetés a számlájára, vagy 

a házipénztárból, eredménytartalék terhére, vagy apport bevitele a cégbe.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A négyes. 

 

Pisók István polgármester: A négyes, hogy ingatlant ajánl fel az Önkormányzat ezt nem 

javasolta az Ügyvéd úr, de ez is egy megoldás. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Jegyzőasszony melyiket javasolja? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nehéz kérdés. Az Önkormányzat vagyonára is oda kell 

figyelni és egy olyan cégnél, ami gyakorlatilag mondjuk, hogy működő képtelen nem szabad 

az önkormányzat vagyonát kockáztatni. Ez az én véleményem. Azonban jogilag van rá 

lehetőség. 

 

Pisók István polgármester: Azt szeretném, ha a Nonprofit Kft jól működne és megadná az 

önkormányzatnak a tartozását.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ezt szeretnénk, de itt nem működik, most elértük azt, hogy 

átvehettük, jogilag is lehetővé vált az, hogy a működő pályázatoknak átvállaljuk a 

kötelezettséget. Ha lehetséges az értékesítését javaslom a Kft.-nek.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ügyvéd Úr is azt mondta, hogy addig értékesíteni sem 

lehet, amíg nincs feltőkésítve.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Egy órán keresztül hallgattuk az Ügyvéd urat.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Mi nem voltunk meghívva tehát én ezt nem tudhatom, ha ilyen 

nagy volumenű a kérdés elvárom, hogy engem is, hogy meghívjanak. Ha ezt én nem tudom, 
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akkor elmondom józan paraszt eszem szerint. Ez egy pénznyelő automata volt, amibe több 

millió forintot belefektetett az Önkormányzat és soha életben nem működött normálisan, 

rengeteg probléma volt.  

 

Pisók István polgármester: De működött az elején.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Mikor mi négyen mondtuk ezt akkor mindig az ellenkezőjét 

hallottuk, mennyi mindent köszönhetünk, milyen jó volt.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A legelső lépés, hogy talpra állítsuk így mondta az ügyvéd 

úr. Valamit föl kell áldoznunk, hogy talpra állítsuk, feltőkésítsük, amikor bejegyzik az új 

ügyvezetőt, nullás a cég akkor jön egy testületi, hogy mi legyen tovább, de ezt, ha most nem 

lépjük meg több millió forintos büntetés. 

 

Pisók István polgármester: Nem is a büntetés, hanem megszüntetik a Kft-t. Így is április óta 

nem működik törvényesen a Kft. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha most nem működik, a Kft., akkor önmagától felszámolódik, 

ezért fizetni nem kell. Egy felszámoló biztost jelölnek ki.  

 

Pisók István polgármester: Akkor lenne felszámolás, ha a hitelezők beadják az igényüket rá.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Törlik a nyilvántartásból. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Azt szeretném kérdezni, mert most hallok itt több verziót, ha most 

nem csinálunk, semmit mi történik? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Fölszámolják. 

 

Pisók István polgármester: Most elkezdődik az ítélkezési szünet egy hónap, addig nem 

fogják felszámolni, szeptember, októberbe kezdik ezeket a cégeket kényszer törölni.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Vagy felszámolást rendelnek el, mert tartozása van a Kft.-nek pl. 

az ügyvezetőnek a munkabére. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Gizike, elmondta az ügyvéd úr, hogy javaslata alapján talpra 

kell állítani mivel, nincs pénzünk egy lehetőségünk van egy önkormányzati bármit, ahogy 

régen csináltátok most ugyanúgy kellene. 

 

Pisók István polgármester: Itt egyedül a szolgálati lakás van, ami forgalomképesek.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Föl kellene értékeltetni. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor föl értékeltetjük a szolgálati lakást. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Ha most rendbe tesszük a Kft.-ét ráíratunk egy szolgálati lakást 

akkor állítólag rendbe van? Utána, ha értékesíteni akarjuk mit kapunk érte? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont azzal is számolni kell, hogy a törzstőke rendbe 

kerül, lesz, új ügyvezető viszont ott van az adósság. 
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Molnár Zoltán képviselő: Mennyi az adósság? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Millión felüli tartozása van sajnos. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: De már van egy testületi határozat a tagi kölcsönről. 

 

Pisók István polgármester: Ha működne és lenne, bevétele ki tudná fizetni az adósságát. Ha 

van, egy új ügyvezető tegyen le egy üzleti tervet, hogy lássuk érdemes-e megtartanunk vagy 

nem érdemes. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Rajtunk is múlik, hogy szerzünk-e neki munkát. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az, az ő dolga, hogyha vezető. 

 

Pisók István polgármester: Akkor segítsünk neki. Javaslom, értékeltessünk fel egy ingatlant. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: És ha ennek ellenére mégis föl lesz számolva mi lesz az 

ingatlannal? 

 

Pisók István polgármester: Ha felszámolás alá kerül, akkor elveszik az ingatlant, ha 

kényszertörlés lesz, akkor nem veszik, el akkor visszakapja az Önkormányzat a tulajdonát.  

 

Pisók István polgármester: Azt mondom, hogy egyezkedjünk, a hitelezőkkel hátha le tudjuk 

alkudni.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: De arra már van egy testületi határozat, hogy tagi kölcsönt ad 

az önkormányzat. 

 

Pisók István polgármester: Javasolnám azt, hogy ügyvezetőnek csak addig fizessünk, amíg 

ténylegesen működött a Kft.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A NAV nak is tartozunk.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Azt mondta alkuképes. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Ha rendbe tesszük a törzstőkét, ha egy ingatlant ráíratunk a Kft-re, 

és ha meg akarjuk szüntetni, akkor mi, történik az ingatlannal? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Önkormányzati tulajdon marad az ingatlan. 

 

Molnár Zoltán képviselő: És ha megszűnik, mi történik? Milyen hátránnyal jár? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem szeretnék téves tájékoztatást adni, utána járok.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy értékeltessük fel az ingatlant.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ki kell fizetni az adósságokat.  

 

Pisók István polgármester: Az ügyvezető alkuképes.  
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Ballók Zoltán alpolgármester: Kifizettük, testületi határozat van róla.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Így szólt akkor a döntés, hogy: az önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagi kölcsönt nyújt a Tiszagyendai Nonprofit Kft. részére 

annak érdekében, hogy a bírságot, elmaradt könyvelői díjakat, elmaradt járulékokat ki tudja 

fizetni. Ehhez kapcsolódóan felkéri a Kft könyvelőjét, hogy készítsen egy kimutatást az 

elmaradt összegekről, amely a tagi kölcsön alapját képezi.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Olyat lehet, hogy egy részösszeget utaljunk el a könyvelőnek 

és az ügyvezetőnek?  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet, de mindenképpen írásban történjen meg, 

nyilatkozzon, ha például lemond valamennyi összegről.  

 

Pisók István polgármester: Van, aki alku képes a NAV, ami nagyobb összeg. Én 100.000.-

Ft-ot javaslok az ügyvezetőnek.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont arra van lehetőség, hogyha bejegyzik az új 

ügyvezetőt, illetve Tamást, mint ügyvezetőt akár 5 hónappal ezelőtt is lehet töröltetni.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem meg kellene keresni, akik felé, tartozik és 

kompromisszumot kötni, egyezkedni. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy értékeltessük fel a Művelődési Ház mellett lévő 

ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

97/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálat lakás 

értékbecsléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást (5233 Tiszagyenda, Béke u. 8. hrsz.: 692.) 

felértékelteti. 

 

Ehhez kapcsolódóan megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslésével 

kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot egy értékbecslővel, bízza meg az ingatlan értékelésével. 

 

1.) Értékbecslő 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 
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Pisók István polgármester: Javaslom, keressük meg a hitelezőket tartozás rendezés céljából. 

Polgármestert felhatalmazzák, hogy az Ügyvezetőt holnapi napon ki tuja fizetni mivel 

100.000.-Ft felett lesz az összeg. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

98/2017. (VII.19.) számú határozat 

 

- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. tartozásainak rendezéséről - 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft. Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé fennálló 

tartozásának rendezése céljából felkéri Dr. Juhász Ádám ügyvéd urat a tartozás 

elrendezésének, mérséklésének való intézése céljából. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Pisók István 

polgármester urat és Ballók Zoltán alpolgármester urat a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Nonprofit Kft. ügyvezető, könyvelők felé fennálló tartozásának elrendezésének, 

mérséklésének való intézése céljából. 

 

1.) Dr. Juhász Ádám Ügyvéd Úr 

2.) Kérészi tamás Zsolt ügyvezető 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szeretném elmondani, hogy kaptunk egy tájékoztatást, hogy az 

egészségházat támogatják. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Fogadó órán mondták, hogy a II. Rákóczi Ferenc út, ahogy 

Kunhegyes felől jövünk a jobb oldalába vagy járda kellene vagy bicikliút, mert mindenki ott 

közlekedik, kikanyarodnak a mellékutcákról és nagyon nagy a balesetveszély. A másik, ami 

fontos dolog, hogy az egyik utca béli azért jött el, csak nem került rá sor, hogy jelezze, hogy a 

Szent M. u. 71-tő -79-ig probléma van a csapadékvíz elvezetéssel. Amikor Szabó Rudolf a 

71-be készítette a feljárót alatta nem tett átfolyó csövet, hanem teljesen ki lett betonozva és 

most kialakult az a helyzet, hogy feltöltötte a saját árkát és onnantól kezdve folyik a víz 

mifelénk. De már tőlem nem tud tovább folyni, mert a szomszéd is megemelte tehát a 73-75 

ben kialakult egy kacsaúsztató.  

 

Pisók István polgármester: Fel lesz töltve. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A járdák kiegyenesítést is három éve kérem már. Tavaly is 

kértem, de nem valósult meg. A lakosság igényelne ilyet, hogy fűkaszálás, permetezés és arról 

volt szó, hogy ezt majd tudjuk szolgáltatni, de ez nem sikerült akkor ez most, hogy van? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt tudná a Nonprofit csinálni, mint ahogy volt is róla szó. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A másik a Szabadság úton is van egy roncsház, aminek 

beszakadt a hátulja, ennek a lebontását nagyon meg kellene sürgetni. Illetetve a le nem kaszált 
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területek tulajdonosait felszólítani. Amit még elmondanák óriási segítség, hogy a lakosok 

igénybe vehetik a kisbuszt.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A piactérrel kapcsolatban jelezték az ott árusítók, hogy annyira 

szűk a terület ott a piactér közepére csinálták meg a virágoskertet és mellette nehezen lehet 

autóval behajtani találni kellene rá valami megoldást. A piacteret körbe kell keríteni nem, 

tudom ez mikor fog megtörténni. A másik a szemétgyűjtő konténer mellett áll a szemét, ott 

valamit csinálni kell. Gazos portákat rendbe kell tetetni, van, amelyiken parlagfű is van. 

Valamint megkerestek közfoglalkoztatottak azzal, hogy mi az oka annak, hogy egyes emberek 

6 órára járhatnak dolgozni ebbe a melegbe, a többieknek pedig 7 órakor kell kezdeni a 

munkaidőt. Miért nem lehet egységesen nekik is 6-ra jönni, dolgozni. Még a csatornákkal 

kapcsolatban szeretném jelezni, hogy van egy brigádunk, amiket csatornatisztításra vettünk 

föl és a csatornák mellett szintén emberi magasságú fű van. És még egyet szeretnék kérni jó, 

lenne, ha az orvosi rendelő útvonalát ki szórólapoznátok, ugyanis arra vannak rászokva, hogy 

keresztülvágtatnak az iskolán, és ha már nincs, nyitva a kapu ordibálnak.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Nagy Ignácék jelezték, hogy szoljak hogy el van dugulva a 

csatorna és ki kellene tisztítani. 

 

Pisók István polgármester: Nekünk nem jelezték még Ignácék.  

 

Molnár Zoltán képviselő: Szeretném kérdezni a romházzal kapcsolatban nem, lehet nekünk 

erre pályázni? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Volt olyan lehetőség, hogy az önkormányzat azokat a 

házakat, ami üres és az államhoz került átvegye. Ezt meg is kértük, azonban ezt elutasították.  

 

Pisók István polgármester: Közmunkában a 6 órás kezdés igazából a kinti kertészet kérte, 

hogy hagy menjenek 6 órára. A többiek jelenleg nem jelezték, hogy 6 órára szeretnének jönni. 

A romos házakra kijött a bontási kötelezettség.  

 

Négyesi Emília állampolgár: Tisztelt Képviselő testület azért kerestem meg Önöke,t hogy a 

héten, a szolgálati lakáshoz nem tudom hogy hozzá tartozik –e a garázs mert az erőszakos 

ráhatással elvették. Erről se papír semmi sincs most ez, hogy működik? Ez hozzátartozik, a 

szolgálati lakáshoz vagy nem tartozik? 

 

Pisók István polgármester: Maga a szerződésbe nincs benne a garázs. 

 

Négyesi Emília állampolgár: Amikor én megkötöttem a szerződést akkor Vígh Laci mondta, 

hogy 5 ezer a garázs 10 ezer a lakás, de ez csak szóban. Az önkormányzatnak szüksége lett rá 

és erőszakos ráhatással vették el. Nekem is kell, mert nem tudom hová tenni a dolgaimat, 

vagy ha kocsival akarok beállni nem, tudom hova tenni. Erőszakkal elvették, mert 

megfenyegettek, hogy levágják a lakatot, ha nem adom. 

 

Pisók István polgármester: Nem volt erőszakosan, beszéltek veled, hogy kellene a garázs. 

Ott volt üresen a garázs és használhattad.  

 

Négyesi Emília állampolgár: Orsó János és Molnár Attila is oda lett küldve, hogy ha nem 

adom a garázsnak a kulcsát azt mondta a polgármester, hogy vágják le a lakatot. 
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Pisók István polgármester: Szó sem volt lakatlevágásról.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Meg fogom nézni a bérleti szerződést és a rendeletet is, 

hogy a későbbiekben ne legyen effajta kellemetlenség 

 

 

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

mindenkinek a részvételt, zárt ülést rendelek el. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

                                                                                               

 

   Pisók István                                                         Dobó-Balogh Henrietta 

  polgármester                                               aljegyző 

 

 

 

 

 

             Tóthné Kovács Piroska 

                                                                     jkv. vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


