18. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 04án megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
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18. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 04-én
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Hajnal Istvánné képviselő
Fuder Lászlóné képviselő
Molnár Zoltán képviselő

Héder Zsolt képviselő
Simai Mihály képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat,
megjelenteket, Aljegyző asszonyt, a mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom,
hogy a testület határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
./2017. (X.04.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.
./2017. (X.04.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1. Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézmény 2016/2017. tanév oktató-nevelő
munkájáról
2. Beszámoló a Platánfa Óvoda 2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai
tevékenységéről
3. Platánfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
4. Tájékoztató Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2017. I. félévi összevont
költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről.
5. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.
(III.07.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
6. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testületének a helyi
népszavazásról szóló rendelete elfogadásáról
7. A hulladékgazdálkodási tevékenység biztosításával kapcsolatos megkeresés
megtárgyalásáról
8. Üzletrész megszerzése NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.-ben
9. Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
10. A TOP 3.2.2. -15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló

energiaellátás komplex fejlesztési programok keretében megvalósítása elnevezésű
pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről
11. A TOP 3.2.1. -15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása
12. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
13. TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági
fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal
kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
14. TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági
fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal
kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása
15. Egyebek

Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai
Általános Iskolai Tagintézmény 2016/2017. tanév oktató-nevelő munkájáról
Első napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Tiszagyendai Általános Iskolai Tagintézmény 2016/2017. tanév oktató-nevelő
munkájáról
Fuder Lászlóné képviselő: Először is a beszámolóval kapcsolatban szeretnék elnézést kérni a
testülettől, mert a beszámoló nem megfelelő módon lett lekicsinyítve és így elég összevisszásnak tűnik a beszámoló. Sikeresen zártuk a tanévet, a tanulói létszám tanév végére kis
létszámmal csökkent ennek elsősorban az volt az oka, hogy elköltöztek a településről egy
család három gyermekkel már ez három fő csökkenést jelentett. Évközben a tanulók
eredményesen szerepeltek különböző versenyeken. Szép díjakat hoztak el, főleg a sport ahol
kiemelkedő munkát végeznek. Középmegyei versenyeken vettek részt a gyerekek ahol szép
eredményt értek el. Nem minden gyermek teljesítette sikeresen az évet, de a pótvizsgán a
bukott tanulók közül egy diák kivételével valamennyi folytathatta a tanulmányait a saját
korosztályának megfelelő osztályban. A szeptembert az iskola 119 fővel kezdte, sajnos
szeptember előtt 10 gyermek távozott az intézményből, mind a 10 gyermeket valamelyik
Egyházi intézménybe vittek el. Az első osztályosok közül is volt olyan tanuló, aki nem a
Gyendai Iskolába kezdte meg tanulmányait. Ennyiben szeretettem volna kiegészíteni, ha
valakinek van, kérdése szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szeretnék elnézést kérni az Önkormányzat nevében a
sokszorosítás közben felmerülő problémákért.
Hajnal Istvánné képviselő: A beszámolónak az egyik lényeges gondolata van, itt a lapnak a
felső részén én arra kérnélek Igazgató asszony, hogy ezt ismertesd már kicsit bővebben.
Tulajdonképpen pedagógiavonatkozásban nem ismerem az iskola munkáját, de a Család és
Gyermekjóléti Szolgálattal az együttműködés, mint jelzőrendszeri koordinátor ismerem és ez
a része jól működött. Marikának ez volt az utolsó éve és az utolsó beszámolója,
megköszönnénk a munkádat Marika az intézmény minden dolgozója nevében.
Fuder Lászlóné képviselő: Köszönöm szépen. Gizike, amit felvetett, tehát az elmúlt
időszakban mindenki tudja, hogy jelentős létszámú bejáró tanuló van a Tiszagyendai

Általános Iskolában, igaz ebben a tanévben már jóval kevesebb tanulót írattak be más
településről. A tanév során sok alkalommal kellett saját érdekeinkért a bejáró tanulók
szüleivel szemben különböző dolgokat foganasítani és ezek közé tartoztak az úgynevezett
csoportos megbeszélések, amikor a szülőt, a gyereket, az osztályfőnököt és az Én
jelenlétemmel elbeszélgettünk, hogy milyen elvárások vannak, ennek volt eredménye, hiszen
két olyan gyermeket is elvittek az Iskolából, akikkel nagyon komoly magatartási problémák
voltak. A másik, ami szintén nagyon sok problémát jelent, amit Én az elmúlt időszakban
tapasztaltam, de gondolom ezt mások is, hogy leány tanulók hirtelen és nagyon gyorsan
nőnek, gyorsan kerülnek a serdülő korba, ami azt jelenti, hogy más szemmel nézik a fiúkat és
a felnőtt férfi pedagógusokat, ami szintén több konfliktusforrást jelentett az év közben ezeket
nagyon nehéz volt rendbe tenni. Sokan ezt heccből is csinálták és ezek sok konfliktust
eredményeztek. És pontosan ezért van itt az elején az a mondat, amit Gizike mondott, hogy
egységesen kell kiállnunk az iskola érdekeiért a pedagógusoknak és egyáltalán nem
engedhetjük meg magunknak, hogy azért vigyék el a gyerekeket, mert bejáró tanulók
viselkedése, magatartása nem megfelelő. Ha ez azt vonja maga után, hogy kevesebb bejáró
tanulónk lesz, akkor fel kell vállalni, hogy kevesebb bejáró tanuló legyen. Ez nem jelent
hátrányt az Iskola működésének.
Pisók István polgármester: Értékelem ezt a kritikát, jól meg van fogalmazva. Egységesen
kiállni az iskoláért, mert a helyiek el fogják vinni a gyerekeket, mert akik tanulni akarnak,
nem tudnak tanulni úgy ahogy, kell. A másik hogy többen jelezték a nyitva tartást, hogy
negyed kilenckor lehet menni az iskolába.
Fuder Lászlóné képviselő: Ha a szülő az iskola felé fordult, mint ahogy fordult tavaly is már
hét órakor nyitva áll a szülők számára, és nem egy szülő hozta gyermekék hét órára mivel
dolgoznia kellett menni, aki igényt tart rá annak semmi akadálya, hogy gyermekét elhelyezze
az iskola.
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:

140/2017. (X.04.) számú Határozat
-

Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszagyendai Általános Iskolai tagintézmény 2016/2017. tanév oktató-nevelő
munkájáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunhegyesi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskolai tagintézmény
2016/2017. tanáv oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:

1. Pisók István polgármester
2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
3. Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános
Iskolai Tagintézmény
4. Irattár
Beszámoló a Platánfa Óvoda 2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai
tevékenységéről
Második napirendi pont: Beszámoló a Platánfa Óvoda 2016/2017-es nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről
Balogh Edina intézményvezető: Az óvodát az elmúlt évben 40 fővel zártuk ez igen nagy
létszám az előző évekhez képest. A 40 főből 38 fő étkezett ingyenesen, két gyermeknek
kellett térítési díjat fizetni. Az elmúlt tanévben ugrásszerűen megnőtt a HH és HHH
gyermekek létszáma. Az óvodai programokat megvalósítottuk. Egy programot nem sikerült
teljesíteni a szüretet. Az elmúlt időben tanfelügyeleti ellenőrzésem volt, mint vezető, nagyon
jól zárult volt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés az elmúlt csütörtökön ott is szép
eredménnyel zártunk. Szépen meg lettünk dicsérve, csupa jókat mondtak az óvodáról. Jelen
pillanatban 39 gyermekünk van. Az óvodában a napi tevékenységeket nagyon szépen el
vannak látva. Évente kétszer mérjük a gyermekek fejlettségét november hónapban és
áprilisban. Minden esetben a szülőket behívjuk és tájékoztatjuk, őket valamint írásban
rögzítjük és a segítségükre fejlesztési tervet is szoktunk készíteni. Mert sajnos úgy érkeznek
meg a gyermekek az óvodában, hogy alapvető szükségleteiket sem tudják kielégíteni pl.: a
WC-zés, az orrfújás a pohárból való ivás a kanál használata, sem mert sok gyermeket etetnek.
Beszéltük is hogy ki fogok járni a Védőnővel, hogy az óvodába kerülés előtt a szülőnek
segítséget nyújtsak ez ügyben. Jelzőrendszeri tagokkal teleülésünkön úgy gondolom, hogy
nagyon jó a kapcsolatunk napi szinten segítsük egymás munkáját. Esetmegbeszéléseken
szoktunk részt venni, gyermekvédelmi tanácskozásokon. Próbáljuk ápolni a kapcsolatainkat.
Hajnal Istvánné képviselő: Egyetértek Edinával, kiemelve a gyermekvédelmi munkát és
jónak tartom az együttműködést. Jó elképzelés hogy az óvodába kerülő gyermekeket
rávezetni, hogy mi az óvodába kerülés feltételei. Jó lenne a szülők akadémiája, mint minden
évben felvetem vagy a Biztos Kezdet Ház, ami azt jelenti, hogy 0-3 éves korig szülők
gyermekeivel együtt bejárhatnának, ahol megtanulnák az alapvető ismereteket. A beszámolót
elfogadásra javaslom.
Balogh Edina intézményvezető: Azért is szorgalmazom, hogy 2,5 évesen már vigyék
óvodába a gyermekeket.
Fuder Lászlóné képviselő: Az óvoda és iskola kapcsolata mondhatom, hogy a környéken
példaértékű mert bármilyen szakmai gondunk, problémánk volt egymás segítségére siettünk, a
rendezvényeinket sokszor rendeztük közösen, hívtuk egymást, látogattuk egymást. Abban
bízom azzal, hogy Én onnan eljöttem ez a jó szakmai kapcsolat, amit mi az elmúlt években
kiépítettünk az továbbra is fennmarad. Sok sikert kívánok az óvoda munkájához.
Balogh Edina intézményvezető: Köszönöm még egyszer a munkád, azt hogy már közel 16
éve segíted a munkámat, mint vezető, mint óvodapedagógus. Köszönöm szépen.

Fuder Lászlóné képviselő: Köszönöm szépen.
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:
141/2017. (X.04.) számú határozat
-

Beszámoló a Platánfa Óvoda 2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai
tevékenységéről–

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Platánfa Óvoda
2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
5.
6.
7.
8.

Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Platánfa Óvoda
Irattár

Platánfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Harmadik napirendi pont: Platánfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Pisók István polgármester: A Magyar Államkincstár ellenőrizte és pótolni kellett a
hiányosságokat.
Balogh Edina intézményvezető: Aláírásokat kellett pótolni, tettünk bele kiegészítő részeket,
törvényileg előírt módosításokat megtettük, eleget tettünk a vizsgálatnak.
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:
142/2017. (X.04.) számú határozat
-

Platánfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása–

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Platánfa Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és 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 Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Platánfa Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását a Magyar Államkincstár által javasolt
változtatásoknak megfelelően elfogadja.
/A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Balogh Edina Vezető Óvónő
Tájékoztató Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2017. I. félévi összevont
költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről.
Negyedik napirendi pont: Tájékoztató Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2017. I.
félévi összevont költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről.
Fuder Lászlóné képviselő: Én áttanulmányoztam a költségvetést, ugyan nem kötelező
behozni a féléves beszámolót a testületnek, de ez nagyon jó dolog. De agy láthatjuk, hogy
hogyan alakultak a kiadások és a bevételek. Én azt látom, hogy a bevételek közel arányosan a
félévhez megfelelően 48 % volt ahol 52% ban is elértük. Viszont az iparűzési adó fél éves
teljesítése csak 35 % ez a legalacsonyabb bevételi forrásunk. A kiadási oldal is arányos tehát a
félévnek megfelelő. Az óvoda esetében szeptemberben módosult a pedagógusok bére és
szeretném megkérdezni, hogy az oktató nevelő munkát segítők esetében január hónapban 7+3
% azaz 10 % béremelés volt adható a dajkáknak hogy ezt megkapták-e?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az óvoda pedagógusok megkapták az emelést, de a
dajkáknak utána járok.
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:
143/2017. (X.04.) számú határozat
-

Tájékoztató Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2017. I. félévi összevont
költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyenda
Községi Önkormányzat 2017. I. félévi összevont költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadja.
(A tájékoztató teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:

Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pénzügy
Irattár
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.07.)
számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
8/2017. (X.04.) számú rendelet
-

Tiszagyenda községi Önkormányzat 8/2017. (X.04.) számú önkormányzati
rendelete a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (III.07.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 8/2017. (X.04.) számú önkormányzati rendeletet a
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.07.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Psiók István polármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Irattár
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testületének a helyi népszavazásról szóló
rendelete elfogadásáról
Hatodik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testületének a helyi
népszavazásról szóló rendelete elfogadásáról
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez idáig is szerepelt az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában, hogy a település lakosságának hány százaléka kezdeményezheti a
helyi népszavazást, de a Kormányhivatal törvényességi eljárást folytatott minden egyes
településen és azt állapították, meg hogy az SZMSZ-ből ki kell venni és egy önálló rendeletbe
kell beletenni, de ugyanúgy 10% aki kezdeményezheti a helyi népszavazást.
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:
9/2017. (X.04.) számú önkormányzati rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 9/2017. (X.04.) számú önkormányzati
rendelete a helyi népszavazásról

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 9/2017. (X.04.) számú önkormányzati rendeletét a helyi
népszavazásról.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Erről értesül:
Psiók István polármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Irattár
A hulladékgazdálkodási
megtárgyalásáról

tevékenység

biztosításával

kapcsolatos

megkeresés

Hetedik napirendi pont: A hulladékgazdálkodási tevékenység biztosításával kapcsolatos
megkeresés megtárgyalásáról
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Arról lenne szó, hogy 5 Heves megyei települést
szeretnének bevonni a Hulladékgazdálkodásba és mivel mi is a Társulási Tanács tagjai
vagyunk, három határozatot kell meghozni.
Pisók István polgármester: Hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggőfeladat-és
hatáskörök Társulásra átruházásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
144/2017. (X.04.) számú határozat
-

Hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő feladat- és hatáskörök
Társulásra átruházásáról-

1) Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a Ht. 33-37/B. §-ában
meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköröket, így különösen a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötésére, módosítására vonatkozó feladat- és hatáskörét
a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza át.
2) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2017. május 09. napján
felmondott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondási ideje az új

hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés hatályba
lépésének napján szűnjön meg.
3) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
tanácsának ülésén jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon.
4) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Határozatról értesülnek:
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Jegyzője
3. NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
5. Irattár

Pisók István polgármester: Üzletrész megszerzése NHSZ Észak- KOM Nonprofit Kft.-ben.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
145/2017. (X.04.) számú határozat
-

Üzletrész megszerzése NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.-ben-

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás az NHSZ Észak-KOM
Nonprofit Kft.-ben (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., Cg. 10-09-036321, adószám:
24779098-2-10) üzletrész átruházási szerződéssel 1% arányú 100.000.- Ft névértékű
üzletrészt szerezzen, 100.000.- Ft, azaz százezer forint megfizetése ellenében.
2. Tiszagyenda községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
tanácsának ülésén jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Határozatról értesülnek:
6. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere
7. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Jegyzője
8. NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
10. Irattár

Pisók István polgármester: Közszolgáltatási szerződés megkötéséről. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
146/2017. (X.04.) számú határozat
-

Közszolgáltatási szerződés megkötéséről –

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megszervezése érdekében az újonnan létrejövő regionális
közszolgáltatókkal kössön közszolgáltatási szerződést a jogszabályi feltételek
teljesülése esetén.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
tanácsának ülésén jelen határozatban foglaltak szerint szavazzon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Határozatról értesülnek:
11. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere
12. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Jegyzője
13. NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
14. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
15. Irattár
A TOP 3.2.2. -15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás komplex
fejlesztési programok keretében megvalósítása elnevezésű pályázat benyújtásáról és a
projektterv elkészítéséről
Nyolcadik napirendi pont: A TOP 3.2.2. -15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás komplex fejlesztési programok keretében megvalósítása elnevezésű pályázat
benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Párhuzamosan halad a TOP 3.2.1. –el és itt is fel kellene
hatalmazni azt aki, aláírhatja, aki Alpolgármester úr is lehet.
Pisók István polgármester: Hozzájárulok, hogy Alpolgármester úr legyen, mert ő volt itt.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyiban módosítanánk az előterjesztést, hogy nem
Polgármester úr lenne az aláíró, hanem Alpolgármester úr.

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor most azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden egyes dolgot,
ami az adott pályázattal kapcsolatos az Alpolgármester ír alá?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez, csak ami az előterjesztésbe ki lett küldve ez. a
projektterv, de olyan döntést is hozhat a testület hogy a teljes beruházást.
Fuder Lászlóné képviselő: Jó lenne azt az egészet valamilyen úton, módon tisztába tenni,
azért mert 257 millió forintról van szó! Ezt a 267 millió forintot nem szabad, hogy a település
elveszítse. Folyamatosan itt vannak előttünk ezek az előerjesztések az Én számomra olyan
nonszensz dolog, hogy van két vezető van, a Polgármester van az Alpolgármester, és ha
Polgármester akadályoztatva van, nyílván Alpolgármester aláírhatja vagy aláírási joggal is
rendelkezik. Na, most ott tartunk, hogy már valahogy haladnunk kellene a pályázatnak a
mérföldkövei egyszerűen csúsznak heteket, hónapokat és nehogy az legyen, már hogy azért
mert itt nem kerülnek aláírásra különböző okiratok emiatt gyakorlatilag a pályázatot lehet,
hogy nem tudjuk megvalósítani!
Pisók István polgármester: Nem egészen így van ez ugyanis nem áll a pályázat tervező van,
minden tehát halad a pályázat csak Én azért nem írom alá mivel hogy nem voltam akkor jelen,
nem Én voltam itt a levezető ezért nem írom alá.
Fuder Lászlóné képviselő: De Polgármester úr a múltkor hoztunk egy döntést akkor azt
mondtuk, hogy a Polgármester úr írja alá az másik pályázat volt a TOP 3.2.1. –es azt sem írtad
alá Polgármester úr pedig hoztunk egy döntést Te is itt voltál, megszavaztad, de nem írtad alá.
Molnár Zoltán képviselő: Ez majdnem úgy tűnik, hogy akadályozva van a projekt!
Pisók István polgármester: Nem kell kiabálni, beszólogatni, tartsuk be a parlamenti formát!
Simai Mihály képviselő: Bár megértem Képviselő társaim indulatát, csatlakoznék Marikához
ugyanez a véleményem, de azt kérném, hogy bízzuk meg az Alpolgármester urat intézze ezt
az egészet és hagy haladjon.
Pisók István polgármester: Tévedés ne essen, nem azért nem írom alá, azért nem írom alá,
mert nem voltam jelen, senki nem akarja akadályozni.
Molnár Zoltán képviselő: Nekem úgy tűnik ez az egész, hogy szavazgatunk itt minden fajta
testületi ülésen és nem haladunk előre, ez teljesen úgy tűnik, hogy ez a projekt akadályozva
van, úgy, mint a Lovas napok megszervezése, de majd az egyebekben erről beszélek. Én is azt
javaslom, hogy az Alpolgármester urat teljes felelősséggel ruházzuk ennek a projekt
megvalósítását, mert tudjuk, hogy van 16 milliós visszafizetés, de erről senki nem beszél! És
akkor most megpróbáljuk a másik vonalat, hogy el tudnak-e számolni vagy, hogy lesz, ezt
javaslom!
Pisók István polgármester: Egyenlőre a nyolcas napirendi pontról van szó!
Ballók Zoltán alpolgármester: Kettő képviselő társam azzal a javaslattal élt, hogy nem ez az
egy darab szerződést, hanem a TOP 3.2.1, TOP 3.2.2 –es pályázatokkal úgy, mint a mostani
Lovas nappal kapcsolatosan aláírási joggal ezt a két projekt megvalósítását rám szeretnék
bízni. Ezt bocsássuk, szavazásra a testület majd erről dönt.

Pisók István polgármester: De közlöm Önnel, hogy nem az Alpolgármester felel, hiába
fogja Ön aláírni ezt a papírt, hanem a Polgármester.
Simai Mihály képviselő: Ez képviselői indítvány, de majd Jegyző asszony elmondja.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Azt mondom, most első körben szavazzuk, meg ami be
lett terjesztve projektterv aláírást és az egyebekben határozati javaslattal élhet Alpolgármester
vagy a képviselők. Viszont Én olyan módosítással, mivel hogy Polgármester úr nem volt jelen
június 30-án tavaly mikor megszületett ez a döntés, hogy legyen beadva ez a pályázat akkor
ne Polgármester úr legyen az aláíró a projektterves szerződésnek a pályázatírásnak, hanem az
Alpolgármester kerüljön felhatalmazásra. Ez konkrétan TOP 3.2.2-15 –es pályázathoz
kapcsolódó projektterv illetve pályázatírói vállalkozói szerződés utólagos aláírásáról van szó,
amivel fölhatalmazzák Alpolgármester urat.
Pisók István polgármester: Jó akkor, 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:
147/2017. (X.04.) számú határozat
-

A TOP-3.2.2-15 kódszámú Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás komplex fejlesztési programok keretében megvalósítása
elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15
kódszámú, Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési
programok keretében elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről szóló
előterjesztést és 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:
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza
Ballók Zoltán alpolgármestert a TOP-3.2.2-15 kódszámú, Önkormányzatok által
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására
irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Honor
Consulting Kft. között fennálló vállalkozói szerződés utólagos aláírásával és
hitelesítésével.
Határidő: azonnali
Felelős: alpolgármester, aljegyző
Erről értesül:
Honor Consulting Kft. (3529 Miskolc, Bezerédi u. 35.)
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester

Dobó-Balogh Henrietta
Képviselők
A TOP 3.2.1. -15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Kilencedik napirendi pont: A TOP 3.2.2. -15 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének
megtárgyalása
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést szeretnék ehhez tenni, hogy az
előterjesztésben kimaradt, de úgy kellene kérni a tervezői árajánlatokat, hogy a tervezésre és a
rehabilitációs feladatok ellátására.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt az ajánlatokat ki hozta be?
Pisók István polgármester: Három tervezőtől kérnénk be árajánlatot,
-

Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45.
Csernyik Csaba 3200 Gyöngyös, Petőfi utca 98.
Németh László 5321 Kunmadaras, Ady u.5.

Van-e még ehhez valakinek javaslata? Javaslom elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
148/2017. (X.04.) számú határozat
-

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat tervezői árajánlatok
kiválasztásáról szóló előterjesztést és 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 Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
személyektől/szervektől kér be árajánlatot a tervezői feladatok elvégzésére:
1. Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany J. u. 45. sz.
2. Csernyik Csaba 3200 Gyöngyös, Petőfi utca 98.
3. Németh László 5321 Kunmadaras Ady u. 5.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és az aljegyzőt, hogy az ajánlatok bekérésében közreműködjenek.

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali
Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal
kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Tízedik napirendi pont: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Pisók István polgármester: Három cégtől kérnénk be
-

Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45.
Jobbágy Krisztina 5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.
Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a.

Van-e javaslat? Ha nincs akkor elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
149/2017. (X.04.) számú határozat
-

A TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének
megtárgyalása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat műszaki ellenőri
árajánlatok kiválasztásáról szóló előterjesztést és 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 Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
személyektől kér be árajánlatot a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére:
1. Oláhné Csengeri Rozália (ME-É 16-0180; ME-M 16-0280) 5241 Abádszalók, Arany
J. u. 45. sz.
2. Jobbágy Krisztina (ME-É 16 0256) 5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.
3. Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali

Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki
ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Tizenegyedik napirendi pont: TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek
energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű
pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Pisók István polgármester: Szintén három cégtől kérnénk be:
-

Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45.
Jobbágy Krisztina 5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.
Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a.

Van-e javaslat? Ha nincs akkor elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
150/2017. (X.04.) számú határozat
-

A
TOP-3.2.2-15
Tiszagyenda
település
közintézményeinek
energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával
elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok bekérésének
megtárgyalása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15
Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló
energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri
árajánlatok kiválasztásával összefüggő előterjesztést és 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 Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
személyektől kér be árajánlatot a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére:
4. Oláhné Csengeri Rozália (ME-É 16-0180 ; ME-M 16-0280) 5241 Abádszalók, Arany
J. u. 45. sz.
5. Jobbágy Krisztina (ME-É 16 0256) 5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.
6. Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali

Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői
árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Tizenkettedik napirendi pont: TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek
energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű
pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása
Pisók István polgármester: Szintén három cég van:
-

Szarvasi Alternatív Bt. 5540 Szarvas, Hunyadi János út 22.
Geowatt Kft. 1097 Budapest, Kén út 6.
Schafer Épületgépészet Kft. 5650 Mezőberény, Fő út 7.

Van-e javaslat? Ha nincs akkor elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
151/2017. (X.04.) számú határozat
-

A
TOP-3.2.2-15
Tiszagyenda
település
közintézményeinek
energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával
elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének
megtárgyalása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15
Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló
energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok
kiválasztásáról szóló előterjesztést és 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 Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi
személyektől/szervektől kér be árajánlatot a tervezői feladatok elvégzésére:
1. Szarvasi Alternatív Bt. (Sonkoly Gábor tervező) 5540 Szarvas, Hunyadi János út 22.
2. GEOWATT Kft. 1097 Budapest, Kén út 6.
3. SCHAFER ÉPÜLETGÉPÉSZET Kft. 5650 Mezőberény, Fő út 7.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali

Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző

Egyebek
Tizenharmadik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Minden évben kell képviselő testületi hozzájárulás ehhez.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Azért kellene a képviselő testületi hozzájárulás, hogy
felhatalmazzák a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést megkösse, intézkedéseket
megtegye illetve 1350 Ft / aranykorona/évdíjat kell fizetni a föld után durván 64.000.Ft, amit
fizetnünk egyfajta bérleti díjat a földért. Viszont a földalapú támogatást fölvesszük, ami a
háromszorosa, és hogy a közfoglalkoztatásban létszámot tudjunk, tartani föl kell mutatni hány
hektár földel, rendelkezünk.
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 határozatot fogadta el:
152/2017. (X.4.) számú határozat

-

Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés
megkötése -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási
szerződést köt a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel, a megbízási szerződés megkötésére és
az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére felhatalmazza Pisók István polgármestert.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
ellentételezéseként az 1350.- Ft/AK/év mértékű díj megfizetését.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár

Tizennegyedik napirendi pont: Közkifolyók

vállalja

a

használat

Pisók István polgármester: Ebben a szerződésben 10m3/ közkifolyó/ hó kell fizetnünk, de
engem szóban tájékoztattak, hogy ezt leviszik 5m3/ közkifolyó/ hó, de várhatóan ez év végéig
vagy következő év elején minden közkifolyóra órát kell szerelni, de erről majd, küldenek egy
tájékoztatást. Fölmerült, hogy mennyi közkifolyót tartsunk meg vagy szüntessünk meg.
Hajnal Istvánné képviselő: Azt nem javasolnám, hogy közkifolyót szüntessünk meg, de 10ről az 5-re mindenféleképpen kérjük, hogy legyen lecsökkentve.
Pisók István polgármester: Úgy tudom, hogy ahol nincs bevezetve a víz ott 1m3/fő/ hó kell
fizetni.
Fuder Lászlóné képviselő: Ennek utána kell járni Polgármester úr, mert akkor vonja ki, amit
az Önkormányzatnak kell fizetnie.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Kérje a testület az átdolgozást.
Molnár Zoltán képviselő: Hatástanulmányt kellene végezni, hogy hol szükségesek a kutak.
Ezt halasztani kellene és pontosítani.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Javaslom elhalasztani és ezeket a kérdéseket föltenni,
amennyiben megválaszolásra kerül, újra tárgyalják.
Pisók István polgármester: Akkor 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:
Tizenötödik napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Pisók István polgármester: TRV. levelének ismertetése, tájékoztatása (melléklet
tartalmazza). Azt ígérte a Szabó Péter úr, hogy nemsoká kezdik a kutat tisztítani.
Megszavaztuk, hogy azt a kutat, ami üzemen kívül van, kitisztítatjuk a bérleti díj terhére.
Ballók Zoltán alpolgármester: Egy határozatot, amit hoztunk július 28.-án szeretném
módosítani. Van –e most erre lehetőség? Visszavonjuk, és új határozatot hozzunk. Top 3.2.1
és a TOP 3.2.2.-es projektnél ahol megjelöltük a hét vállalkozót?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet tenni javaslatot a vállalkozó kijelölése 2017. július
28.-án történt a 104/2017 (VII.28.) és a 105/2017 (VII.28.) –as képviselő testületi
határozatokkal.
Ballók Zoltán alpolgármester: Erről lehet szavazni?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet, de hogyha úgy dönt a testület, akkor Én
előkészítem döntésre, Alpolgármester úr megkér, hogy készítsem elő, akkor előkészítem.
Pisók István polgármester: Jelezni kell előre. A hét vállalkozóból gondolom, kevesebb kell!
Amit a Polgármester jelölt az nem jó!

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen Polgármester úr pontosan jól mondja, ami vállalkozót
maga idehozta minden visszafizetős.
Molnár Zoltán képviselő: A Lovas nap előkészületei, lebonyolítása, úgy érzem, hogy a mi
Polgármesterünk állandó jelleggel akadályozza a szervezést, a Falunapok, amikor
szerveződnek a közmunkás bulik szerveződnek akkor a közmunkások nyüzsögnek,
mindenfele amikor egy Lovas napot kell szervezni, amiben a Polgármester úr, nincs, benne
akkor a közmunkások eltűnnek. Ennek mi az oka?
Pisók István polgármester: Kérdezze meg a közmunkásokat ne engem.
Molnár Zoltán képviselő: Le vannak szólítva a közmunkások, meg vannak fenyegetve, hogy
ki lesznek rúgva, ha oda mertnek jönni, ez a baj!
Pisók István polgármester: Nem fenyegettem meg senkit nagyon téved!
Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm
mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
jkv. vezető

