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11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 09én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Boros Benedek képviselő
Hiányzik: Ballók Zoltán alpolgármester, Héder Zsolt képviselő, Simai Mihály képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
88/2018. (VIII.09.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
89/2018. (VIII.09.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1. „Tiszta udvar, rendes ház” eredményhirdetésének megtárgyalásáról
2. Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés meghozataláról
3. Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiegészítő támogatáshoz szükséges döntés
meghozataláról
4. Egyebek
5. Zárt ülés

„Tiszta
udvar,
megtárgyalásáról

rendes

ház”
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eredményhirdetésének

Első napirendi pont: „Tiszta udvar rendes ház”
Pisók István polgármester: Felkérném Adrit, hogy ismertesse az eredményeket.
Horváthné Brauner Adrienn: A jelölő bizottság körbe járta a nevezőket, 20 nevezőnk volt,
ebből közben hárman visszaléptek. A 17- ből 1 intézmény és 16 magánszemély nevező volt.
Intézményi kategóriában úgy döntött a Jelölő Bizottság, hogy az idén nem oszt ki díjat, mivel
nem volt összehasonlítási alap, mert csak a Máltások neveztek. A 16 magánszemély közül
pedig felállította a Jelölő Testület a sorrendet. Sikerült szereznünk külön díjakat is a Magyar
Mezőgazda Kiadó felajánlott egy 1 éves Kertbarát magazin előfizetést és a Kauten
Etnobotanikai Alapítvány 3 ajándékcsomagot, ezeknek a nyertesei is itt olvashatók. Meg
kellene állapodni abban, hogy mikor lesz a díjátadó, mert akkor küldeném a nevezőknek a
meghívókat. Táblát kellene választani, amit az első 3 helyezett kap még, 2.500.-Ft/db a tábla
ára és 2.500.-Ft a szállítási költség.
Pisók István polgármester: Augusztus 19-én lesz a Családi nap és akkor szerintem
átadhatjuk a díjat.
Hajnal Istvánné képviselő: Jó lesz a Falunapon, tökéletes, a Polgármesteri beszéd után.
Horváthné Brauner Adrienn: A táblák színe:

1. helyezet- sárga
2. helyezet- barna
3. helyezet- fehér

Megrendelhetem Heni?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, megrendelheted Adri.
Fuder Lászlóné képviselő: Szólnék egy pár szót ezzel kapcsolatban. A Bíráló Bizottság
számára komoly nehézséget okozott a szempontsor. Abban voltak olyanok, amelyeket
egyszerűen nem lehetett értékelni, hiszen mi van, ha az illető nem tart háziállatot, emiatt ugye
egy más elbírálási szempont jött létre mi esetünkben százalékoltunk. Másrészt pedig volt egy
olyan megfogalmazás, mely szerint építmény elhelyezkedése is egy szempont, itt Falun az
építmény olyan amilyen, anno egy kis parasztházat megépítettek, tehát ez teljesen független
az embertől. Mert az építmény állapota, hogy külsőleg hogy néz ki azzal egyetértek, de az
elhelyezkedése is fontos. Javasolnám, hogy a következő évben a rendelet bizonyos részeit
módosítsuk megfelelően, ahogy ami településünk ezt megkívánja. Nagyon szoros volt a
mezőny, minimális pontszámok döntöttek. Olyan aprósságok döntöttek, mint az ötletesség.
Akik beneveztek mindenki nagy dicséretet érdemel.
Pisók István polgármester: A Bizottság javaslata alapján:
1. helyezés- Hatháziné Jákó Edit
2. helyezés- Tóth István
3. helyezés- Szabó Rudolf
Különdíjasok:
Buda Istvánné
Cselő Istvánné
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Borbély Mihály
Vereb László
Mindenki kap díszoklevelet. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
90/2018. (VIII.09.) számú Képviselő-testületi határozat
-

„Tiszta udvar, rendes ház” eredményhirdetésének megtárgyalásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Tiszta udvar,
rendes ház” első három helyezettje „Tiszta udvar, rendes ház” táblát, elismerő oklevelet
illetve az elfogadott rendeletnek megfelelően az I. helyezett 30.000. Ft-ot; a II. helyezett
20.000.- Ft-ot, a III. helyezett pedig 10.000.- Ft-ot kap.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2018. augusztus 19.
Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Horváthné Brauner Adrienn
Díjazottak
Pénzügy
Irattár

Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés
meghozataláról
Második napirendi pont: Szociális célú tűzifa támogatás megtárgyalása.
Pisók István polgármester: A Belügyminisztérium pályázatot hirdet Szociális célú Tüzelő
támogatás igénylése céljából. Tájékoztató felolvasása (melléklet tartalmazza). Keretösszeg 3
milliárd forint.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 244 űrméterre pályázhat az Önkormányzat, 1 űrméterhez
17.780.-Ft támogatást kapunk, viszont tudni kell, hogy a NEFAG felemelte az árakat, most
23.600.-Ft-ért ad egy űrméter fát, így összesen a 244 űrméterhez 1.420.080.-Ft kell
hozzátenni. Plusz még itt van a kiegészítő támogatás, ami még lóg a levegőben ott 63 űrméter
fát kap az Önkormányzat, amihez 366.660.-Ft kell hozzátenni.
Pisók István polgármester: És a szénnel mi a helyzet? Meg kellene tudni, hogy mennyibe,
kerülne a szén.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkérdezem a Tüzép telepet!
Boros Benedek képviselő: Nem mindenki tudja felhasználni a szenet, akinek sparheltje van,
az nem tesz bele szenet.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Tüzépen a barnakőszén 5.300.-Ft, viszont szenet
megnéztem a pályázatban 732 mázsát igényelhetünk, 2.125.-Ft kell hozzátennünk
mázsánként.
Fuder Lászlóné képviselő: A kiegészítő támogatást mindenki megkaphatja, aki nem részesült
gáztámogatásban, már lekérte a jegyző asszony a listát a Tigáz-tól!
Hajnal Istvánné képviselő: Miből biztosítjuk az önerőt?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Minden évben van az Önkormányzatnak ez a pénzbeli
szociálisra fordítandó támogatás.
Pisók István polgármester: Javaslom, adjuk be keményfára a pályázatot, megpróbáljuk
biztosítani az önerőt, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
91/2018. (VIII.09.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Szociális célú tüzelőanyag támogatásához kapcsolódó döntés meghozataláról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázati
igényét, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyet
ellenszolgáltatás nélkül biztosít az arra rászorulóknak.
Az igényelt támogatáshoz biztosítandó pályázati önerő összege: 309.880.-, melyet
Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséből biztosít. A pályázati önerőn
túl vállalt önerő összege 1.110.200.- Ft, melyet Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2018.
évi költségvetéséből biztosít.
Az igényelt keménylombos tűzifa mennyisége: 244 m3/q
A tűzifa szállításából- ideértve a rászorulókhoz való juttatást is- származó költségek
Tiszagyenda Községi Önkormányzatát terhelik.
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény aláírására.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
5. Irattár
Pisók István polgármester: A kiegészítő támogatást is javaslom elfogadásra, megpróbáljuk
biztosítani az önerőt, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
92/2018. (VIII.09.) számú Képviselő-testületi határozat
-Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiegészítő támogatáshoz szükséges döntés
meghozataláról –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Téli
rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiegészítő támogatáshoz szükséges önerőt biztosítja.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
4. Irattár

Egyebek
Harmadik napirendi pont: Egyebek

Tiszagyenda, Szabadság utca 15. szám alatt elhelyezkedő,
természetben 529-es helyrajzi számon lévő ingatlan felajánlásáról
Pisók István polgármester: Van egy házfelajánlás Ignácz Zoltán és Ignácz Istvántól, akik
felajánlották a házukat az Önkormányzat részére, vagy lebontjuk, vagy helyreállítjuk olyan
szintre, hogy az lakható legyen. Mennyi határidő van a helyreállításra?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szeptember közepe, vége, 90 napot kaptak.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
93/2018. (VIII.09.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Tiszagyenda, Szabadság utca 15. szám alatt elhelyezkedő, természetben az 529-es
helyrajzi számú ingatlan felajánlásának elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 5233
Tiszagyenda, Szabadság utca 15. szám alatti, természetben az 529-es helyrajzi szám alatt
elhelyezkedő, az önkormányzat részére felajánlott ingatlant térítésmentesen elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
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2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Ignácz Zoltán (4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 3/B.)
4. Irattár
Pisók István polgármester: Arról volt szó, hogy hátha találunk támogatókat. Én személy
szerint lemondok egy havi jövedelmemről, ami 100.000.-Ft. Sági Tamás adott 50.000.-Ft
támogatást, még nem adta ide, de megígérte. Kapunk valamennyi támogatást is. Lebontottunk
egy házat arra kaptunk 100.000.-Ft-ot, az összesen 250.000.-Ft. Terveztem egy hangosítást
este, aki a zenét biztosítja Czukor Norbert, a tűzijáték az 150.000.-Ft, és jönne még egy a
Sihell Vanessza és Morvai Dani 120.000Ft+Áfa lenne. Lenne főző verseny, gyerekeknek
ugráló vár, pizza sütés,
Hajnal Istvánné képviselő: A vállalkozók semmivel nem támogatnak bennünket, akik 250
milliós beruházást kaptak a településen? Úgy gondolom, hozzájárulnak, ha megkeressük őket.
Pisók István polgármester: Heni megkérdezed Őket, beszélsz velük?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen.
Fuder Lászlóné képviselő: Fel lehetne kérni Oláh Nikit is hogy énekeljen, a Színjátszó kört
is fel lehetne, az Asszonykórust.
Pisók István polgármester: Akkor nincs más egyéb felajánlás? Akkor megkérdezzük a
vállalkozót. Személyiségi jogokra tekintettel zárt ülést rendelek el.
K.m.f.
Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető

7

