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22. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 04én megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Hajnal Istvánné képviselő
Fuder Lászlóné képviselő
Héder Zsolt képviselő
Simai Mihály képviselő
Hiányzik: Molnár Zoltán 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 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
174/2017. (XII.04.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A napirendi pontokhoz még kettő pont lenne, az egyik a
közmunkaprogrammal kapcsolatos, a másik pedig a konyha pályázat lenne, amit szeretném,
ha zárt ülésen tárgyalnánk meg. A közmunkaprogramot előre szeretném venni, meg még
annyi lenne, hogy előre vennénk Adrinak a beszámolóját. Legyen még egyéb előterjesztések
is és utána legyen zárt ülés. Akkor szeretném felkérni Adriennt, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.
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175/2017. (XII.04.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1. A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
2. A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény alapító okiratának
módosítására
3. A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.15.) Társulási Tanács határozat módosításáról
4. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 4/2015. (II.27.) számú az egyes szociális
ellátásokról szóló rendeletének módosításáról
5. Tiszagyenda Község településképének védelméről szóló rendelet elfogadásáról
6. A 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
7. Orvosi
ügyelettel
kapcsolatos
feladat
átadási-átvállalási
szerződés
megtárgyalásáról
8. FILANTROP
Környezetvédelmi
és
Fűtéstechnikai
Nonprofit
Kft.
Együttműködési Megállapodásának megtárgyalásáról
9. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok ellátása, képzés
biztosítása és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan árajánlatok
bekéréséről
10. TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági
fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal
kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a nyilvánosság
biztosításához kapcsolódóan árajánlatok bekéréséről
11. Beszámoló a Legszebb Konyhakertek - Magyarország Legszebb Konyhakertjei
2017. évi tiszagyendai programjáról
Zárt ülés:
1. Vass
Laura
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatának elbírálásáról
2. Nagy
Zsuzsanna
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatának elbírálásáról
3. Molnár József Zsolt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatának elbírálásáról
4. Harmath
Andrea
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatának elbírálásáról
5. Négyesi Julianna Emília kérelmének elbírálásáról
6. Várkonyi Jánosné kérelmének elbírálásáról

Önkormányzati
Önkormányzati
Önkormányzati
Önkormányzati

Beszámoló a Legszebb Konyhakertek – Magyarország
Konyhakertjei 2017. évi tiszagyendai programjáról

Legszebb

Horváth Adrienn: Csak egy nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni a beszámolómhoz. Az
eddigi támogatója a programnak R. Erzsébet volt. Ő egy kertész mérnök. Tapasztalatait a
Bőség kertje című könyvében írta el. Tavasszal olvastam ezt a könyvet, nekem ez nagyon
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tetszett, megkerestem Erzsébetet, hogy támogassa a mi kerteseinket. Rögtön azt mondta, hogy
valamennyi nevezőnek biztosít egy példányt. Mindeközben nagyon jó kapcsolat alakult ki
vele, olyannyira, hogy megjelentetett egy mese könyvet, amelynek a nyers példányát a mi
ovisaink tesztelhették. A gyerekek részt vettek az illusztrációk kiválasztásában is. Nagyon
tetszett a gyerekeknek, nagyon jó volt a fogadtatás. Megkért Erzsébet, hogy írjak egy ajánlást,
én írtam is, ami úgy jelent meg, hogy a Tiszagyendai Platánfa Óvoda ajánlásával. Mai nappal
megérkezett Víg Lacihoz is, nála meg lehet venni, nagyon aranyos, ovisoknak és kis
iskolásoknak való. Van az ovinak is tisztelet példánya, a könyvtár pedig kapott könyvet,
munkafüzetet és hangos könyvet is. A másik kiegészítésem az lenne, hogy írtam, hogy azt
javasolnám, hogy a következő évben ne csatlakozzunk a Kertes Programhoz, hanem hirdessük
meg a régen nagyon népszerű „Tiszta udvar, rendes ház” programot. Ennek több oka is van.
Nagyon sok és nagyon drága az adminisztrációja ennek a konyhakertes programnak. Nem nő
a csatlakozók száma, sem a faluban, sem országos szinten, hogy ez jelentős legyen. A nagyon
drága adminisztrációról annyit, hogy kb 15 oldal az, amit nevezőként ki kell nyomtatni, ezen
kívül rengeteg a szerződés, az oklevél, a köszönő levél és támogatóknak az oklevelek.
Kétévente pedig, amikor rajzversenyt kell hirdetni, akkor kb gyerekenként 30-35 oklevelet
kell kiosztanunk. Ez irdatlan mennyiségű nyomtatást jelent, rengeteg a postaköltség.
Szerződéseket, országos díjasok anyagait, CD-n vagy DVD-n kell beküldeni. A CD-re meg a
DVD-re a fotókat kell feltölteni, amiket készítünk. Az a baj, hogy nagyon sokan azért nem
csatlakoznak, mert csak a veteményes kert számít. Nem tudják a virágos kertjeiket, a
gyümölcsöseiket megmutatni. Ezt viszont nagyon szeretnék sokan. Ráadásul idén volt egy
nagyon felesleges adminisztrációja a konyhakert programnak, mert az idén a kertművelőnek
kellett kitöltenie a növénylapokat, hogy miket termesztett. Zöldség, gyümölcs, fűszer és
gyógynövényből mennyi termett. Senki nem értette, hogy miért kell beírni, hogy pl. Pista
bácsinak hány kiló krumplija termett az idén. Augusztusban kellett ezeket az adatokat leadni,
amikor se a birsre, se a szőlőre, se a szilvára nem tudtunk adatokat mondani, mert csak
októberben szedtük össze. Azt elmondanám, hogy a 15 nevezőből egyetlen egy személy
töltötte ki úgy a növény lapot, hogy az használható volt. Az összes többi használhatatlan volt,
nagyon bonyolult volt, mert például zöldségenként fel kellett tüntetni, hogy első vetés, másodés harmadvetés, tél alávetés, vásárolt vagy saját maggal történt a vetés és még mindezek
mellett a termésmennyiségeket is fel kellett tüntetni. Ez sokaknak nagyon bonyolult volt. Én
ezek miatt a dolgok miatt gondoltam azt, hogy jövőre hirdessük meg ezt a „Tiszta udvar,
rendes ház” mozgalmat. Azt gondolom, hogy ennek nagyobb lehet a közösség építő ereje.
Továbbá nem utolsó szempont, hogy a falukép szempontjából is sokkal nagyobb haszna lehet.
Pisók István polgármester: Kinél szebb a pázsit.
Horváth Adrienn: Nem hiszed el, de én már harmadik éve csinálom a konyhakert programot
és nagyon sok embernek fontos, hogy megmutassa a kertjét, ahol azonban csak a zöldségek
játszanak, nem tudja sem a virágait, sem a gyümölcs fáit megmutatni. Utána néztem, nagyon
sok település vezeti be ezt a Tiszta udvar, rendes ház mozgalmat, többek között Szolnok,
Debrecen, több Fővárosi kerület is meghirdeti. Ha a képviselő-testület engem ezzel megbíz,
akkor én januárig kidolgozom ennek a feltételeit. Ha viszont nem tetszik, akkor áprilisig még
mindig lehet jelentkezni a konyhakert programba. Én ennyit szerettem volna mondani, ha van
valakinek kérdése nyugodtan tegye fel.
Pisók István polgármester: Régebben volt már ilyen Tiszagyendán.
Horváth Adrienn: Jó emlékeik vannak róla az embereknek. Szerették.
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Pisók István polgármester: Én ennek a konyhakertes programnak is örülök, mert ennek is
van ereje. De tényleg így van, hogy nem mindenki kertészkedik, van aki mással is
foglalkozik. Miért nem lehetnék büszkék arra, hogy valakinek Tiszta udvara és rendes háza
van.
Horváth Adrienn: Jó emlékeik vannak ezekről az embereknek.
Pisók István polgármester: Én a magam részéről ezzel egyetértek és javaslom, hogy dolgozd
ki ennek a mozgalomnak a tematikáját. Inkább e felé mozduljunk, hátha a többi házat is húzza
majd magával.
Horváth Adrienn: Biztos, hogy lesz motivációja. Még egyet hagy mondjak, tartottuk ezeket
a kiegészítő programokat, mindig csak azok jöttek, akik benevezték a kertjüket, mert azt
hitték, hogy csak ők jöhetnek. Hiába hirdettük úgy, hogy ez mindenkinek szól, azt hitték az
emberek, hogy ez csak a kerteseknek szól. Mikor azt mondtam, hogy nagyobb lehet a
közösség építő ereje, akkor erre gondoltam.
Hajnal Istvánné képviselő: Én egyet értek Adrival teljesen. A „tiszta udvar, rendes ház”
program annyira jó volna, az emberek kérdezgették is, hogy régen volt ilyen, most miért
nincsen? De már évek óta kérdezgetik. Arról ugye nem beszélve, hogy ilyenkor tábla kerül a
házra. A végén van baj, azzal, aki mondjuk, nem kap táblát.
Horváth Adrienn: Van egy személy, aki készít ilyen házikó formájú táblákat. Ez 2.000. Ftba kerül, ki lehet tenni, mint egy házfal táblát. Rá van írva, hogy tiszta udvar, rendes ház.
Hajnal Istvánné képviselő: Valamikor benne volt a közmunkaprogramba, hogy addig nem
vehető fel valaki, amíg a portáját rendbe nem teszi. Benne van ez most is?
Simai Mihály képviselő: Valamikor benne volt.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Lakásfenntartási támogatásnál van benne meg
az FHT-nál.
Hajnal Istvánné képviselő: Emlékszem én erre, itt azért volna tenni való, mert szörnyű
állapotban van némelyik porta és lehetne hatni rájuk. Csak rá kellene lépni erre a dologra.
Pisók István polgármester: Én egyet értek mindezzel. Ez tényleg csak az emberek javát
szolgálja meg a faluét. Jobb az összkép.
Simai Mihály képviselő: Én is abszolút egyet értek vele, mert annak idején az árkusba ezt
csináltuk. Az sem mindegy, hogy az emberek ezt örömmel csinálták, versenyeztek egymással,
hogy kinek tisztább az udvara vagy a kertje. Továbbá az sem mindegy, hogy bejön ide egy
idegen és mit lát.
Pisók István polgármester: Jó, de hát itt minden kert és minden ház más. Mi sem vagyunk
egyformák. Az a lényeg, hogy rendezett legyen. Van, aki a rózsát szereti, van, aki nem. Itt az
a lényeg, hogy rendbe legyen az udvar, meg tisztaság legyen. Én azt mondom, hogy többen is
megkaphatják.
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Fuder Lászlóné képviselő: Valószínűleg egy rendeletet kell alkotni, hogy ez mivel jár,
mennyi ideig tart, stb.
Pisók István polgármester: Először dolgozd ki, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fog
működni.
Hajnal Istvánné képviselő: Esetleg a rendelet tervezetet, Adri azt ki lehetne dolgozni.
Pisók István polgármester: Szeretném megköszönni a munkádat a konyhakertek kapcsán.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
176/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

Beszámoló a Legszebb Konyhakertek – Magyarország
Konyhakertjei 2017. évi tiszagyendai programjáról -

Legszebb

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Legszebb
Konyhakertek – Magyarország Legszebb Konyhakertjei 2017. évi programjával kapcsolatos
tájékoztatóját. Megköszöni Horváthne Brauner Adrienn program koordinátor munkáját.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváthné
Brauner Adriennt, hogy a jövőre nézve dolgozza ki a „Tiszta udvar, rendes ház” program
kereteit.
Határidő: 2018. 01. 31.
Felelős: Aljegyző, Horváthné Brauner Adrienn

2018. évi Startmunka Mintaprogram tervezéséről
Pisók István polgármester: Második napirendi pont a közmunkaprogram, a Munkaügyi
Központ küldött ki egy levelet, ahol leírja a jövőre nézve, hogy mit igényelhetünk, mire
pályázhatunk. Új beruházást nem enged, a meglévő beruházásokat támogatja, de azt is csak
kis anyagi eszközzel. Nagy értékű tárgyi eszközt nem vásárolhatunk. El kell azon is
gondolkodnunk, hogy most mennyi embert veszünk fel. Van egy bizonyos réteg, akikkel
állandóan csak a probléma van, hol jár, hol nem dolgozni, utána pedig a feltöltés folyamos
problémát jelent. Sokan elmentek más helyre is dolgozni és nem találtunk embert a hely
betöltésére. Ha leszerződünk, a létszámot tartani kell. Egyébként nem tudom, hogy miért jó ez
a létszámtartás. Igazából ugye a közmunkaprogram arra van kitalálva, hogy ez egy út a munka
világába vissza. De ha valaki meg visszamegy, azt nekünk vissza kell tölteni. De miért kell
nekünk ezt visszatölteni, újból gerjesztjük a közmunkát. Nyilván, amit vállalunk azt teljesíteni
kell. A hagyományos programban nincsenek szankciók. Ehhez van-e valakinek valami ötlete?
Hajnal Istvánné képviselő: Átolvastam ezt a két anyagot, amit Henike elküldött. Én úgy
értelmezem, hogy ha most kitalálnánk valami új üzemet vagy valamit, ezt nem engedik. A
régibe nagyon ügyesen kellene kiválasztani, azokat a programokat, amik beváltak. De ezt
ennek a gazdája tudja, ő tudja, hogy mi az, ami bevált és mi az, ami nem. Pl. a tyúküzem jól
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bevált, el lehet adni, értékesíteni lehet. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy megmaradjon
az útkaparó társaság, vagyis szebben mondva a közút projekt megmaradjon. Akkor is nagy
szükség van rájuk, ha egyes szakaszokon nem haladnak. Utolsó előtti évben vagyunk és még
mindig nincs a járda megcsinálva. 3-4 ember oda lett küldve, földet hoztak, csak meg kellett
volna emelni megfelelő mennyiségű földdel a járdákat. A földnek a fele be lett dolgozva, az a
kicsi újra lesüllyedt és megint ferde a járda, alig lehet közlekedni rajta. Balesetveszélyes, ha
ott valaki elesik, tuti, hogy meg leszünk fizettetve. Megint nem jó a járda Pádáréktól. De
maga a ferde járda borzasztó balesetveszélyes. Egyszer egy évben van takarítva a belvizes
árok, de többször kellene, Nagy Ignácék fele el van torlaszolódva. Többször szólt Rózsika,
hogy jelentsük már. Ki kellene az átfolyót tisztítani. Nem is értettem, hogy hol, de utána
megmutatta az illetékeseknek, hogy hol kellene. Jó lenne, ha ez megmaradna, a többiről nem
tudok részleteket. Ha meg lehetne oldani, nagyon jó lenne, hogyha a rehabilitációs munkát
lehetne 6 óra hosszában ellátni. A 6 óra beleszámít a nyugdíjba a rehabosoknak. Kapnak kb.
30.000. Ft-ot, abból megélni nem tudnak. 8 órát nem bírnak, viszont, ha 6 órába beállnának
csak volna egy kis jövedelem mellette.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Ezt Gizike eddig senki nem jelezte.
Hajnal Istvánné képviselő: Akkor elmondom, ott van Csortos Imi, Négyesiné Margit.
Fuder Lászlóné képviselő: Az iskola vissza akarta venni, de kifuttatta a keretét.
Hajnal Istvánné képviselő: Ott van a Molnár Bandi felesége.
Fuder Lászlóné képviselő: Ő ott dolgozik az iskolában.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: A rehab. ellátottak és a rokkantságiban
részesülők két külön ellátott típus. A rokkantsági ellátásban részesülőket nem vonhatjuk be
közmunkaprogramba. Aki rehab. ellátásban részesül, azokat lehet bevonni, de nem mindenki
az. Pl. Négyesiné Margitka nem rehab. ellátást kap, hanem rokkantságit, így nem vonhatjuk
be. A rokkantsági ellátásba részesülőket nem is regisztrálja a közmunkaprogram, így nem is
vonható be a közmunkaprogramba. 2-3 embert érint. 1 emberen kívül mindenki azt mondta,
hogy a 8 órát simán vállalja.
Pisók István polgármester: Annyit szeretnék elmondani, hogy több embert ki kellett rúgni,
mert nem voltak hajlandóak megjelenni a munkahelyen és nem voltak hajlandóak dolgozni.
Nagyon át kell gondolni, hogy kit vegyünk fel, mert a szánkat cserepesre beszéljük, hogy
munkára vegyük őket. Van egy társaság, akikkel nagyon nehéz bírni. Nem tudom mi lesz, az
emberek nem akarnak dolgozni. A kertészetben, a tyúkoknál és a juhoknál dolgoznak, ott
megy a munka. Van egy réteg, aki a mezőgazdaságiba dolgozik, de egy része abszolút
kezelhetetlen. Csak a jóindulatunkon múlik, hogy nem küldjük el őket. De nagyon sok embert
el lehetne küldeni. Most is ki kellett rúgnunk egy fiatalembert, mert egyszerűen nem volt
hajlandó bejárni, dolgozni. Van, aki rendszeresen táppénzen van, meg lehetne sorolni még.
Azt mondom, hogy csökkentsük a létszámot. Nem érdekli egyébként az embereket, ha
elküldjük őket. De itt vannak a programok, példa a járda felújítás, amit teljesíteni kellene és
nincs még kész.
Fuder Lászlóné képviselő: Úgy gondolom, hogy konkrétumokat kellene meghatározni annak
érdekében, hogy a pályázatot a rendszerbe minél hamarabb fel lehessen tölteni és papír alapon
is időben elő tudjuk gyártani, mert ehhez programok, tervek és egyéb beszerzési dolgok is
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vannak. Három területen volt eddig a közmunkaprogram: egyrészt a mezőgazdaság, amely
bomlott állattenyésztésre, azon belül voltak a tyúkok, a tojástermeléssel. Volt a
növénytermesztő rész, azon belül voltak a fóliások és volt a kertészkedés, savanyító. Továbbá
én úgy gondolom, hogy ide tartozik a szántóföldi kultúra, mivel a területeinket is meg kellett
művelni. Ha jól emlékszem és ezt Anikó is meg tudja erősíteni, hogy erre a területre 45 ember
volt felvéve.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: 35 segédmunkás + 10 fő.
Fuder Lászlóné képviselő: Volt a másik területünk, a belterületi közutak karbantartása. Itt 10
fő volt, illetve a belvízelvezetésnél volt 10 fő. Én, ha javaslatot tehetek, akkor azt mondom,
hogy a belvízelvezetés, mint olyan programot, azt felejtsük el. Ami ott problémaként
jelentkezik, azt a belterületi közutak karbantartása területhez be lehet vonni és ennek
megfelelően lehetne innen ezt a 10 főt arányaiban véve elvenni. Ez már így 55 főre csökken.
Ha még esetleg gondolkozik abban az önkormányzat, hogy az 55 fő is sok, akkor lehetne még
a mezőgazdasági területről is elvenni embert, hogy a létszám 45 főre csökkenjen.
Ugyanakkor, én itt ahogy a létszámokat olvastam, hogy is volt, 15-30 fő, 30 fő felett 1
adminisztrátor foglalkoztatható. Legfeljebb 15 fő foglalkoztatásával megvalósuló programok.
Pl. egy 30 fős csoportra lehet egy fő adminisztrátort felvenni és akkor ide lehet még
gondolom szakképzett embert felvenni.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Összességében a teljes létszám 20%-a lehet
szakosított.
Pisók István polgármester: 45 főből mennyi lehet szakosított?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: 20 százalék.
Pisók István polgármester: Most mennyi volt Anikó?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Most 10 fő volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Úgy volt 45.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: 35 segédmunkás + 10 szakosított, 1 fő
adminisztrátor, egy fő kismunkavezető, 1 fő nagy munkavezető is benne van. Karbantartó,
traktoros + 4 más szakosított ember.
Fuder Lászlóné képviselő: Én ezt javasolnám, talán így tartani tudja az önkormányzat a
létszámot.
Pisók István polgármester: Ehhez még hozzájönnek a hagyományosok.
Fuder Lászlóné képviselő: Az egy más terület.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Most még nem lehet rögzíteni a hagyományost.
Most a mezőgazdaságit, a közutat és a belvizet lehet rögzíteni. Nálunk ezt vagy ezeknek
valamelyik részét lehet folytatni.
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Fuder Lászlóné képviselő: Újakat kitalálni, ebbe nem lehet. Azt, ami bent van, azt kell
folytatni. Arra kell figyelni, hogy ha már vásárolt nagy értékű tárgyi eszközt, azt már nem
vehetsz. Használtat nem is lehet vásárolni, csak újat. Ez nagyon erősen és keményen meg kel
indokolni, hogy ha ilyen nagy értékű eszközt akar az önkormányzat vásárolni. Alapjában véve
inkább csak ezeknek a programoknak a fenntartása, illetve a belőle származó értékteremtés.
Ha most megfigyelitek az állattenyésztésnél a juhoknak, csirkéknek már nem lehet a
takarmányt ebből a programból megvásárolni. Azt már az önkormányzatnak elő kell teremteni
a termékek árából kell megvásárolni a takarmányokat.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Azt mondta a Munkaügyi, hogy minimális
összeget lehet erre fordítani, pár 100.000. Ft-ot, de például 3 millió forintot már nem.
Pisók István polgármester: Lesz majd tervtárgyalás.
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Jó, de a tervtárgyalás előtt, komplett, kész
pályázatot kell benyújtanunk. Oda úgy lehet menni, hogy mindennek készen kell lennie,
ahhoz viszont idő kell.
Pisók István polgármester: Most az irányvonalat meg a létszámot meghatározzuk, meg
esetleg az eszközöket. Például a juhászatba hiányzik egy szénatároló.
Fuder Lászlóné képviselő: Most Polgármester úr meg kell határozni, hogy ezen belül hova
és hány embert veszünk fel?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Eszközöket nem enged többet, mint ahány fő az
adott programban van. Úgyis azt mondják, hogy 35 fő segédmunkás esetén 15-nél több
eszközt nem adnak egyfajtából. (Pl.: kapa, kasza) De ehhez kell a létszám egyrészt, másrészt
az, hogy melyik munkaterületre hány ember lesz felvéve.
Pisók István polgármester: A belvízzel kapcsolatban van probléma?
Hajnal Istvánné képviselő: Mi?
Pisók István polgármester: Nincs probléma, mert teljesen ki vannak takarítva az árkok. A
létszámmal van probléma.
Fuder Lászlóné képviselő: Nincs belvizes területünk, akkor most mit akarunk a
belvízelvezetéssel? Ennél a résznél vannak létszámok jelen pillanatban?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Fóliasátorba volt 5 fő, a krumpligyümölcsösben volt 8 fő, külterületi földeknél 7 fő, savanyító üzemben 5 fő, a juhoknál
vannak 3-an, meg a 4 őr van még. A juhokhoz és a tyúkokhoz van még a kis munkavezető
pluszban.
Hajnal Istvánné képviselő: A 3 fő a birkáknál nem kevés?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Így sem találunk embereket Gizike. Nem
vállalják az emberek.
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Hajnal Istvánné képviselő: Ha a csatornások kiesnek, akkor el tudnak menni a juhokhoz,
mert lesz majd olyan, aki dolgozni akar. A juhokhoz 5 fő kellene szerintem.
Pisók István polgármester: Akkor ezek a létszámok lennének, amit megbeszéltünk?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: Akkor ez maradjon?
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát 3-3-1, 5 a fóliánál, kertésztnél ezen a részen 8,
savanyítónál akkor levesszük három főre?
Koosóné Ignácz Anikó szociális ügyintéző: 45 fő maradjon?
Hajnal Istvánné képviselő: 45-nél lentebb ne menjünk.
Simai Mihály képviselő: Csak arra kell vigyáznunk, hogy mindenki, aki dolgozni akar, az
dolgozhasson, meg arra, hogy el tudja magát tartani a program. El kellene, hogy tudja.
Pisók István polgármester: Na, a lényeg az, hogy mindenki menjen vissza a munka
világába. Akkor ez a létszám marad. 10 fő a közút, ott meg majd úgy csináljuk, hogy
takarítják az árkokat is. Tehát 10 fő a közútba és 45 fő a mezőgazdaságiba menne. Aki
egyetért, kérem kézfeltartással jelezze?
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
177/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

2018. évi Startmunka Mintaprogram tervezéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben az
alábbi közfoglalkoztatási programokat indítja a következő létszámokkal:
-

Mezőgazdasági projekt 45 fővel
Közúthálózat javítása projekt 10 fővel

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert és Koósné Ignácz Anikó szociális és igazgatási ügyintézőt, hogy a 2018. évi
tervezés ennek megfelelően történjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, szociális és igazgatási ügyintéző

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Pisók István polgármester: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás megállapodásának
módosításról.
Hajnal Istvánné képviselő: Itt csupán az utcanév változik, a Gorkij út és a Szent Mihály út
miatt kell átírni.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
178/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának
módosításáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi
rendszerhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatásáról szóló 47/2015. (III.16.)
határozatával döntött a Gorkij út Szent Mihály úttá történő átnevezéséről.
Tekintettel arra, hogy a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai
telephelye, illetve a Kunhegyesi Mikro-térségi Társulás tiszagyendai társult önkormányzata a
döntéssel érintett úton található, így Tiszagyenda Községi Önkormányzat a következő döntést
hozza.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunhegyesi
Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítását az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
(A Társulási Megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
3) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
4) Kunhegyes Város Jegyzője
5) Kunhegyes Város Polgármestere
6) Társulási tanács tagjai

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény alapító okiratának
módosítására
Pisók István polgármester: Van még egy ilyen.
Hajnal Istvánné képviselő: Bele kell írni az Alapító okiratba.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
179/2017. (XII.04.) számú Határozat
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-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény alapító okiratának
módosításáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi
rendszerhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatásáról szóló 47/2015. (III.16.)
határozatával döntött a Gorkij út Szent Mihály úttá történő átnevezéséről.
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai telephelye a döntéssel érintett
úton található, így Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést
hozza.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunhegyesi
Mikro-térségi Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
(A Társulási Megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
3) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
4) Kunhegyes Város Jegyzője
5) Kunhegyes Város Polgármestere
6) Társulási tanács tagjai

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017. (II.15.) Társulási Tanács határozat módosításáról
Pisók István polgármester: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás költségvetéséről
szóló társulási tanácsi határozat módosításáról.
Simai Mihály képviselő: Csak annyit mondanék, hogy az jut eszembe, mikor büszkén
mondta Gizike, amikor még ők csinálták, hogy nem kell hozzá tenni pénzt. Itt meg nagy
számokat látunk. Csak ennyi.
Pisók István polgármester: A plusz költség az nem abból fakad, hogy ki hogyan csinálja, itt
másból fakad a plusz költség?
Ballók Zoltán alpolgármester: Miből?
Pisók István polgármester: Például bizonyos kluboknál meghatározott létszám kellene, hogy
legyen és az alapján kapjuk a normatívát. Itt 5 gondozó nő van felvéve, itt még 5 sohasem volt
felvéve.
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Hajnal Istvánné képviselő: Az 5 közalkalmazott gondozó azért lett annak idején felvéve,
mert úgy volt meghatározva, hogy 1 gondozónő nem gondozhat csak 5 embert. De ez már
megváltozott azóta. Ha valakinek súlyos betegei vannak egyfolytában, az hetet gondozhat, a
továbbiakban pedig amennyit el tud látni. Gyakorlatilag akkor lett felvéve az 5 gondozónő
közalkalmazottnak. Most már úgy van, hogy ha valaki nem személyi gondozást igényel
(ágyba fekvő gondozás), hanem szociális segítést igényel (bevásárlás, takarítás), akkor ezeket
a feladatokat szakképzetlen, adott esetben közmunkás is elláthatja. Ez mostanában változott
már meg azóta. Ez nyomta meg a ráfizetendő költséget, hogy van 5 gondozónő, nekik meg
van a saját normatívájuk, meg még pluszban meg van a fizetés is. A fizetés pedig meghaladja
azt a normatívát, amit kapunk a foglalkoztatásra. A Család, Gyerekjólét az közös Tiszaroffal,
de ott nincs megoldva semmi, mert két napra korlátozódik ez a dolog Tiszagyendán. A
legnagyobb bevétellel még mindig a klub rendelkezik, mert ott van a demens ellátás, amely 6
fővel üzemel. Ott 500.000.- Ft van egy emberre. A többi klubtag, a haton felülieknél kevesebb
jóval. De legnagyobb bevétele a Tiszagyendai intézménynek az idősek klubjából származik és
ezért lett még a klub fenntartva.
Fuder Lászlóné képviselő: A számszaki adatokat átnézve, rögtön nekem is ez szúrta meg a
szememet. Elsőként itt az elején a beszámolónál, hogy a 2016. évi költségvetéshez
1.689.000.- Ft-ot hozzá kell tennünk 2017. évre miközben a többi településnél nem így van.
Pl. Tiszaroffnál mínusz 986.000.- Ft van. A végén, amikor kifejti, hogy milyen a települési
hozzájárulás, amire csak annyit mondhatok, hogy a miénk keményen megemelkedett. Ami
számomra a legmegdöbbentőbb, hogy Kunhegyes Városnak az önkormányzati hozzájárulás
több mint a felénél többet kell fizetnünk. Ők fizetnek 14.000.000. Ft-t, mi 7 milliót, Roffnak
meg csökkent. Nem tudom, hogy az önkormányzat meddig fogja bírni, illetve azt sem tudom,
hogy majd az ÖNHIKI pályázatból mennyit tudunk behozni. Most mennyit kaptunk?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Minimálisat, 140-150.000 Ft körüli összeget.
Ballók Zoltán alpolgármester: Szerintem ezt felül kellene vizsgáltatni a belső ellenőrrel,
hogy hogyan is van az, hogy mi ezerfős település többet fizetünk, mint Kunhegyes Városa?
Pisók István polgármester: Sok a dolgozó a létszámhoz képest.
Hajnal Istvánné képviselő: Az a helyzet, hogy ez tényleg nem kevés. De Tiszagyendán
annyi a gondozott, mint Kunhegyesen. Ez a legtöbb, ennél többre már itt engedélyt nem
kapunk. 45 fő, ez nagyon sok. Tiszagyendán a törvény szerint szabályosan van minden, egy
gondozóra ennyi fő van, stb. Itt semmi ilyen nem lehetett, mert ha van egy ilyen ellenőrzés,
akkor visszafizetésre kerül a sor. Nyílván semmi közöm a Kunhegyesihez és a Roffihoz sem,
de azt azért tudni kell, hogy Kunhegyes Városban kettő darab saját gondozó, meg 10 darab
máshonnan összeszedett ember van. Megmarad a pénz, irtó nagy reckír, ha ezt az
Államkincstár egyszer leellenőrzi, akkor jön az, hogy milliós visszafizetésbe lehet bele
csúszni. Ettől tartanak is és minden alkalommal elmondja a Gondozási Központ vezetője,
hogy kellene a dolgozó, be kellene állítani, mert nagy baj lesz. Roffon is meg van toldva
jócskán, a faluban kevesebb a gondozott, mint nálunk. Ott Roffon 3 fő van. Ebből egy mindig
bent van, nem jár ki területre, ketten járnak ki, a többi mind közmunkás. Meg lehet ezt oldani
minden további nélkül, de a reckírt akkor be kell vállalni. A közmunkással csak a szociális
segítség oldódhat meg. Nem mondom, hogy nem sok a létszám, de a gondozott az megfelelő
számú.
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Pisók István polgármester: Itt az a lényeg, hogy Roffon van 3 gondozó és ezért van nekünk
a plusz. 2 gondozónak ki kell fizetnünk a bérét.
Hajnal Istvánné képviselő: Évente ez jelentős kiadás, akkor, amikor ez az 5 fel lett
szaporítva, akkor jött pont az a rendelet.
Pisók István polgármester: Magyarul el kellene küldeni valakit és így a létszámot
csökkenteni.
Hajnal Istvánné képviselő: Mennyit fizetünk Marika?
Simai Mihály képviselő: 1.680.000. Ft-ot.
Fuder Lászlóné képviselő: 7 millió valamennyit.
Hajnal Istvánné képviselő: De ebben benne van a normatíva, ugye?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez az önkormányzati kiegészítés.
Fuder Lászlóné képviselő: Ennyit kell pluszban hozzátenni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt nem fogjuk tudni kifizetni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Durván egy másfél, kétmillió ki van, de beletettük most a
RÖT-be.
Pisók István polgármester: Csökkenteni kell a létszámot, mást nem tudunk.
Fuder Lászlóné képviselő: Hoz a testület egy döntést, ami azt mondja ki, hogy a magas
költségek miatt létszám csökkenést határoz meg az adott intézménynél és kötelezi az
intézményvezetőjét ennek a határozatnak a végrehajtására. Az, hogy ő onnan tovább mit
csinál az már az ő szuverén dolga.
Pisók István polgármester: Volt már olyan itt, hogy 8 milliót kellett fizetni a szociálisnak.
Hajnal Istvánné képviselő: El tudjátok gondolni, hogy mennyi lehet ez egy 500 fős
Tomajmonostorán? 500 főnél egy fél családsegítős el tudná végezni, de nem tudja, mert nem
lehet annyival. Kettő van. Abádszalókon egy helyett kettő van. A gondozók pedig mindenhol
vegyesen vannak megoldva. Egyik helyen tizen valahány milliót fizetnek, a másik helyen 20
milliót. Nagy ráfizetéses mindenütt, de gondolom, hogy van miből. Itt ez borzasztó sok, ezt én
elismerem.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt mi nem fogjuk tudni kifizetni.
Pisók István polgármester: Ezt az adóbevételből kellene kifizetni.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez mennyi konkrétan Henike?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 7.760.000.- ft.
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Pisók István polgármester: Bízzuk meg a Jegyző Asszonyt azzal, hogy kimutatja a
létszámokat, készít egy kimutatást.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ne hozzunk most ebben döntést.
Pisók István polgármester: Nem is kell. Jövő évre, a költségvetés idejére meg kell hozni ezt
a döntést, ami nem mindenkinek fog tetszeni. De az önkormányzatot csak így tudjuk
tehermentesíteni.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez a költség sokkal több volna, ha a vezető teljes állásban innen
kapná a bérét. De innen ő a 300.000 Ft helyett nem visz el csak 90.000 Ft-ot. Ez azért mind itt
marad, mert ez egy 10 milliós összegre is felrúgna.
Pisók István polgármester: Kérem Jegyző Asszonyt, hogy mutassa ki ezt nekünk. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
180/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai tagintézménye
költségvetésének,
önkormányzati
hozzájárulásának
felülvizsgálatával
kapcsolatos megbízás adásáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza az
aljegyzőt, hogy a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai tagintézménye
költségvetését, önkormányzati kiegészítés magas összegét vizsgálja felül.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, intézményvezető
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője
3) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Tiszagyendai tagintézményének vezetője
4) Irattár
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
181/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási tanácsi határozat
elfogadásáról -
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi
Szociális Társulás 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) számú Társulási Tanácsi
határozatot elfogadja.
Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
3) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
4) Kunhegyes Város Jegyzője
5) Kunhegyes Város Polgármestere
6) Társulási tanács tagjai

Tiszagyenda Község Önkormányzatának 4/2015. (II.27.) számú az egyes
szociális ellátásokról szóló rendeletének módosításáról
Pisók István polgármester: Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 4/2015. (II.27.) számú
az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletének módosításáról a következő napirendi
pontunk.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én is tapasztalom mióta visszajöttem dolgozni, hogy ez a
hat hónap ez nagyon kevés, az emberek nem tartják észben. A szociális ellátásokra a pénzt azt
egy évre kapjuk. Sokkal célszerűbb lenne egy évre megállapítani.
Hajnal Istvánné képviselő: Teljesen egyetértek.
Pisók István polgármester: Aki a 6 hónapról egy évre történő módosítással egyetért, kérem
kézfeltartással jelezze.
Fuder Lászlóné képviselő: Egy pillanat polgármester úr, azt hagy kérdezzem már meg, hogy
van ennek a rendeltnek egy olyan szövegrésze, amely úgy szól, hogy „legfeljebb év végéig.”
Az is kijön belőle?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, az is kiesik. Ez lakhatási támogatás.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
11/2017. (XII.04.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 4/2015. (II.27.) számú az egyes
szociális ellátásokról szóló rendeletének módosításáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 4/2015. (II.27.)
számú az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását elfogadja.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Tiszagyenda Község
elfogadásáról

településképének

védelméről

szóló

rendelet

Pisók István polgármester: Tiszagyenda Község településképének védelméről szóló rendelet
elfogadása a következő napirendi pontunk.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Településképi Arculati Kézikönyv készítése
folyamatban van, viszont annak része az is, hogy a rendeletet kötelező az önkormányzatnak
elfogadnia.
Hajnal Istvánné képviselő: Az érdekelne, hogy az elkészülte december 31-ei határidőhöz
van kötve?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az Arculati Kézikönyv. Igen. Viszont változtattak rajta,
az elszámolását viszont meg kell tenni december 31-ig.
Pisók István polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy 12-re tervezünk egy
lakossági fórumot, amely keretében hozzá lehet szólni a Településképi Arculati Kézikönyv
formálásához.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Kiszelovics Ildikó főépítész már visszajelzett, hogy jó
neki a 12-e, az egyébként egy keddi nap 5 órakor kezdődne.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez most lakossági fórum vagy közmeghallgatás?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lakossági fórum.
Ballók Zoltán alpolgármester: Volt ilyen egy hónapja is, de senkit nem érdekelt, senki nem
ment el.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem lehetne, hogy a lakossági fórumot egybe tartjuk a
közmeghallgatással?
Ballók Zoltán alpolgármester: Közmeghallgatást nem lehetne úgy, hogy testületi ülés és
közmeghallgatás.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez testületi ülés.
Ballók Zoltán alpolgármester: De ehhez nem kell a kultúrházba átmennünk, ha valaki akar
valamit, akkor jöjjön át ide és mondja el itt.
Simai Mihály képviselő: Igazad van.
Ballók Zoltán alpolgármester: Sokan csak azért jönnek el, hátha lesz valami. 100 ember
azért jön el hátha lesz valami vita. Aki akar valamit, az itt is el tudja mondani.
Pisók István polgármester: Testületi ülést azt muszáj megtartanunk, mert megbüntetnek
bennünket, ha nincs testületi ülés. Ha többen jönnek, akkor ide nem férnek be, nem
mondhatod neki, hogy ide nem férnek be és így nem jöhet be. Én értem, hogy valaki azért jön,
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hogy vitát lásson. De muszáj vagyunk ott tartani. A lakossági fórumot javaslom, hogy legyen
12-én.
Fuder Lászlóné képviselő: Polgármester úr nekünk csak ennyi védett értéktárunk van, mint
ami itt fel van sorolva? Vagy ide csak az épületeket lehet betenni? Nekünk vannak természeti
értékeink is, amit valamilyen szinten bele kellene tenni vagy vannak olyan régi épületeink,
például a Szent Mihály utcán a Kovács féle ház, ahol a fafaragás nagyon híres. Egy erdélyi
fafaragó mester 90 évvel ezelőtti munkája. Ezekről dokumentum is van. Ezeket az értékeket
nem lenne szabad kárba veszni, hagyni, hiszen ez a rendelet azt feltételezi, hogy ha azt valaki
megvásárolja, ahhoz a részhez, amit védetté nyilvánítunk, azt ő nem bántja és meghagyja
eredeti állapotába.
Hajnal Istvánné képviselő: Ha anyagi felelőssége nincsen Marika, akkor hogyan csinálja
meg? Klassz ház meg jó állapotban is van. De jó nagy teher az, amikor van egy ilyen. Ha
védelmet élvez, akkor mi tudjuk segíteni? Védjük?
Pisók István polgármester: Vagy kér az önkormányzattól pénzt hogy a felújítást azt
támogassuk.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A 3. § mondja ki, hogy mit lehet.
Hajnal Istvánné képviselő: Mit lehet? Nem néztem meg olyan részletesen.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Településszerkezet, utcakép, közterületek, településrész és
tájkarakter elemek. De egyébként a rendeleten lehet módosítani.
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor fogadjuk el és ha később lesz olyan, akkor majd
módosítunk rajta.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
12/2017. (XII.4.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Község településképének védelméről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 12/2017. (XII.04.) számú
rendeletet Tiszagyenda Község településképének védelméről.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

A 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Pisók István polgármester: Következő napirendünk a 2018. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyásáról szól.
Hajnal Istvánné képviselő: Azt én jó ötletnek tartottam, amit Zoli mondott, hogy ha esetleg
bele lehet venni, hogy a szociálisnál hogyan lehetne takarékosabban ellátni.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ha nincs benne az ellenőrzési tervben, akkor annak az ára
eléggé borsos lehet.
Hajnal Istvánné képviselő: Na de ki határozza meg, hogy mi legyen benne? Vagy nem lehet
kicserélni ott valami másik pontra?
Fuder Lászlóné képviselő: Tiszagyendára a költségvetésből a működési bevételek
felhasználási javaslata van benne, ez önmagában véve is fontos dolog. Ezt én nem javasolnám
kivenni. A másik pedig a Startmunka Mintaprogramban megtermelt termékek elszámolásának
ellenőrzése.
Hajnal Istvánné képviselő: De ebbe az elsőbe bele is fér Marika?
Ballók Zoltán alpolgármester: Igen.
Fuder Lászlóné képviselő: De a központi bevételt nem mi kapjuk, hanem Kunhegyes.
Hajnal Istvánné képviselő: De ezt tudja ő odabent ellenőrizni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: De mi szociális jellegű bevételt nem kapunk.
Hajnal Istvánné képviselő: Nagyon meg kellene nézni, hiszen furcsa, mert nincs vásárolva
semmi az ég megadott világon.
Pisók István polgármester: De nem az eszközökkel van a probléma, hanem a létszámmal.
Hajnal Istvánné képviselő: De ezt én csak arra mondom, hogy például tavaly sem lett semmi
megvéve. Tiszaroff vett három számítógépet, nyomtatót, bicikliket. Ide semmit nem vettünk.
Fuder Lászlóné képviselő: Arra nincs lehetőség, hogy erre négy ellenőrzési napot
javasoljunk?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem van.
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor így nem lehet megbontani a 2-es pontot?
Pisók István polgármester: Azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy a napokat csoportosítsuk
át.
Fuder Lászlóné képviselő: Annyi a különbség, hogy ezt nem szeptember-októberre kellene
tenni, hanem a költségvetés elé.
Hajnal Istvánné képviselő: Még azt kérdezném, hogy a család gyerekjólétinél teljes
egészében Tiszaroff kezeli a költségeket?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudom, ezt meg kell nézni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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182/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervéről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete – A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3132.§-a alapján – a belső ellenőrzési tervhez kapcsolódóan javasolja módosítani a központi
költségvetésből származó működési bevételek felhasználásának vizsgálata Tiszagyenda
Községi Önkormányzat esetében ellenőrzést 8 ellenőrzési napról 6 ellenőrzési napra.
A fennmaradó 2 ellenőrzési napon javasolja vizsgálni a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
Intézmény Tiszagyendai Tagintézményéhez tartozó magas önkormányzati hozzájárulás okát,
javaslat kidolgozását írja elő az önkormányzati hozzájárulás csökkentése érdekében.
A 2018. évi ellenőrzési tervet a fent említett módosítással, a mellélet szerinti tartalommal
együtt elfogadja.
Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője
4) Irattár

Orvosi ügyelettel kapcsolatos feladat átadási-átvállalási szerződés
megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Hetedik napirendi pontunk az orvosi ügyelettel kapcsolatos
feladat átadási-átvállalási szerződés megtárgyalásáról szól. Az történt, hogy egyre kevesebb
orvos van, aki ügyeletet vállal. Fegyverneken is van olyan orvos, aki szülési szabadságra fog
menni. Nálunk is nem sokára így lesz és nincs, aki ügyeljen. Most megfognak bízni egy külső
céget, aki csinálja majd ezt az orvosi ügyeletet. Ez plusz költséggel jár.
Fuder Lászlóné képviselő: Hogy érted polgármester úr, hogy plusz költséggel jár? Tehát
azon felül, amit mi finanszírozunk, az orvosi ügyeletnek még további 260 Ft-ot kell fizetni
lakosonként?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem a különbözetre gondol. 147.000. Ft-ot fizetünk
havonta, és most 260 Ft lenne, akkor durván 260-270.000.- Ft-tól lenne szó. Nem pluszban, a
különbözet lenne a plusz.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát akkor innentől kezdve nem Fegyverneknek fizetünk,
hanem az Országos Orvosi Ügyelet Nonpofit Kft.-nek. Azért mert ez egy feladatátadásiátvallási szerződés. Fegyvernek átadja Debrecennek. Tehát nekik fogunk fizetni.
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Hajnal Istvánné képviselő: Maradunk ugyanúgy körzetbe, csak más orvosok fogják ellátni a
feladatokat.
Simai Mihály képviselő: 229.000 Ft van pluszban.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem pluszban van, hanem ennyi a miénk. Nekem egy
megjegyzésem lenne, munkanapokon 17:00-tól reggel 8:00-ig van rendelés. Eddig 16:00-tól
van. Tiszagyendán mi lesz 16:00-tól 17:00-ig? Innentől kezdve a háziorvosnak szólni kell,
hogy 17:00-ig köteles készenlétben lenni.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez reális, mert 16:00-ig köteles a háziorvos a településen
tartózkodni és ellátni a betegeket. 16:00 kor elindul, összeszedi magát és elindul az ügyeletbe.
16-17:00 óráig gondoskodni kell arról, hogy ki látja el ezt, erről az önkormányzatnak
gondoskodnia kell.
Pisók István polgármester: Mi van ha Kuncsorbára kell menni, de közben Roffra is menni
kellene? Két helyre nem tud menni, egyik helyre ki fogják hívni a mentőt.
Hajnal Istvánné képviselő: Akkor ezt le kellene rögzíteni, hogy mentőt kell hívni.
Fuder Lászlóné képviselő: A másik, ami nekem megütötte a szememet a szolgáltatás
finanszírozásánál a 4. pont. A megbízott havonta utólag jogosult számlát benyújtani az előző
hónapban elvégzett szolgáltatásokról. Ezt a megbízó utólag, átutalásos alapján teljesíti. Ha
most mi 260 Ft-ot fizetünk fejenként, nem tudom pontosan, hogy mennyi összeg jön ki egy
hónapra, akkor ő még az általa elvégzett szolgáltatások után plusz számlát küld?
Hajnal Istvánné képviselő: Én ezt nem így értelmezem. A megbízó a megbízottnak fizet
utólag.
Fuder Lászlóné képviselő: Eddig is utólag fizettünk, de a hozzájárulást fizettünk. Ő ebben
nem hozzájárulásról beszél, Gizike, hanem itt elvégzett szolgáltatásokról van szó.
Pisók István polgármester: Amit elvégez szolgáltatást azt fizetni kell.
Hajnal Istvánné képviselő: Eddig nem így csináltuk? A megbízási szerződések mindig így
vannak.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem értitek. Nekem ebből a mondatból az tűnik ki, hogy oda
adjuk, mert itt van. Az önkormányzat kiegészítése 200 Ft/fő/lakos/hó. Erre megjelenik egy 4.
pontban egy plusz utólag elvégzett szolgáltatás kiszámlázása. Akkor most a 260 Ft/hónapot
fizetem vagy még arra, amit ő dolgozik, még azt pluszban is megfizetem.
Pisók István polgármester: Nem, ezt azért írja így, mert elvégezte az ügyeletet és akkor
utólag jogosult beadni a számlát, arra amit elvégzett.
Hajnal Istvánné képviselő: A normatívát negyedévente kapjuk?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Mi nem kapunk.
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Fuder Lászlóné képviselő: Benne van a szerződésben, hogy a normatívát ők jogosultak
felvenni.
Pisók István polgármester: A normatívát megkapják, mi meg a pluszt tesszük hozzá.
Fuder Lászlóné képviselő: Az állandó lakosnak mindenképpen biztosítani kell az ügyeletet.
Hajnal Istvánné képviselő: Nekünk a létszám 1035.
Héder Zsolt képviselő: 269.500.- Ft-ról van szó.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
183/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

A Fegyverneki Orvosi Ügyelettel kapcsolatos feladat átadási-átvállalási
szerződés elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt a fegyverneki orvosi
ügyelet vonatkozásában, hogy 2018. 03. 01-jével határozatlan időre csatlakozik az Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Fegyvernek központi orvosi ügyeleti telephelyéhez és az
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel a központi orvosi ügyelet ellátására feladat
átadási-átvállalási szerződést köt.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
Polgármestert a feladat átadási-átvállalási szerződés aláírására.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. az alapellátásához kapcsolódó háziorvosi ügyeleti feladat ellátására
finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelővel.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az ÁNTSZ, Kormányhivatal irányába a
fellebbezési jogról mondjon le.
Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
3) Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Együttműködési Megállapodásának megtárgyalásáról
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Nonprofit

Kft.

Pisók István polgármester: A 8. napirendi pontunk a Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Nonprofit Kft. Együttműködési Megállapodásának a megtárgyalása lesz. Itt a
kéményseprőkről van szó.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, de most már nem jönnek kötelezően, csak amikor mi
hívjuk. Úgy jártunk az óvodánál, hogy nem volt már erre megbízva senki és kijöttek a
Katasztrófavédők és mondták, hogy szeretnék, ha három napon belül a kémény ellenőrzési
jegyzőkönyve beérkezne. Ezért gondoltuk azt, hogy kellene egy ilyen keret-megállapodást
kötni és akkor ebbe minden intézményt bele tudnánk venni.
Pisók István polgármester: 100.000 Ft égéstermék elvezetőként.
Fuder Lászlóné képviselő: Feltétel, hogy mi kössünk egy ilyen szerződést vagy elegendő, ha
egy évben meghatározott időpontban kihívjuk őket?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet szerintem, csak ne legyen elfelejtve ez a dolog.
Pisók István polgármester: Volt
felülvizsgáltattunk a kéményseprővel.

már

ilyen

dolog,

amikor

minden

kéményt

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ez 2014-ben volt.
Pisók István polgármester: Én sokkalom ezeket az összegeket.
Ballók Zoltán alpolgármester: Kérjünk árajánlatot mástól.
Hajnal Istvánné képviselő: Esetleg nem lehetne úgy, hogy elsőnek abban döntenénk, hogy
kérnénk egy kémény ellenőrzést.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az ovihoz kihívtuk.
Hajnal Istvánné képviselő: Mennyi volt?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Itt van az alján, kellett neki négyéves felülvizsgálat. Nem
tudom, milyen égéstermék elvezetője van.
Hajnal Istvánné képviselő: Én ezt azért mondtam, mert mi felelünk azért, ha valami baj
történik.
Ballók Zoltán alpolgármester: Kérjünk be árajánlatot még vagy 5 cégtől.
Hajnal Istvánné képviselő: Igen, de az elhúzódik, és pont most jön a tüzelési időszak. Én
nem fogadom el ezt a napirendet, ha valamilyen baj történik, akkor mit csinálunk. 15.000 Ft
összegért megnézik.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 1 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
184/2017. (XII.04.) számú Határozat
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FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai
Együttműködési Megállapodásának megtárgyalásáról –

Nonprofit

Kft.

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FILANTROP
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által megküldött „Együttműködési
Megállapodás Kiemelt Ügyfelek részére” elnevezésű megállapodást nem fogadja el.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatokat kér be
a kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó szolgáltatások és munkafeladatok
elvégzésére.
(Az Együttműködési Megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: Azonnali
Felelős: Polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
3) FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok
ellátása, képzés biztosítása és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan
árajánlatok bekéréséről
Pisók István polgármester: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
képzés biztosítása és nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan árajánlatok bekéréséről szól a
9. napirendi pontunk. Az iskola beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok
ellátásával kapcsolatos árajánlat bekérés.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, erről kell dönteni mind a két pályázatnál, a 3.2.1-nél
és a 3.2.2-nél is.
Pisók István polgármester: Megbízhatjuk a Nonprofit Kft.-ét vagy más Nonprofit céget,
ugye jól mondom?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Olyan céget lehet megbízni amely vagy 100%-os
önkormányzati vagy állami tulajdonban van.
Hajnal Istvánné képviselő: Fontos, mert felelősnek lenni kell valakinek.
Pisók István polgármester: Másrészt meg rendelkezni kell olyan emberrel, aki ezt el tudja
látni a Nonprofit Kft.-nél.
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Fuder Lászlóné képviselő: Én úgy értelmeztem, hogy nem szükséges vele rendelkezni, mert
meg is lehet vele bízni egy szakembert.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy van, hogy például van egy Kft. meg kell bíznia
valakit, de csak magánszemélyt bízhat meg, azzal, hogy ezt a feladatot ellássa. Céget nem
lehet megbízni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, vagyis még nem, hogy a 3 cég mellett a Nonprofit
is versenyben tudjon maradni. Már három éve küszködünk vele, most pedig itt a lehetőség,
hogy a Kft. egy kis pénz tudjon keresni és az önkormányzat irányába tartozó közel 10 millió
forintos adósságát el kezdje törleszteni. Viszont itt a testületnek újra segítséget kell nyújtania
a Nonprofit Kft.-nek. Ezt majd az egyebeknél jó lenne szavazásra bocsátani. Ahhoz, hogy a
Nonprofit –ha megszavazza a testület- győztesen ki tudjon kerülni, ahhoz teljesen nullásnak
kell lennie, viszont van elég sok bírsága. Egyszer már hoztunk egy testületi határozatot, hogy
a Nonprofitnak adunk tagi kölcsönt, hogy kifizesse a tartozásait és tudjon működni. Akkor ezt
nem tettük meg, mert ügyvezetőt kellett váltani. Az a testületi határozat azonban szerintem
még most is él. Sőt él egy olyan testületi döntés is, hogy abban az esetben, ha az ügyvezető
megkeres egy könyvvizsgálót, akkor azt az önkormányzat ki fogja fizetni. Ettől is eltekintett a
Nonprofit Kft. az önkormányzat anyagi helyzete miatt. Viszont most segítenünk kell a
Nonprofit Kft.-nek, hogy nullás legyen. Szüksége van egy tagi kölcsönre, amelyet egyébként
majd hozzá kell adni a többi adóssághoz. Ha most már azon leszünk, hogy a Nonprofit
mindenből vegye ki a részét, minden pályázati lehetőséget ragadjon meg, így vissza tudja az
önkormányzatnak fizetni a 10 millió forintot, sokkal jobb, mintha felszámolnák. Én ezt
gondolom, hogy ezt az utolsó segítséget adjuk meg neki.
Fuder Lászlóné képviselő: Van még esetleg három cégnév, akit ide be lehet tenni?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkérdeztem a környékbeli településeket, hogy kiket
hívtak meg. Mindjárt behozom, mert nem tudtam, hogy lesznek-e.
Pisók István polgármester: Én egyet értek azzal, hogy nagyon jó lenne, ha a Nonprofit Kft.
visszaadná azt a kölcsönt, amit adtunk neki. De ahhoz, hogy visszaadja, előtte én szeretnék
látni egy üzleti tervet, ahol az ügyvezető elmagyaráz dolgokat. Pl. tegyük fel, hogy 3,5 millió
forint van a pályázatnak a projektmenedzsmenti dolgára. Leírja, hogy megbíz valakit, mert
megbízhat most már. Leírja, hogy annak mennyi a költsége, mennyi maradvány értéke lesz
annak. Ha maradna maradvány, akkor azt lehetne az önkormányzat tartozásába beleszámítani.
Ballók Zoltán alpolgármester: A jelenlegi ügyvezetőt úgy kértük fel, hogy vállalja ezt a
feladatot. Tud erről a közel 10 millió forint értékű tartozásról. Úgy akar dolgozni az egyetem
mellett, hogy ő megmutatja, hogy ezt a 10 millió forintot vissza lehet fizetni az
önkormányzatnak, majd ezt a céget szeretné felvirágoztatni. Ez egy jó ugró deszka lenne neki
is, hogy a kezébe kapott egy ilyen lehetőséget, egy ilyen céggel, ami romokban hever. Biztos,
hogy jobb lesz, mint az előző ügyvezető.
Pisók István polgármester: Attól biztos. Nekünk most cégeket kell meghívni a
projektmenedzsmenti feladat ellátására.
Ballók Zoltán alpolgármester: Meg van. Ettől az egy ügyvezetőtől nem hallottam még azt a
kérdést, amelyet a többiektől hetente hallok. Ami így szól: „Fizetés mikor lesz?”
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Hajnal Istvánné képviselő: Ő jogász, és tudja, hogy munkabér az elvégzett munkáért jár.
Pisók István polgármester: Van négy cég.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet többet is meghívni, de azt írta le a Kincstár, hogy ha
a saját Nonprofit Kft.-ket is megkérjük, akkor is kell mellé három cég, hogy alá legyen
támasztva.
Pisók István polgármester: Hívjunk meg még hármat.
Ballók Zoltán alpolgármester: De meg van már a három.
Fuder Lászlóné képviselő: De kik azok?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lenne, a Nonprofit Kft. Lenne a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Plusz
még lenne a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Ők azok a
környékben csinálják ezt. Tőlük kellene bekérni árajánlatot projektmenedzsmentre,
nyilvánosságra.
Hajnal Istvánné képviselő: Bízzuk meg a Jegyzőt.
Pisók István polgármester: Én is ezt javaslom, és akkor behívjuk az ügyvezetőt és
elmondjuk neki, hogy akkor csináljon egy üzleti tervet. Még is csak nagyobb a bizalom, ha
látunk egy olyan fiatalembert, aki ambícióval rendelkezik. Javaslom, hogy ezt a 4 céget
hívjuk meg. Akkor ajánlatot kérünk ettől a négy cégtől, aki ezzel egyetért kérem
kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
185/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatosan a projektmendezsmenti feladatok ellátása, képzés
biztosítása és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan árajánlatok
bekéréséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatosan
árajánlatok bekéréséről 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 TOP-3.2.1-15JN1-2016-00018 szerződés számú pályázathoz kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre a projektmenedzsmenti, képzés biztosítása és nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó feladatok elvégzésére:
1.) Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.
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2.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és az aljegyzőt a további teendők megtételére az árajánlatok mielőbbi megkérésére.
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 kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok
ellátása és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan árajánlatok
bekéréséről
Pisók István polgármester: Következő napirendünk a TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település
közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával
elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a
nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan árajánlatok bekéréséről szól. Itt is az előbb
megszavazott 4 cégtől kérünk be árajánlatot.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
186/2017. (XII.04.) számú Határozat
-

TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági
fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal
kapcsolatosan a projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a nyilvánosság
biztosításához kapcsolódóan árajánlatok bekéréséről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15
önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása pályázattal kapcsolatosan árajánlatok
bekéréséről 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 TOP-3.2.2-15JN1-2016-00011 szerződés számú pályázathoz kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre a projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok
elvégzésére:
1.) Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.
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2.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
4.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és az aljegyzőt a további teendők megtételére az árajánlatok mielőbbi megkérésére.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali
Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző

Egyebek
Pisók István polgármester: Egyebek következnek.
Hajnal Istvánné képviselő: A leglényegesebb dolog az az egyebekben, hogy megkapta a
polgármester, illetve a testület a Belügyminisztériumtól, illetve ahonnan jött a levél, a téli
vészhelyzetre vonatkozó feladatokat, amit az önkormányzatnak el kell végezni. Ez a papír
átkerült a szociális intézménybe, egy borítékba le volt téve a Nóri asztalára. Én bevallom,
hogy azt mondtam neki, hogy fogja meg és vigye vissza az önkormányzathoz, mert ez tisztelt
polgármester úrral, nem pedig tisztelt szakmai vezető asszonnyal kezdődik. A mi feladatunk
az, hogy meghatározzuk, hogy ezen a télen hogyan teszünk eleget az utasításnak. Fel is írtam.
Ezt el kell látni, dönteni kell, hogy kifogja ellátni ezt a feladatot, meg kell határozni a
feladatokat, felelősöket és részükre név szerint kiadni az utasítást, hogy tervezze meg,
szervezz, ellenőrizze és számoljon be nekünk róla. Ezt így lehet elvégezni csak. Úgy, mint
tavaly –betyár módra- hogy csak bele kaptunk és megcsináltuk. Ezt le kell osztani, hogy
ezeket a feladatokat melyik intézmény végzi, hol lesz a szállás, ha arra kerül sor. Most
jelenleg még nincs gazdája az egésznek. Az utasítás meg már itt van az önkormányzatnál, én
azt javaslom, hogy ezen ma legyünk túl.
Pisók István polgármester: Nem tudom, hogy került oda a levél.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy szokott lenni, hogy ha jön egy levél és a szociális
intézményt is érinti, akkor azt a levelet sokszorosítjuk és elküldjük az érintetteknek is.
Pisók István polgármester: Most akkor kinek, a polgármesternek lenne a feladata?
Hajnal Istvánné képviselő: Nem, ezt meg kell határozni, hogy a testület kire bízza a
feladatnak egy-egy részét. Egy intézkedési tervet kell készíteni, határidő, felelős. Stb. Ezeket
el kell készíteni és ki kell adni mindenféleképpen névre szólóan.
Pisók István polgármester: Tavaly beállt egy helyzet, hogy segítettünk az Ignácz Pistinek,
mert nem volt neki kályhája, meg tűzre valója sem, amit egyébként tavaly is eladott.
Hajnal Istvánné képviselő: Tavaly tényleg beállt egy helyzet polgármester úr, úgyhogy hogy
önként elkezdtünk kapkodni, ami egy szabálytalan dolog volt.
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Pisók István polgármester: Kijelentették a szociális dolgozók, hogy ők nem hajlandóak
semmiféle plusz munkát vállalni.
Hajnal Istvánné képviselő: Miután már másfél hónapig csinálták és köpködték őket a
faluban.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ez így volt.
Hajnal Istvánné képviselő: Ezért nem vállalják. Amúgy mindenki mindent csinált.
Pisók István polgármester: Azért nem vállalják, mert van egy olyan ember, aki huncut és
eladja a saját tűzifáját. Kihasználja az ember jó indulatát és arra vár, hogy az idén is ellássuk.
Idén ugyanúgy eladta a tűzifáját. Be akartuk állítani neki a kályhát és menni akartunk vágni
neki a fát, de nem volt mit.
Fuder Lászlóné képviselő: Az ilyen ember jövőre nem fog kapni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Olyannak adta el, aki nem is igényelt fát és nem is tudta,
hogy az milyen fa. Mi telefonálgattunk ma polgármesterrel, úrral, árulta neki és megvette.
Pisók István polgármester: Igaza van Gizikének, gondoskodni kell arról, aki nehéz
élethelyzetbe kerül. Pl.: Ignác Pisti kint lakik a lakókocsiban, én közöltem vele, hogy
holnaptól nem lakhat a lakókocsiban, mert megfagy. Kapott fát, intéztünk neki kályhát is.
Most még azt kellene eldönteni, hogy elmegyünk a házához és kimeszeljük neki a házát
belülről, teszünk be neki egy kályhát, fát már nem tudunk neki vinni. Azért nem mert eladta,
még egyszer nem viszünk neki fát. Ha pl. elhelyezünk valakit ilyen esetben, a juhászatban,
csak egy példát mondok, annak legyenek szankció. Itt lehetsz, de akkor kötelezünk, hogy a
háromnaponta fürödjön meg, illetve tisztán tartózkodjon ott. Az az igazság, hogy lenne hely
neki kint, de kijelentette, hogy nem hajlandó tisztálkodni és senki nem akar emiatt vele
dolgozni.
Hajnal Istvánné képviselő: Itt nem is Ignácz Pisti a konkrét téma, hanem az, hogy jön a tél
és lesz még 4 ember, akiről konkrétan tudok.
Ballók Zoltán alpolgármester: Én tudom, mi legyen, van ez a kazánház, amikor a
közmunkásokkal fűtettünk ebbe a kazánházba, kialszik, reggel kabátban ülnek bent a
dolgozók. Ez lesz a melegedő, ha este is tesz a tűzre meleg lesz neki is, illetve a hivatali
dolgozóknak is.
Pisók István polgármester: Most másról van szó. Aki magatehetetlen, azt nem teheted be a
kazánházba.
Hajnal Istvánné képviselő: Egy terv kell a télre.
Ballók Zoltán alpolgármester: Igen, azokra, akik magatehetetlenek.
Fuder Lászlóné képviselő: Azokat ne soroljuk ide, akinek keresete van.
Pisók István polgármester: Csinálunk egy tervet Gizike egy héten belül.
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Hajnal Istvánné képviselő: Ki kell adni, hogy melyik feladat kire van bízva. Tényleg ne
legyen olyan, mint tavaly karácsony előtt, hogy 6 órakor futkosni kellett a sötétben, hogy az
egyik személynek ágyat hozzunk, mert kiderült, hogy a földön fekszik, nincsen begyújtva és
Kunhegyesről adtak a Családsegítőből egy ágyat, mert a sok szép bútor széjjel lett hordva. A
másik meg az, hogy kötelező egy melegedőt tartani a faluban.
Pisók István polgármester: De oké, meg lesz a melegedő, de ha oda bemegy valaki, akkor
tartsa is be a szabályokat. Tisztálkodjon.
Hajnal Istvánné képviselő: Tiszaroffon is van ilyen ember, nem egy, nem kettő. Ott például
úgy oldották meg, hogy minden áldott nap el kellett mennie a szatyorral a fáért, ha be akart
gyújtani. Az intézkedési tervben konkrétan mi kell dolgozni, hogy hol van a melegedő.
(település, utca, házszám), mert ezt le kell jelenteni a Karcagi Kórházhoz.
Fuder Lászlóné képviselő: Én négy olyan dolgot jegyeztem fel Polgármester Úr, amelyre
szeretnék választ kapni. Először is, azt szeretném mondani, hogy vége van a sportszezonnak,
megszeretném kérdezni, hogy megtörtént-e a gáz, víz és egyéb dolgok elzárása, illetve
víztelenítése a téli időszakra. A másik kérdésem a piachasználattal kapcsolatos. Volt egy
rendeletünk, amellyel kapcsolatban a múltkor vitatkoztunk, hogy árulhatnak-e, mert állítólag
megcsappant a bevétel. Most úgy látszik, hogy árulnak a faluban olyan helyen, ahol
egyébként nem lehetne. Ezt úgy próbálják kivédeni, hogy magánterületre pakolnak be.
Azonban erről tudni kell egy pár dolgot, magánterületen történő áruláshoz is engedély
szükséges. Tehát az, hogy most én bemegyek egy vadidegen ember udvarára és ott elkezdek
árusítani, ehhez is engedély szükséges. Kérjük be ezektől az emberektől, hogy milyen jogon
árusítanak a piacterén kívül és van-e engedélyük az adott helyre az érintett szervezetektől
engedélyük. A harmadik dolog az polgármester úr, hogy szeretném megkérdezni, hogy
szombaton és vasárnap miért nem viszik be a tojást eladni? Nem viszik be és hétvégén
gyakorlatilag, amikor a legtöbb ilyen dolgot vásárolják az emberek nem kapnak, mert nem
hajlandók hétvégén a tojást beszállítani. Arra hivatkoznak, hogy a hétvége mindenkinek
szabad, hát akkor legyen szabad az árusítónak is és akkor nem kell neki sem hétvégén
kinyitni, pedig a forgalom akkor a legnagyobb. Következő dolog az lenne, hogy tudom, hogy
van őrölt paprika, mi az oka annak, hogy azt nem viszik ki és még mindig a tavalyit árulják,
aminek a minősége messze nem közelíti meg az újét. Megint ott lesz, hogy be fog ragadni a
paprika, most ünnepek előtt rengeteget el lehetne belőle adni. A negyedik kérdésem pedig arra
irányul, hogy az önkormányzat az idén vesz-e Mikulás csomagot a 14 éven aluli
gyermekeknek? Vagy ezzel most nem foglalkozunk, hiszen 6-a mindjárt itt van.
Pisók István polgármester: A foci pályával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a múlt
héten voltam ott és még mindig mostak mezeket. Nem tudom, hogy azok milyen mezek
voltak. Bozsik program vagy nem tudom.
Fuder Lászlóné képviselő: Ugyan, hagyjuk már. Az összes Bozsik programos mezt az
iskolában mosatják.
Pisók István polgármester: Mikor én legutóbb ott voltam mezeket mostak, amikor csinálták
a világítást. A piactérrel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy szombaton Víg Laci,
vasárnap pedig én szoktam a tojást bevinni. Most a hétvégén nem én vittem be, de előző két
alkalommal én vittem be vasárnap a tojást.
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Fuder Lászlóné képviselő: Ez nem a te feladatod Polgármester úr, azé, aki gondozza az
állatokat.
Hajnal Istvánné képviselő: Helyette kaphatna szabadnapot.
Héder Zsolt képviselő: Mennyiért adjuk a tojást?
Fuder Lászlóné képviselő: 40 Ft-ért.
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki rendel piros paprikát az illetékesektől, azoknak házhoz
viszik.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez is elég furcsa dolog.
Ballók Zoltán alpolgármester: Én azokat a dolgokat mondom, amit a lakosság mond nekem.
Pisók István polgármester: Én úgy tudtam, hogy nincs több paprika.
Ballók Zoltán alpolgármester: Van. Az adott illetőt felhívnánk és már hozná is ki.
Pisók István polgármester: Jó, ennek a paprika ügynek utána nézek. Azt tudom, hogy egy
hete lett új parikánk. 80-100 kg.
Fuder Lászlóné képviselő: Rendelek, felíratják és akkor még házhoz is kiviszik. Hagyjuk
már.
Pisók István polgármester: A Mikulás csomagok készen vannak Marika.
Fuder Lászlóné képviselő: Jó, én csak kérdeztem.
Pisók István polgármester: Az iskolások meg az óvodások kapnak. Ja még volt valami, ja az
árulás. Most én nem tudom, hogy ki árul ott.
Fuder Lászlóné képviselő: Ma ott árult Borika, kedden és pénteken megnyitják a kaput és
bemegy oda és ott árul.
Pisók István polgármester: Ilyenkor mi van?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én felszólítom őket, hogy rendeltetésszerűen a piacon
lehet árulni. A közterület nem megfelelő használata miatt meg lehet büntetni.
Pisók István polgármester: Közterületen meg tudod büntetni, de magánterületen?
Fuder Lászlóné képviselő: Nyújtsa be az engedélyét.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ugyanazokat az embereket láttam a piacnál, mint a bolt előtt.
Fuder Lászlóné képviselő: De lemennek az emberek.
Pisók István polgármester: A foci pályáról már átmentek egyébként a Máltához.
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Fuder Lászlóné képviselő: És ott kártyáznak este 11-ig. Neked ezt látni kellett volna Gizike,
mert felrakták a facebookra is, sőt neked még ismerősöd is.
Hajnal Istvánné képviselő: Mond meg nyugodtan, hogy kik azok, mert én ezt tudom
továbbítani. Mond nyugodtan, mert tőlem többször is kérnek információt.
Fuder Lászlóné képviselő: Ott ultiznak.
Hajnal Istvánné képviselő: A focisták?
Fuder Lászlóné képviselő: Hát a focisták. Ezt tudja a környéken mindenki, este el kell kilenc
óra fele menni és látod, nyitott ablaknál, mert nincs rajta függöny. Nem hiszem, hogy a Málta
ezért hozta létre ezt a szervezetet.
Hajnal Istvánné képviselő: Igen.
Héder Zsolt képviselő: Nekem a sportöltözővel is azt volt a bajom. 3000 m3 gáz ment el.
350.000.- Ft-ot fizettünk ki a tavalyi évre a sportöltőzőre.
Hajnal Istvánné képviselő: Miért fizeti az önkormányzat?
Héder Zsolt képviselő: Mert így van megegyezve a támogatás keretében, hogy a fűtést, meg
a villanyt a hivatal fizeti. Nem volna ezzel gond, csak rendeltetésszerűen kellene használni.
Hajnal Istvánné képviselő: De most már ott van a TAO, abból most már futja.
Héder Zsolt képviselő: Úgy hallottam, hogy 4 millió forintot kapnak egy Bánhalmaitól.
Pisók István polgármester: A TAO-nál pályázni kell és arra lehet költeni, ahová előre
leírják.
Fuder Lászlóné képviselő: Na de a tavalyit mire költötték?
Simai Mihály képviselő: Részt vettem a Tűzoltóság elnökségi ülésén 11.15-én, szép dolgokat
mondtak magukról, kaptak nagy ellenőrzéseket, de pozitívok voltak a visszajelzések. A
gazdasági beszámolóban szerepelt, hogy Tiszagyenda még nem fizetett egy fillért sem. Nem
sok pénz, ahhoz képest, hogy milliókkal dobálóztak az orrunk előtt. 376.614.- Ft lenne a
gyendai hozzájárulás. Ez önként vállalt feladat. Mi működtetnénk ezt tulajdonképpen,
Kunhegyes Város, illetve még egy pár település. Roff, Gyenda, Bura. Azt kérték, hogy ezt
testületin említsem meg. A másik dolog, hogy a vízzel mi a helyzet, mert egy dekát nem
javult. Folyamatosan kapjuk az ívet a faluból, hogy már megint mi vagyunk a hibásak a falu
szerint. Kedves kollégám is kiírta, mert képviselő úr is ezt issza. Tényleg a végén oda fogunk
jutni, hogy a médiába fog kikerülni, mert valaki tutira kifogja hívni a faluból.
Pisók István polgármester: Ez nem a mi szégyenünk, hanem azé, aki üzemelteti a vízművet.
Mi megszavaztuk azt, hogy ki tisztítja a kutat a bérleti díj fejében. Ennél többet nem tudunk
tenni. Nem mi találtuk ki, hogy a TRV üzemeltesse, állami szinten köteleztek rá. Írtunk már
levelet is, hogy mikor tisztítják a kutat. Várnánk arra, hogy kitisztítsák a kutat. Én azt
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mondtam, hogy jöjjenek ide a közmeghallgatásra és akkor magyarázzák el a lakosságnak. Ide
jönnek, mert tavaly is ide jöttek.
Simai Mihály képviselő: Ide küldenek megint valami kisebb embert, aki megint elmond pár
dolgot.
Hajnal Istvánné képviselő: A közmeghallgatásra mindenképpen ide kell hívni.
Pisók István polgármester: Ez a Szabó Péter ez készséges, mindig jön elmondja, hogy
csinálják, mikor és hogyan készítik. Ennél többet nem tudunk.
Simai Mihály képviselő: Tudom, én tisztában vagyok vele, csak kérdeztem, hogy van-e
előrelépés?
Pisók István polgármester: A tűzoltóknak a díját adóbevételekből kell fizetnünk. Bele tettük
az ÖNHIKIBE.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Bele lehetett tenni.
Pisók István polgármester: Több adóbevétel kellene és akkor nem volna ilyen bajunk.
Hajnal Istvánné képviselő: A nem fizetésről jutott eszembe, hogy a Szoc.-ban hallottam fél
füllel, hogy a munkaruha elő volt írva és be is van a költségvetésbe tervezve és se Kunhegyes,
se Roff nem kaphatta meg, bár ők fizettek. Az volt az indok, hogy Tiszagyenda nem fizetett.
Ezért most senki sem kapott munkaruhát.
Pisók István polgármester: Jó lesz ez, Henike majd a Szoc.-nál megtudjuk nézni, hogy mi
termeli ezt a veszteséget.
Ballók Zoltán alpolgármester: Jövő héttől ökölvívással kapcsolatos edzést szeretnénk tartani
Gyendán, ehhez kell valami engedély? A tornateremben?
Fuder Lászlóné képviselő: Iskola használja, iskolának kell hozzá engedély.
Pisók István polgármester: Én nem akarok bele szólni, de ha a tornateremben olyan
rendezvényt tartanak, ahol használni kell a szőnyeget -mint Kunhegyesen is-, akkor a
tornaterembe csak sportcipővel lehet bemenni.
Fuder Lászlóné képviselő: Oda nem szoktak bemenni, csak tornacipőbe, edző cipőbe vagy
mezítláb.
Pisók István polgármester: Nekem nincs kifogásom ez ellen egyáltalán.
Héder Zsolt képviselő: Nekem van egy szívfájdalmam. A piactér. Bepakolták ide az első
helyiségbe a zöldségeket, ahol megy a kazán, megy a radiátor. A zöldségek vizes termékek,
adják lefele a párát és ennek hatására a sarkok el kezdenek penészedni. Én javasoltam, hogy
tegyük leghátulra, mert onnan ki tudnak menni az eladók. Vagy itt teljesen el kell zárni.
Valamelyik nap bementem és nagyon meleg volt bent. Hiába védekeztek azzal, hogy már csak
3 karfiol van bent, akkor a penészedés már megindult a korábbi nagy mennyiségű zöldség ott
tárolásától. Az lenne a jó, ha a piacteret rendeltésszerűen használnák.
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Hajnal Istvánné képviselő: A zöldségesnél nem szoktuk fűteni.
Héder Zsolt képviselő: Nem igazán.
Hajnal Istvánné képviselő: Gáz fűtés van, mert ha igen, akkor lehet nyomni a pénzt oda is.
Héder Zsolt képviselő: Ott a kultúrház, azt is be kellene csukni, ha nincs ott senki.
Hajnal Istvánné képviselő: Semmi értelme közben fűteni, csak rendezvénykor.
Simai Mihály képviselő: Egy helyiséget is lehetne fűteni.
Pisók István polgármester: Lehetne hozni egy olyan határozatot, hogy egy helyiségben
tartózkodjanak az ott dolgozók és a fűtés annak megfelelően menjen.
Hajnal Istvánné képviselő: Ez a gázszámla a művházba, 150.000. Ft felett nem áll meg. Az,
hogy 5000-10.000 Ft-ot az árusok fizetnek, az semmi, az az aznapi fűtést sem futja ki.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt úgy kellene, hogy minden intézményre kiterjeszteni. A
focistáknak is meg kellene mondani, hogy az önkormányzat támogat benneteket, csak annyit
kér cserébe, mivel rossz anyagi helyzetben van, hogy valamilyen szinten takarékoskodjanak.
Pisók István polgármester: Arra hivatkoznak, hogy nagyon sokan járnak a könyvtárba.
Héder Zsolt képviselő: Arra kíváncsi lennék.
Pisók István polgármester: Egyszerű, egy hétre visszamenőleg megnézzük, hogy mennyien
járnak a könyvtárba.
Hajnal Istvánné képviselő: De 150.000 Ft-ot, akkor sem szabad kidobni, ha naponta 10 fő
jelenik meg a könyvtárban.
Pisók István polgármester: Van még valakinek valami az egyebekben? Ha nincs, akkor zárt
ülést rendelek el.

K.m.f.

Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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