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10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 17-én
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Simai Mihály képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Hiányzik: Boros Benedek képviselő, Héder Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, Aljegyző Asszonyt
a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület
határozatképes.
Felkérem Dr. Márton Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Dr. Márton Viktóriát 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
82/2018. (VII.17.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Márton Viktóriát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester:. Aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, az
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
83/2018. (VII.17.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosított napirendi
pontokat fogadta el:
1. Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása elnevezésű közszolgálati szerződés
hosszabbításáról
2. „Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt kivitelezési
véghatáridejének meghosszabbítása
3. Egyebek
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ZÁRT ÜLÉS:
4. Tiszaroffi Közös
megtárgyalásáról

Önkormányzati

Hivatal

köztisztviselői

kérelmének

Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása elnevezésű közszolgálati
szerződés hosszabbításáról
Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk a folyékony hulladék gyűjtése és
szállítása elnevezésű közszolgálati szerződés hosszabbításáról szól. Szerintem ebben semmi
bonyolult nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
84/2018. (VII.17.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Folyékony hulladék gyűjtéséről és szállításáról szóló közszolgálati szerződés
meghosszabbításáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Turóczi Pál
Sándorral fennálló folyékony hulladék gyűjtéséről és szállításáról szóló közszolgálati
szerződést 2018. december 31–ig meghosszabbítja. Felhatalmazza továbbá Pisók István
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: azonnali
Erről értesül:
1) Turóczi Pál Sándor
2) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
4) Irattár

„Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt
kivitelezési véghatáridejének meghosszabbítása
Pisók István polgármester: „Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt
kivitelezési véghatáridejének meghosszabbításáról szól. Felmerült egy olyan probléma, hogy
a gázvezetékhez csak akkor lehet hozzányúlni, ha van gázterv. Az önkormányzat
megcsináltatta a gáztervet, a kivitelező megígérte, hogy megfizeti ezt az összeget, ami
30.000.- Ft. Most voltunk egy bejáráson, úgy látszik, hogy jövő héten már cserélik az
ablakokat és akkor augusztus 31-ig szólna ez a meghosszabbítás.
Hajnal Istvánné képviselő: Bele fér a pályázatba?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: December 31. a pályázat véghatárideje.
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Pisók István polgármester: Közbeszerzés hogyan áll?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Rextrától kértünk be árajánlatot annak idején, a cég
rugalmas. Újra kérünk be árajánlatot.
Pisók István polgármester: Már csak azért, hogy nehogy elcsússzunk vele.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én a következő testületire behozok 3 ajánlattevő nevet.
Pisók István polgármester: Nehogy ebből legyen probléma.
Hajnal Istvánné képviselő: Már most meg kell rendelni az eszközt.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
85/2018. (VII.17.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- Védőnői
szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt kivitelezési véghatáridejének
meghosszabbításáról -

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – „Védőnői szolgálat
felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt kivitelezési véghatáridejének a
meghosszabbítását.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – „Védőnői szolgálat
felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt kivitelezési véghatáridejének
meghosszabbítására irányuló kérelmet elfogadja, a kérelemben foglalt, 2018.
augusztus 31-ei határidővel.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
Erről értesül:
1) Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. sz.)
2) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
4) Irattár

Egyebek
Fuder Lászlóné képviselő: Az egyebekben én két dolgot szeretnék kérni Polgármester Úr,
hogy oldják meg. Az egyik a hirdetőtáblák állapota. Több helyen van a településen az
önkormányzat által kihelyezett hirdetőtábla. Van kint a buszmegállónál, van a postánál, itt az
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önkormányzatnál, illetve a Korona söröző sarkánál is van, illetve a Hermann Ottó úton. A
hirdetőtáblák állapota nagyon rossz, el vannak válva a deszkák, vissza kellene szegelgetni, le
kellene szedni róluk a hirdetéseket. Meg kellene ezeket újítani, le kellene őket festeni. Én ezt
szeretném kérni, hogy ezeket tegyék már rendbe.
Pisók István polgármester: Ami az önkormányzatnál van tájékoztató tábla, a helyett is kell
majd egy másik. Beszéltem a nyomdásszal, hogy van egy új anyag, amelyet nem kell
üvegezni, hanem elég egy keretbe behelyezni.
Fuder Lászlóné képviselő: A másik dolog –amit már Gizike is felvetett- az a gondozatlan
kerteknek az állapota. A „Tiszta udvar, rendes ház” keretében jártuk folyamatosan a falut,
rengeteg gondozatlan porta van. Ami a legdühítőbb a számomra, hogy azok előtt a porták
előtt, ahol nem laknak vagy nincsenek itt a gazdák, azok előtt az utcán nyakig érő fű van. Az
önkormányzat tulajdona gyakorlatilag az út, illetve az út melletti terület is, a járda is
hivatalosan. Én azt kérném, ha más megoldás nincsen, akkor ezeknél a gondozatlan portáknál
–ha nem tudják rendezni a gazdákkal- az önkormányzat, vágja már le a gazt. Ne kelljen már a
lakóknak, akik ott élnek folyamatosan a nyakig érő fűben járniuk. Az allergia szezon most
már elharapódzott.
Pisók István polgármester: Már most több helyen is vágogattuk már.
Fuder Lászlóné képviselő: Beszéltem jegyző asszonnyal és kiderült, hogy egy újfajta
rendelet is van már, tehát nem kell mindenféle szervhez fordulni ahhoz, hogy meg tudjuk
büntettetni a tulajdonosokat. Elég most már egy egyszeri felszólítás, utána már csak egy
szemle kell, és ha akkor sem történik semmi, akkor a Jegyző a jegyzőkönyv vagy a feljegyzés
dokumentumát megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak a Növény-és
Talajvédelmi Osztályának. Innentől kezdve a Kormányhivatal büntetet. Én javaslom, hogy
éljünk ezzel. Továbbá újra csapatostul járnak este 9 óra után a kutyák úgy, hogy megtámadják
a biciklistákat. Gorkij út, Táncsics út, Petőfi út, illetve a Hermann Ottó úton vannak kint a
kutyák.
Pisók István polgármester: Akkor ki kell hívatni a gyepmestert.
Fuder Lászlóné képviselő: Valamit csinálni kell.
Hajnal Istvánné képviselő: Én biciklivel sem merek menni sehova már.
Simai Mihály képviselő: Én csak egyetlenegy kérdést tennék fel, mégpedig azt, hogy
érvényes nekünk ez az árusítási rendeltünk?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A piacrendeletünk érvényes, persze.
Simai Mihály képviselő: Akkor sejtitek, mire gondolok.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Fel lettek már szólítva azok, akik nem a piac területén
árusítanak.
Simai Mihály képviselő: Akkor viszont csinálni kell valamit, mert már ketten is árulnak kint
az utcán. Mert Márton Feriék megoldották, azt mondom, hogy jól tették.
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Fuder Lászlóné képviselő: Oda is engedély kellene, hogy ott árusítási tevékenységet
folytassanak.
Hajnal Istvánné képviselő: Az egy telephelynek minősül.
Ballók Zoltán alpolgármester: Kellene, hogy legyen nekik bérleti szerződésük. De nekik
szerintem nincsen.
Hajnal Istvánné képviselő: Előttünk már az árokfeltöltés megkezdődött. Harcoltam érte.
Elmondom, hogy miért van rá szükség. Annak idején Szabó Rudolf feltöltötte úgy az árkot,
hogy onnantól csak átfolyt a víz. Hátulról meg visszafolyt hozzám és megállt a víz.
Eljutottunk oda, hogy majd fel lesz töltve, megérkezett a föld és a szomszédos ingatlanok
előtt villámgyorsan fel lett töltve. A miénk az totál kimaradt. A többi szépen le van döngölve,
nálunk meg egy nagy lyuk van.
Pisók István polgármester: Szerintem a jövő héten meg lesz csinálva, Gizike.
Hajnal Istvánné képviselő: A mienkbe tégla van, műanyag üvegek, gallyak, homok. Ez egy
olyan hulladék törmelék, amelyben minden van.
Pisók István polgármester: Műanyag üveg nem tudom, hogy hogyan került bele, mert amit
lebontottunk házat, azt vittük oda.
Hajnal Istvánné képviselő: Gondolom, ha vályog lesz a tetején, akkor majd ledöngölik, csak
jó lenne még tél előtt.
Fuder Lászlóné képviselő: Simai képviselő úr említette az árusítási rendeletet, valamit
kezdeni kellene ezzel a tollas mesterrel is valamit. Most már hetente járnak, eddig két hetente
jöttek. Egy alkalommal megállítottam és megkérdeztem tőle, hogy bemutatná-e az engedélyét.
Majdnem, hogy leharapta a fejemet. Mondtam, hogy nagyon gyorsan tűnjön el a faluból, mert
ki fogom hívni a rendőrt. Ennek ellenére ez tovább folytatódik. A másik dolog, hogy kifelé
menet a településről, a saját utunkon akkora lyuk van, hogy azzal kezdeni kellene valamit. Az
most már egyre mélyebb.
Pisók István polgármester: Meg kell csinálni, igen.
Hajnal Istvánné képviselő: Az orvosi rendelő udvara irdatlan állapotban van, amiben az a
legnagyobb veszély, hogy az a fa, amit sikerült kiirtani -ecetfa-, olyan szinten elharapódzott
az orvosi rendelő udvarán, hogy szinte irthatatlan. Talán még most időben ki lehetne vágni,
hogy ne terjedjen tovább.
Pisók István polgármester: Az orvosi rendelőt már levágtuk ebben az évben egyszer. Az a
lényeg, hogy az udvart rendbe kell tenni. Jó, akkor személyiségi jogokra tekintettel zárt ülést
rendelek.
K.m.f.
Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző
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Dr. Márton Viktória
Jegyzőkönyvvezető
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