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12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember
20-án megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Boros Benedek képviselő
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 soros 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 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
95/2018. (IX.20.) 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
96/2018. (IX.20.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1. A Platánfa Óvoda 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztatója
2. A Tiszagyendai Általános Iskola 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló
tájékoztatója
3. Tiszagyenda 022/19 hrsz-ú termőfölddel kapcsolatos földhasznosítási kötelezettség
teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötéséről
4. Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésről
5. „Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt kivitelezési
véghatáridejének meghosszabbítása
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6. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásával
kapcsolatos döntés meghozataláról
7. A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló önkormányzati
segély megalkotásáról
8. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozásról
10. Egyebek

A Platánfa Óvoda 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló
tájékoztatója
Első napirendi pont: A Platánfa Óvoda 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló
tájékoztatója.
Pisók István polgármester: Átadnám a szót Balogh Edinának, hogy mondja el a
tájékoztatást.
Balogh Edina óvodavezető: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. A
beszámolómat nem szeretném teljes terjedelmében újra elmondani, gondolom időben sikerült
átadni az Önök részére. Esetleg, ha van valami kérdés szívesen válaszolok.
Fuder Lászlóné képviselő: Áttanulmányoztam igen alaposan a beszámolót, gyakorlatilag én
elfogadásra is javaslom, de szeretnék egy pár kiegészítést kérni. Először is tudsz nekem arra
adatokat szolgáltatni, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók létszáma így a
hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, bejáró tanulók, étkezők száma, hogyan
alakult az előző évben? Illetve logopédiai foglalkozáson hány gyermek vett részt? Jelenteneke problémát a bejáró tanulók, gondolok itt elsősorban a nálunk meglévő más szokásrend,
életvezetési rend miatt pl.: a nem megfelelő beszéd, viselkedésbeli eltérések, esetleg a szülői
nevelés hiánya, ezt hogyan próbálja az Óvodavezető, az Óvónők a kollégák kompenzálni?
Mire fektetitek a fő hangsúlyt az iskolára való felkészítés során?
Balogh Edina óvodavezető: Sajátos nevelésű igénylő tanuló gyermekünk 1 fő volt, ő beszéd
fogyatékos volt, számára biztosítottuk mind a logopédiai mind a gyógypedagógiai
megsegítést. Két fő szakember látta el ezt a gyermeket, megbízási szerződés keretében.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk 15 volt, hátrányos helyzetű 8 gyermek. A HHHok többségét a Tiszabői bejáró gyerekek alkották. Ebben a tanévben már emelkedik, a
Tiszagyendai gyermekek száma mivel rájönnek a szülők, hogy a szünidei étkeztetést ennek
tükrében kapják. Logopédiai fejlesztésre 6 gyermek járt, szintén Kunhegyesről egy logopédus
látta el. Az idén már mérik a három éves gyermekeket is. Tiszabői bejáró gyerekek 10 fő
jelenleg, semmilyen probléma nincs az utaztásatukkal. A más kultúra hogy más kultúrából
érkeztek, már rég nem volt olyan jó összetételű gyerek csapat, 37 fő-vel kezdtük meg most az
Óvodát, úgyhogy nem tapasztalunk ilyen eltérést, sőt azt mondhatom, hogy szebben vannak
nevelve. Semmiben nem tapasztaljuk, illedelmesek, a szülők is. Rengeteg baráti kapcsolatot
alakítottak ki, együtt játszanak a Tiszagyendai gyerekekkel. Iskola előkészítő, eleve
szakemberek felmérik a gyerekeket minden évben, már most is megtörtént a múlt héten.
Ilyenkor már mi is bekérünk egy kis csíkos füzetet, hogy segítsük a pedagógusokat, hogy a
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gyerek nem először találkozzon ezzel, valamint már próbáljuk náluk figyelni a 45 perc
betartását.
Fuder Lászlóné képviselő: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kívánok
Óvodapedagógusnak és Dajkának a következő időszakra kitartást, erőt, egészséget.

minden

Hajnal Istvánné képviselő: Elolvastam a beszámolót és egy minőségi munkát tükröz. A
Gyermekesély Programban, ami most folyik a Járásban van egy olyan része, hogy ilyen
egészségnevelési hónaphoz hozzájárulnak illetve különböző foglalkozások megtartásához, és
ha szakember hiány volna pl.: logopédus, gyógytornász és egy pszichológus azt hiszem, ha
szükség van, lehet a szülőnek, gyermeknek igénybe venni. De erről majd részletes
tájékoztatást ad a szakmai vezető. Gratulálok én is a munkához.
Pisók István polgármester: Az elhangzottak alapján elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
97/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A Platánfa Óvoda 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztató
elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Platánfa Óvoda
2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztatót változatlan formában, módosítás nélkül
elfogadja.
(A 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztató teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)

A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
3.) Balogh Edina, Platánfa Óvoda Intézményvezetője
4.) Irattár

A Tiszagyendai Általános Iskola
munkájáról szóló tájékoztatója

2017/2018.

tanév

éves

Második napirendi pont: A Tiszagyendai Általános Iskola 2017/2018. tanév éves
munkájáról szóló tájékoztatója
Pisók István polgármester: Átadnám a szót Mártonné Tőzsér Erika igazgatónak.
Mártonné Tőzsér Erika intézmény vezető: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni,
hogy a tavalyi év az nekem is egy óriási kihívás volt, akkor kerültem az Intézmény vezető
helyére, folyamatosan megállás nélkül mindig van valami ennek ellenére úgy érzem, hogy
ahhoz képest elég jól helytálltunk. Még mindig pedagógus hiányban küzdünk, 13 álláshelyre
tavaly is 11-en voltunk. Az idén egy Pedagógus elment, egy embert sikerült a helyére
felvenni, de a létszámunk nem változott, továbbra is majd megszakadunk, rengeteg a
munkánk. Jelen első osztályunkban van 17 tanulónk, amiből 8 gyermek Tiszagyendai és 9
gyermek Tiszabői és őrületes magatartással érkeztek a Tiszabői Óvodából a gyerekek.
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Komolyan azt éreztem, hogy én is visszaadom a diplomámat, mert nem lehet velük bírni.
Reméljük, hogy ez majd menet közben alakul, megpróbálják megszokni a szabályokat,
problémák mindig vannak, a szülők szaladgálnak, ezeket megpróbáljuk kezelni, aztán úgy
gondolom, hogy, talán be tudnak illeszkedni. Ha nem akkor lehet, hogy az első lépés, hogy
annak ellenére, hogy meg kell, hogy tartsuk, a gyereket ki fogom rakni az iskolából, mert
addig a szülő sem hiszi el és a gyerek sem, de bízom benne, hogy erre nem kerül sor. Ha van,
kérdés szívesen válaszolok rá. Szeretném meg köszönni a testületnek, hogy két nyertes
pályázattal az Iskola épülete megújulhatott, megszépülhetett, tényleg óriási felújításon esett át
és bízom benne, hogy tényleg energiatakarékos lesz a fűtés.
Fuder Lászlóné képviselő: A beszámoló teljesen az előírtaknak megfelelő pontok szerint
készült, hiszen a Tankerület nagyon szigorúan veszi, az ilyen beszámolónak az elkészítését
ettől eltérni nem lehet. Arról szeretnék kéredzeni mivel szerintem elég kevesen, ismerik az
EFOP-os pályázatokat, hogy milyen segítséget ad ez az iskolának, milyen egyéb vonzata van
a táborokon kívül? Illetve hogy a nyári táborokban hány gyermek vett részt és milyen
típusúak voltak ezek a táborok? Mennyire volt népszerű a gyerekek körében illetve a szülők
körében? A javító vizsgák sikeresesek voltak-e és ha sikeres volt, akkor szeptember 1-től
hány fővel indult az iskola? Beszéltél a létszámhiányról ezt én is meg akartam kérdezni, hogy
ennek ellenére sikerült-e lefedni minden tantárgyat? Távozott közfoglalkoztatott dolgozó a
helyét betudtátok-e tölteni? A fűtéssel kapcsolatban, jön a rossz idő lesz-e lehetőség
megoldani a fűtést? A beszámolót elfogadásra javaslom, igaz hogy nagyon diplomatikusan
meg van benne említve, hogy van még javítani való a pedagógiai munka terén ehhez azonban
neked is, munkatársaidnak is, technikai dolgozóknak, Pedagógusoknak is egyaránt sok sikert
kívánok.
Mártonné Tőzsér Erika intézmény vezető: Köszönöm szépen. EFOP tábor, Karcagi
Tankerület pályázata, két csoportban indultunk egy bentlakásos illetve egy napközis táborral.
A napközis táboron belül két csoportban. Meg volt határozva hogy a táborokban mely
osztályok vehettek részt. A bentlakásos táborban az 5. és 7. osztály vehetett részt. A napközis
táborban az 1. és 2. osztály a másik csoportban pedig a 4. és 6. osztály. A 3. és 8. osztályosok
kimaradtak teljesen. Hogy, hogy álltak hozzá a szülők hát a szülőket nem izgatta mivel már
vége volt az iskolának főleg a Tiszabői szülőket, ő nem kelti fel a gyerekét, ne keljen neki
utazni stb. Sok Tiszabői nem jött el és ezt úgy oldottuk meg, hogy behívtuk a 3. osztályosok
közül, aki szívesen jött. Nagy sikere volt mind a három tábornak. Erzsébet táborban 40
gyermek vett részt, szintén nagyon jól sikerült, itt csak Tiszagyendai gyerekek voltak. Volt a
Szociális otthonnak is egy tábora és a Művelődési Háznak is. EFOP amit még Marika aláírtál
szerződést a Rákóczifalvi Művelődési házzal szintén egy nyertes pályázat, itt a HH és HHH
gyermekek lesznek, benne a csoportos foglalkozásokba ahol szintén van táboroztatás stb.
Tanév eleji létszám jelenleg 109 fő és SNI tanuló 11 fő valamint BTMN tanuló 9 fő.
Számított létszámunk így 120, ami elkeserítő, hogy a 6. osztályba 8 fő tanuló van.
Közfoglalkoztatottak közül Palika felmondott még az ő helyét nem töltöttük be, de már
folyamatban van. A fűtésnél, le szerették volna szerelni a gázkazánokat, amit konkrétan
kértem, hogy ne tegyenek így megoldott a fűtés.
Hajnal Istvánné képviselő: Áttanulmányozva a beszámolót hogy minden oktatási nevelési
területre, úgy ahogy kell, kitér, úgyhogy Én is elfogadásra javaslom. Annyiban szeretném
Erika mondanivalóját kiegészíteni, hogy nem a Szociális csinálta, hanem a Gyerekjóléti
központ és ez is egy EFOP-os pályázat, 25 gyermek vett részt benne. Most nem egy hétig,
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hanem két hétig tartott. Ebben az EFOP-os pályázatban ugyanaz vonatkozik az Iskolára is,
mint az Óvodára, ha kisegítő szakemberek kellenek, van egy területi koordinátor
Abádszalókon és akkor bárkit tud adni pszichológust, gyógytornászt, stb. Ami számunkra
örömhír, hogy Tamasiné Erzsike lesz az Óvodai, Iskolai Szociális munkás. Köszönöm az
Iskolába folyó színvonalas munkát.
Simai Mihály képviselő: Természetesen elolvastam, alapos, jó, gratulálok.
Mártonné Tőzsér Erika intézmény vezető: A beszámolót még a Marika munkájából
próbáltam csinálni.
Pisók István polgármester: A beszámoló tartalmaz kritikát, amit orvosolni kell majd, én egy
őszinte beszámolónak tartom, köszönöm az egész éves munkájukat elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
98/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A Tiszagyendai Általános Iskola 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyendai
Általános Iskola 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztatót változatlan formában,
módosítási javaslat nélkül elfogadja.
(A 2017/2018. tanév éves munkájáról szóló tájékoztató teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)

A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
3.) Mártonné Tőzsér Erika, Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszagyendai Általános Iskolai Megbízott Tagintézmény Vezetője
4.) Irattár

Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
Nyolcadik napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása.
Pisók István polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Öt évente készítjük el és két évente kell felülvizsgálni.
Van, egy szakmai helyi fórum ahol ezt a felülvizsgálatokat elvégezzük. Nagyon sok pályázat
feltétele a HEP megléte ezért ugye kell, hogy legyen, ez az év volt most, hogy teljesen újat
kellett elkészíteni. Van- e kérdés ezzel kapcsolatban? A Képviselő területben kettő tag nagyon
aktívan vett részt ennek a megalkotásában, amit köszönök, illetve az Óvodavezető is, Védőnő,
Tasi Kriszta pszichológusként, Sztrunga Brigi is és még nagyon sokan.
Hajnal Istvánné képviselő: Tiszagyendán az Esélyegyenlőségi Program az hajszálpontosan
úgy van előkészítve, úgy zajlik, hogy a nagy könyvbe megvan írva. Amikor itt volt az
Esélyegyenlőségi Program Szolnoki referense nagy öröm volt azt hallani, amikor elmondta,
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hogy legszívesebben ezt a fórumot, ami itt zajlott a Megyébe bemutatná, mert Ő még ilyen jó
fórumon még nem vett részt. Köszönet érte Anikónak, mert ő irányította ezt az egészet.
Pisók István polgármester: Köszönjük a munkájukat, akik ehhez hozzájárultak. Kiváló
szakemberek vannak, akik ebben segítettek Anikónak, javaslatokat adtak, amit Anikó
összefoglalt és megfogalmazta és természetesen a törvényi előírásoknak megfelel.
Elfogadásra javaslom.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
99/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A 2018-2023-as
elfogadásáról -

időszakra

vonatkozó

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal a 2018-2023-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot
elfogadja.
Megköszöni a HEP összeállításában résztvevő munkatársak segítségét.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Helyi
Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő partnereket.
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
3.) Irattár

Tiszagyenda
022/19
hrsz-ú
termőfölddel
kapcsolatos
földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási
szerződés megkötéséről
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda 022/19. Hrsz-ú termőfölddel kapcsolatos
földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötéséről.
Pisók István polgármester: Minden évben meg kell újítanunk ezt a földterületet, amit
kapunk az NFA-tól és ehhez kell egy képviselő testületi határozat.
Fuder Lászlóné képviselő: Melyik földterület ez?
Pisók István polgármester: Ez Gyócson van.
Fuder Lászlóné képviselő: Természetesen kössük meg újra a szerződést, de azért szeretném,
hogy a következő időszakban ezeknek a termőföldeknek a hasznosítási területének nagyobb
odafigyelést gyakorolna az Önkormányzat. Időben el kellene végezni a szükséges
mezőgazdasági munkálatokat.
Pisók István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ezt a szerződést aláírjam az
kézfeltartással szavazzon.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
100/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A Tiszagyenda 022/9 hrsz.-ú termőfölddel kapcsolatos földhasznosítási
kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötéséről 1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda 022/19
hrsz.-ú termőfölddel kapcsolatos fölhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló
megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
felhatalmazza Pisók István polgármestert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
előtt megbízási szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vállalja
a használat ellentételezéseként az 1350,- Ft/AK/év díj megfizetését.

Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: Azonnali
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
3) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.)
4) Pénzügy
5) Irattár

Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésről
Negyedik napirendi pont: Védőnői Szolgálat Felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésről.
Pisók István polgármester: Decemberben lejár a pályázat így el kell indítani az
eszközbeszerzést is nehogy kifussunk az időből, lett bekérve ajánlat csak 60 napon túli már és
újat kellene bekérni. Akik voltak:
- Rextra Kereskedelmi Kft.
-Help-Medic Bt.
-Suppline Kft.
-Neomed Kft.
Van- e valakinek más javaslata? Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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101/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2. a.) b.)
és c.) pontjában szabályozott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
jogcímhez kapcsolódó Védőnői Szolgálat felújítása eszközbeszerzéséhez az alábbi
ajánlattevőktől kér ajánlatot a támogatói okiratban szereplő eszközök vonatkozásában:
-

Rextra Kereskedelmi Kft.
Help-Medic Bt.
Suppline Kft.
Neomed Kft.

Határidő: 5 napon belül
Felelős: aljegyző, védőnő, polgármester
Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
3) Irattár

„Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt
kivitelezési véghatáridejének meghosszabbítása
Ötödik napirendi pont:”Védőnői Szolgálat felújítása Tiszagyenda” elnevezésű projekt
kivitelezési véghatáridejének meghosszabbítása.
Pisók István polgármester: Nem lett kész augusztus 30-ra, azzal magyarázták, hogy el
kellett kezdeni az iskolát is, végül is nem vagyunk kifutva az időből.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont telefonon kaptam egy olyan kiegészítést ehhez a
kérelemhez, hogy a szeptember 30-at sem tudja tartani, október 31- ig kellene a
szerződésmódosítást megcsinálni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javasoljuk az október 31-et.
Pisók István polgármester: Javaslom, ha elfogadjuk az október 31-et akkor szigorúbban
vegyük. Írják le hogy október 31-ig kérik. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással
szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
102/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- „Védőnői
szolgálat felújítása Tiszagyenda elnevezésű projekt kivitelezési véghatáridejének
meghosszabbításáról -
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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 szóbeli kérelemben foglalt, 2018.
október 31-i határidővel.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.
Erről értesül:
1) Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. sz.)
2) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
4) Irattár

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
Hatodik napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatásával kapcsolatos döntés meghozataláról.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Pályázott tavaly az Önkormányzatunk Település rendezési
terv készítésére, mert a mienk már nagyon régi 2006-os, azonban ezzel szemben 1,6 millió
forintot kaptunk a Minisztériumból, de ebből település rendezési tervet nem lehet
megcsinálni, mert több mint 6 millió forintba kerül egy komplex település rendezési tervnek
az elkészítése. Megkérdeztük a Minisztérium Önkormányzati Főosztályát, hogy nem-e lenne
arra lehetőség, ha az egész tervet nem tudjuk megcsináltatni, önerőt nem tudunk hozzátenni,
egy részét legalább hagy csináljuk meg, augusztus vége felé kaptuk meg a Minisztérium
levelét, hogy lehet egy részét is megcsinálni. Ha lenne újabb pályázat, akkor innentől lehetne
folytatni.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
103/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásával
kapcsolatos döntés meghozataláról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében Tiszagyenda község
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településrendezési tervéhez kapcsolódóan megbízza Kiszelovics és Társa Településszervező
Kft.-t a megalapozó vizsgálatok és a településfejlesztési koncepció elkészítésére.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tiszagyenda
Község Polgármesterét és Tiszagyenda Község Aljegyzőjét, hogy a sikeres megalapozó
vizsgálatok és településfejlesztési koncepció elkészítésének elősegítésében hatékonyan
működjenek közre.
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2018. 12. 31.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1) Kiszelovics és Társa Településszervező Kft.
2) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
4) Irattár

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló
önkormányzati segély megalkotásáról
Hetedik napirendi pont: A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló
önkormányzati segély megalkotásáról.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Dobozi Tábornok Úr mondta az ellenőrzésen, hogy a Start
munka mintaprogramhoz kapcsolódó szociális alapon történő terménykiosztást szabályoznia
kell az Önkormányzatnak.
Fuder Lászlóné képviselő: Megindult a konyha így úgy gondolom, hogy nem lehetne
felesleges termény. A rendelet úgy tartalmazza, hogy a Lakhatási támogatásban részesülők
valamint
a
Tiszagyenda
Községi
Önkormányzat
Startmunka
Mintaprogram
Közfoglalkoztatottjai részesülnének ebből a terménysegélyből, ez nem szabályos így nem
jogos a többi emberrel szemben ez a véleménye.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
10/2018. (IX.20.) számú rendelet
-

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló rendelettervezetet változatlan formában,
módosítás nélkül elfogadja.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Erről értesül:
1) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
2) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
3) Irattár
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Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásról
Kilencedik napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról.

Önkormányzati

Ballók Zoltán alpolgármester: Mint minden évben most is csatlakozunk.
Pisók István polgármester: Támogatjuk a Bursa Hungaricát. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
104/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
Határidő: 2017. 10. 03.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (Helyben)
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (Helyben)
4.) Irattár

Egyebek
Kilencedik napirendi pont: Egyebek
Fuder Lászlóné képviselő: Elsőnek, amit szeretnék megkérdezni, mi a helyzet az ivóvízzel?
Mi a helyzet a kútfúrással? Szeretném megkérni aljegyző asszonyt hogy valamilyen szinten,
jelezze már a TRV Zrt.-nek hogy a központi ügyfélszolgálat telefonszáma, ahol a
bejelentéseket meg lehet tenni, napokon keresztül elérhetetlen. A tegnapi nap folyamán
próbáltam őket hívni, összeszámoltam 12-szer, ma délelőtt próbáltam 5-ször és egyetlen
egyszer sem vették föl. Amit nagyon sérelmezek a két temetőnek az állapota, a Katolikus
temető borzalmas, ahogy kinéz, ott valamit csinálni kell Polgármester úr. Ha elvállaltuk
csináljuk, itt van mindjárt Mindenszentek és bokáig, térdig érő gaz van, középen ott van nagy
kupacokba a szemét. Rendbe kell tetetni. A másik a csatornák, utak állapota ezt is
folyamatosan mondom, hogy a csatornák az utak a település önkormányzatának tulajdonát
képezik, ott nekünk kell rendet tartani. Ahol egy oldalas házak vannak a másik oldalon igenis
a csatornákat, árokpartot az önkormányzat tegye rendbe. Ott ahol nem laknak vagy
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elérhetetlenek a lakók ott is legyenek szívesek az utcát rendbe rakni. A Közmunka
programban dolgozók szerintem nem megfelelő ellenőrzés alatt vannak, nem
kötözködésképpen, de rettenetesen irritál, hogy ülnek az árokparton, ülnek a buszmegállóban,
ülnek ott kint közben a viakolort kellene nekik lerakni és ülnek az emberek órákon keresztül.
Megyünk, Szolnokra reggel 8 órakor a kaszálósok ott ülnek, az árokparton jövünk vissza
délután 2 órakor és a kaszálósok ugyanazon a helyen egy kicsit arrébb mentek, mert odasütött
a nap. Ennek megvan a maga böjtje is, hogy a kertészetben is 4 ember dolgozik és a többi
nem dolgozik. Én tisztában vagyok vele, hogy az a pénz, amit kapnak nem sok, de azért
valamit csak tudnának csinálni, ne azt lássuk már, hogy ülnek. Olyan szép lehetne a Falu. Ne
mondják, hogy 5 asszony nem tudja egésznap rendbe tenni a parkot. Marikával is beszéltük,
hogy bizony az idén a kertészetben nem megfelelőek voltak a termékek, vagy a vetőmagot
nagyon elszúrták vagy azok, akik ezt az egészet csinálták nem értenek oly mértékben hozzá,
hogy szép egészséges eladásra vagy konyhára készárut termeljenek. Azt szeretném kérni
Aljegyző asszonytól, Polgármester úrtól, hogy mint a Pénzügyi Bizottság Elnöke kapjam már
meg minden hónapban ugyanúgy, mint az előző Bizottság Elnök a kimutatásokat a kifizetett
összegekről az átutalt számlákról hogy lássam tényleg, hogy hol tartunk, mert valamilyen
szinten felelősségem van ezen a területen. És bizony elég rosszul esik az a dolog, hogy 2-3
havonta egyszer szólnak, hogy tessék már bejönni, mert itt a rengeteg aláírni való és alá
kellene írni, mert 100.000.-Ft felett vannak az utalások. A Polgármester aláírása és a Pénzügyi
Bizottság Elnökének aláírása nélkül nem lehet ezeket az összegeket utalni. Szeretném kérni,
hogy a következő hónaptól erre figyeljenek.
Simai Mihály képviselő: Mi a helyzet az ivóvízzel, hogy állunk, kútfúrás stb.? Több felől
érdeklődtem, hogy egy ilyen kút megfúrása 20 millió forintba kerül és a múltkor azt mondták,
hogy 70 milliót kell a Községnek kifizetni érte, ez nevetséges. Mi is kijárunk az Iskola mögé
a gyerekekkel a sportpályára, mert az idén testnevelést is tanítok, hát fertelmes, ami ott van.
Benőtt mindent a dudva, a gyerekkel szedtük ki a futópályáról a dudvát, van kint két ember
amint meglátták, hogy szedjük a füvet, felvettek egy –egy, seprűt és sepreni kezdték a követ.
Hajnal Istvánné képviselő: Amit nekem jeleztek, hogy a Petőfi úton annyira el van terjedve
a parlagfű, hogy iszonyatos magasságba van már a Petőfi 49 körül, de máshol is. A másik
hogy az Orvosi Rendelő udvarán az ecetfa megint kezd kinőni, ez úgy elterjed, hogy később
irtani sem lehet. Amit már többen mondtak a Faluban, hogy az Orvosi Rendelőnek van egy
bejárata a Szent M. útról, egy lépcsője mellette a vaskorlát megvolt, hogy azt vissza kellene
állítani, hogy arról megközelíthető legyen a rendelő. A Gorkij úton a Rendelő utáni részen,
úgy ahogy Marika mondta, hogy Önkormányzati tulajdon a kőút széle mi lekaszáljuk, mert
felénk nem vágják, mint a másik részen, a Gorkijon, de a másik oldalon egetverő gaz van. A
mi házunk a Vargáék, Koósék, Pádárék előtt nem fejeződött még be a feltöltés a területnek.
Pisók István polgármester: Az ivóvízzel kapcsolatban az a helyzet, hogy nem mi vagyunk
az üzemeltetők már sokszor elmondtam, nem is mi döntünk ebben a dologban, mert állami
fenntartású, a törvény azt mondaná ki, hogy kettő kutat kellene üzemeltetni a településen, de
ugye, hogy most miből lesz rá 30 millió forint kútra. Itt volt a tervező meg a geodéta és ő azt
mondta megpróbál nekünk segíteni ennek a pénznek az előteremtésére. Próbálunk felsőbb
szervekhez levelet írni. A telefonszámmal kapcsolatban kérni fogok egy telefonszámot, amit
el lehet érni a számlázással, kapcsolatos problémákkal. A temetőt nem látom olyan nagy
problémának, de valójában igaz hogy a Katolikus temető el van hanyagolva, de majd
orvosoljuk. A közmunkásokkal kapcsolatban az a helyzet hogy nagyon sokan elmentek a
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munkavilágába, olyan munkaerő maradtak, akik vagy betegek, vagy nem hajlandóak csinálni.
Elküldtünk már embereket. A kertészettel az a probléma hogy kijelentették, hogy ne küldjünk
oda több embert, mert elegen vannak. Elmentek olyanok, akik értettek a kertészethez. Már
most kiadtunk egy csomó figyelmeztetést, Horváth Misi kint van velük a járdaépítésnél, mert
nem hajlandók csinálni. Nem egyszerű ez a helyzet, mert ha elküldjük, akkor itt fog állni
segélyért. Orvosi Rendelővel kapcsolatosan mindig ott jártak fel az Egészségháznál, ott
sokkal kényelmesebb felmenni a rendelőhöz szerintem.
Hajnal Istvánné képviselő: Nem így van! Nekik nem, hidd el már vagy 5-en mondták.
Héder Zsolt képviselő: Az a korlát akkor volt még ott, amikor én gyerek voltam Gizike.
Pádár Lászlóné állampolgár: A közmunkásokhoz kapcsolódóan, nyírták a sövényt az
önkormányzati lakásoknál és megkérdeztem, hogy azt a fenyőfát nem lehetne egy kicsit
levágni, hogy ott ne görnyedve keljen elmenni, azt mondták, hogy kérdezzem meg a
hivatalba. Meglehet?
Pisók István polgármester: Igen.
Pádár Lászlóné állampolgár: És én mondjam meg a közmunkásnak?
Pisók István polgármester: Nem a közmunkásnak, hanem a munkavezetőnek kell szólni.
Pádár Lászlóné állampolgár: A vízzel kapcsolatban szeretnék még kérdezni, mert június 28a óta szinte hetenként zargatom Henikét a kérdéseimmel, hiszen arról volt szó, hogy
tájékoztatni fogják az Önkormányzatot is a lakosságot is és azóta sem tudunk semmit. Nem
tudjuk, hogy alkalmazták-e, azt hogy csökkentik a vasszulfátot, ha alkalmazták, akkor van-e
olyan ÁNTSZ laboreredmény, amiből kitűnik, hogy az arzén tartalom mennyi.
Pisók István polgármester: Jegyzőnővel írunk egy levelet a TRV-nek. A szivacsos mosatást
elvégezték.
Héder Zsolt képviselő: Láttam több helyen is az autót, itt voltak szombat és vasárnap is.
Pisók István polgármester: Személyiségi jogokra tekintettel zárt ülést rendelek el.

K.m.f.
Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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