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14. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 24-én
megtartott soron kívüli 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 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 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
112/2018. (X.24.) 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.
113/2018. (X.24.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotásáról
2. Filadelfia Evangélikus Egyházközség által tett javaslat megtárgyalásáról
3. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
4. Védőnői Szolgálat felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés ajánlatainak
értékeléséről
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5. Tiszagyenda TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámmal nyilvántartott a
„Tiszagyendai általános iskola energetikai korszerűsítése” című projekthez
kapcsolódó döntések meghozatala
6. Tiszagyenda TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámmal nyilvántartott a
„Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások kiaknázásával” című projekthez kapcsolódó döntések
meghozatala
7. Egyebek

Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotásáról
Első napirendi pont: Szociális célú tűzi fajuttatásról szóló rendelet megalkotásáról.
Pisók István polgármester: 191 m3-t kaptunk ebbe az évben. Október 15-ig lehetett beadni a
rezsicsökkentésre 63 m3. Lényegesen drágábban adja a NEFAG a fát, kapunk 18.583.- Ft
támogatást és a NEFAG 24.000.-Ft-ért adja. Kunmadarasról kapnánk fát, illetve egy részét a
Karcagi határból.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Összesen 1.478.280.-Ft-ot kell hozzátenni a kettőhöz,
plusz a szállítási költség.
Pisók István polgármester: A szállításra durván nekem 4.000.-Ft/m3 mondtak.
Ballók Zoltán alpolgármester: Kérni kell, árajánlatokat hogy valaki kamionnal hátha
elhozná olcsóbban.
Fuder Lászlóné képviselő: A 63 m 3 tűzifát, azt gyakorlatilag a 2017. évi szociális célú
rendeletünk alapján kell szétosztanunk. Most ebben az esetben mivel a 2017. évi támogatás
kiegészítő támogatása akkor nem kell új igénybejelentő lapot kiállítani? És az előző évi
bejelentett igények alapján az ottani igénylők számának megfelelően osztjuk ezt szét?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Kell új igénybejelentő, mert új határozatot kell hozni.
Fuder Lászlóné képviselő: Jó, de a 2017.évi rendelet alapján. A tavalyi évben a szociális
bizottság sokat törte a fejét, hogy hogyan lehetne úgy módosítani a rendeletet, hogy tényleg a
valóságnak megfelelően adják be az igénylő lapot, hiszen a múlt évben is nagyon sok olyan
beadott igénylő lappal találkoztunk amely messzemenőleg nem fedte a tényleges valóságot.
Egy pár dolognak utána néztem, ilyen például az, hogy jövedelemnek a törvény azt a bevételt
tekinti, amelyik az SZJA törvény által elismert költségek kerülnek levonásra, illetve a fizetett
tartásdíj, tehát bíróság által megalapozott tartásdíjjal csökkentette nettó keresetet tekinti
jövedelemnek. A nettó jövedelmek közé is be kell venni többek közt a családi pótlékot, a
GYEST a GYED-et a GYET-et be kell venni pl. az ápolási díjat a nyugdíjasoknak a
nyugdíját, ösztöndíjat, fogyatékossági támogatást, a szakképzéssel összefüggő minden
pénzbeli támogatást ide tartozik munkanélküli ellátások formája és ne feledkezzünk meg az
őstermelői jövedelemről sem. Itt van a lakhatási támogatás, amiből tudjuk, hogy 71.250.-Ftonként állapítja meg ez a felsőhatára a támogatásnak és van egy olyan kitétele, hogy a
családtagoknak semmiféle vagyonuk nincs, pl.: gépjármű, lakás stb. Na most nálunk ez nem
egészen így van és én ezért azt javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy függetlenül attól
hogy itt bele van írva a lakhatási támogatás, mindenki nyújtson be ténylegesen igazolást arról
hogy jelenleg mennyi a jövedelme. Legyen bekérve mindenkitől kereseti igazolás.
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Nyugdíjasoknál ragaszkodjunk már valamilyen szinten a zöld összesítőhöz. Továbbá azt is
javasolnám, hogy írjuk már bele ebbe a rendeletbe, hogy a lakását ténylegesen tűzifával fűti,
tehát úgy szerepeljen az e) pont hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és a
lakását ténylegesen tűzifával fűti. A kérelem oldalnál én itt is kihangsúlyoznám a következőt:
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a lakásba bejelentett
személyekkel együtt életvitelszerűen a településen tartózkodom. Az elmúlt időszakban
rendkívül elharapódzott az úgynevezett egyedül álló szülők helyzete, na, most egyedül álló
szülőt akkor lehet tekinteni, hogyha ezt hivatalosan papíron ez jogszerűen le van írva, hogy
igen ő egyedülálló, a gyermekét egyedül neveli, ez által emelt családi pótlékra jogosult és
nyújtsa be az emelt családi pótlékról szóló határozatot.
Hajnal Istvánné képviselő: Az emelt családi pótlékot meg is kapják, hiszen bejelentik.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Külön is jelentkeznek.
Fuder Lászlóné képviselő: Na de én azt nem tartom egyedülállónak, aki csak külön
jelentkezik, de valójában együtt él. A másik, hogy vannak sajnos olyanok, akik eladják a
szociális tűzifát, ezt valahogy kezelni kellene. Ezeket a kiegészítéseket javaslom, ha
elfogadjátok.
Pisók István polgármester: Azzal egyetértek, hogy szigorítsuk, hogy aki eladja, az ne kapjon
jövőre például, meg azzal is, hogy akik külön jelentkeznek, viszont azt bizonyítani kell, hogy
nem élnek együtt vagy együtt élnek.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont eljárásilag hogy könnyebb legyen, valahogy
egységesíteni kellene egy rendelet alapján, a tavalyi alapján kiegészítve ezzel, úgy sokkal
könnyebb vizsgálni a kérelmeket.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, felkérném Jegyző asszonyt, hogy
dolgozza át a rendeletet.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
11/2018. (IX.20.) számú Képviselő-testületi rendelet
-

A szociális célú tűzifa juttatásról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szociális tűzifa
juttatásról szóló rendeletet a képviselő-testület által megfogalmazott változtatásokkal
elfogadja.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Erről értesül:
1.) Pisók István polgármester
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
3.) Pénzügy
4.) Irattár
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Filadelfia Evangélikus
megtárgyalásáról

Egyházközség

által

tett

javaslat

Második napirendi pont: Filadelfia Evangélikus Egyházközség által tett javaslat
megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Megkereste az Önkormányzatot a Filadelfia Evangélikus
Egyházközség, hogy szeretne Népkonyhát létesíteni Tiszagyendán, de nem csak itt, hanem
több helyen itt a megyében, ez azt jelenti, hogy ételt szeretne osztani. Nekünk kellene egy
olyan helyet biztosítani, hogy kéttálcás mosogató kellene hozzá meg egy olyan hely, ha az
illető el akarja fogyasztani azon a helyszínen, akkor, elfogyaszthatja az ételt. Itt is vannak
szabályok, hogy kik, azok, akik kaphatják.
Hajnal Istvánné képviselő: Nagyon jó ötlet ez a Népkonyha szolgáltatás itt Tiszagyenda
területén is, hiszen vannak olyan egyének, 18 év felettiek, akik rászorulnak az ételre. Nagyon
sajnálatos, hogy pontosan a szociális intézmény szakmai vezetőjét nem hívták meg a mai
ülésre. Nélküle nehéz lesz jó együttműködést kialakítani. Ez egy ingyenes ellátás, amit
mindenki igénybe vehet, név nélkül (anonim módon) működik. Aki oda megy, mindenki ehet,
egy kritérium van csak, hogy 18 év felett legyen az igénybevevő. Sajnos a Gondozási
Központban nincs meg a szükséges kiszolgáló helyiség. A konyha építésekor a Klubtól
elvették a 2 WC-t, a 2 zuhanyzót. Jelenleg csak a mosókonyha van és 1 WC. Fürödni csak a
mosókonyhába lehet, ami szabálytalan. Itt említem, meg hogy a mosókonyha burkolata fel
van szakadva, balesetveszélyes. Ezt jelezték, akik ott dolgoznak, illetve aki ott fürdik. Meg
kell javítani sürgősen. Dolgozói WC csak a konyhának van, a szoc. dolgozók a mozgás
korlátozott WC-re járnak. Mosogatási lehetőség nincs a Klubosoknak. Eddig, ha valaki ott
akart enni mosogatás nélkül vagy a WC-én elmosva tud enni az evőeszközzel. Megállapítható
tehát, hogy a Klub jelenleg nem felel meg a vonatkozó törvényeknek. Ennek adott esetben
büntetés lesz a vége vagy bezárás. A Népkonyhás étkezést itt előírás szerint nem vagy
nehezen lehet lebonyolítani. Arról nem beszélve, hogy az orvosi vizsgálat nélkül megjelenő
TBC-s, egyéb fertőzőbetegségben szenvedő, ebédelni érkező emberek hogyan fognak ott enni,
pl. hiszen az Idősek klubját el kell választani ettől. Ezért azt javasolnám, hogy a Népkonyhás
étkeztetést máshol kellene megvalósítani pl. a sarki étteremben (zöldség feldolgozóban) ott
rendelkezésre áll minden. Javaslom az elfogadást, módosításokkal.
Fuder Lászlóné képviselő: Én felhívtam Lázárné Csendes Mónika területi képviselőt és
megérdeklődtem tőle, mert egy pár kérdés bennem is felmerült. Az első kérdés hogy van-e
lehetőség, hogy a helyi konyháról vásárolják meg az ételt?- A válasz az volt, hogy nincs
ugyanis Szolnokon lesz, a területi központ onnan fogják az ételt Tiszagyendára szállítani. A
másik hogy 18 év felettiek vehetik ezt igénybe, de mi van azokkal, akik a 16 életévüket
betöltötték, de már nem járnak iskolába? Itt hézag van, az osztás anonim módon történik,
eldobható műanyag tányérban. A kiszolgáló felelőssége addig tart ameddig az illető kezébe
adja az ételt, ha ő onnan ételhordóba teszi és elviszi az már nem a kiszolgáló felelőssége. De
ha azt látják, hogy az illető 18 évnél fiatalabb akkor elkérhetik a személyigazolványát és
mondhatják, hogy küldjön be egy felnőttet. Elmondták, hogy amennyiben olyan helységben
történik a kiszolgálás, amit más célra nem használnak, akkor kiszámlázhatjuk nekik a térítési
költséget és ők ezt fizetik. Azt is kérdeztem, hogy akit 3 órában foglalkoztatni kell, az kinek a
költségére megy – a válasz az volt, hogy természetesen az övékére, mégpedig megbízási
szerződést kötnek vele és azt mondta, hogy 15.000.-Ft –ot adnak érte. Rákérdeztem, hogy ez
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pályázati támogatással megy-e de a válasz az volt, hogy nem ez állami ezt addig fogják
csinálni, amíg az állam erre megfelelő keretet biztosít. Az 5 év határozott időre kötött
szerződés is birizgálta a szememet, hogy ők bármikor megszüntethetik, de az hogy nekünk
milyen módon áll lehetőségünk akár megszüntetni, hogy ne arról nem ír. 50 fővel indítják el
és a dolgozó jelzése alapján ezt folyamatosan emelik. Kéredzetem azt is, hogy igényfelmérést
végeznek-e Tiszagyendán, de azt mondták, hogy nem szoktak, de ha az Önkormányzat igényt
tart rá akkor megcsinálják.
Ballók Zoltán alpolgármester: Nekem ez a dolog ott ütközik, hogy van egy főzőkonyha,
van, aki majdnem azt javasolja, hogy ott osszuk, ott üljenek le étkezni, egy ilyen
főzőkonyhára például én be sem sétálhatok, ott komoly higiéniai előírások vannak. Viszont ez
ugyanúgy vonatkozik a sarki helyiségre is ahol lekvárt főzünk stb. Ez a két hely nem jó, a
többi helység pedig nekik nem felel meg.
Hajnal Istvánné képviselő: Még a Teleház van.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ott nincs zuhanyzó, fürdő, kézmosó.
Hajnal Istvánné képviselő: Dehogynem. Minden van.
Pisók István polgármester: Gizike, engem még ilyen panasszal nem kerestek meg, a másik
hogy tökéletesen alkalmas a konyha, ha ott valaki ebédelni akar, kiadják nekik az ételt, van
egy mosogató része van egy melegítő része, a konyhai dolgozók kiadhatják annak, aki ott akar
ebédelni. Én is fölhívtam őket, ez már Debrecenbe működik. Nem tudom a savanyítónak
letelt-e már az öt év?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Meg kell nézni.
Pisók István polgármester: Magában a savanyító több funkciós, van egy ételkiosztó része.
Hajnal Istvánné képviselő: Legyen Népkonyha én támogatom.
Pisók István polgármester: Én támogatom ezt a magam részéről és arra kérem a testületet,
hogy támogassa, kell találni egy helyet, ahol ki tudjuk adni. El kell dönteni, hogy határozott
vagy határozatlan időre kössük a szerződés.
Fuder Lászlóné képviselő: A határozatlant könnyebb felmondani.
Pisók István polgármester: Ezeket a módosításokat, amik itt elhangzottak leírjuk nekik.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem ki kellene fejezni a szándékot, hogy,
támogatjuk, de még kerüljön elénk egy új módosított szerződés tervezet.
Héder Zsolt képviselő: Ez harminc napra szól vagy csak húsz napra ezt is meg kellene tudni.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 1 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
114/2018. (X.24.) számú Képviselő-testületi határozat
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-

A Filadelfia Evangélikus Egyházközösség által felajánlott együttműködési
megállapodás megtárgyalásáról-

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Filadelfia
Evangélikus Egyházközösség Együttműködési Megállapodás tervezetét a Tiszagyenda
településen létrehozandó „Népkonyha” vonatkozásában.
2) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a településen a
„Népkonyha” létrehozatali szándékát támogatja abban az esetben, ha az együttműködési
megállapodás további megtárgyalására lehetőség lesz.
3) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a településen létrehozandó Népkonyhára vonatkozó Együttműködési
Megállapodás módosítását az alábbi kérdésekre kitérve kezdeményezze:
-

Az ételkiosztással megbízott ember munkabérét ki fizeti meg? Ha ilyen személyt
az Egyházközösség nem tud biztosítani, jó-e ha az önkormányzat
közfoglalkoztatott személlyel oldja meg?
Az ételosztás mely napokra szól? Csak hétköznapokra? Vagy munkaszüneti
napokra, illetve szombatra és vasárnapra is?
Az Együttműködési megállapodás időtartama határozatlan idejű lehet-e?
Az ételosztásra kijelölt helyiség vonatkozásában a közüzemi díjakat melyik félnek
kell megfizetnie?
Az ételosztás vonatkozásában a 16 év feletti ellátatlan személy is rászorultnak
minősül-e?

4) Tiszagyenda Községi Önkormányzata megkéri a Filadelfia Evangélikus Egyházközösséget,
hogy a fent megjelölt kérdéseket válaszolja meg és lehetőség esetén az együttműködési
megállapodásba építse be, az átdolgozott együttműködési megállapodás tervezetét
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete részére újbóli véleményezés
céljából küldje meg.
(Boros Benedek képviselő az ülésről távozott, a testület továbbra is határozatképes.)

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Harmadik napirendi pont: Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
115/2018. (X.24.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A Tisza-tavi Regionális
csatlakozásról -

Hulladékgazdálkodási
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Társulásba

történő

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Berekfürdő, Fegyvernek,
Kisújszállás, Kunmadaras és Tiszabő települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi. A csatlakozásra a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a tagok által
jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadók.
2) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Polgármestert, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást aláírja.

a

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Határozatokról értesülnek:
1. Tiszafüred Város Polgármester
2. Tiszafüred Város Jegyzője
3. Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
4. Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Költségvetési Iroda
5. Társulás tagjai
6. Irattár

Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
ajánlatainak értékeléséről
Negyedik napirendi pont: Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés
ajánlatainak értékeléséről
Pisók István polgármester: Két ajánlat érkezett.
Fuder Lászlóné képviselő: Ebből nem lesz probléma Jegyzőasszony, hogy négy ajánlatot
kértünk és kettő érkezett?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem lesz.
Ballók Zoltán alpolgármester: A Rextrát támogatom.
Pisók István polgármester: Javaslom a Rextrát elfogadásra, mivel összességében ő adta a
legjobb ajánlatot, referenciával a települést illetően rendelkezik. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
116/2018. (IX.24.) számú határozat
-

Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés ajánlatainak
értékeléséről –
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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 eszközbeszerzésével kapcsolatosan a
Rextra Kft-t bízza meg.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy az eszközbeszerzéssel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a nyertes
ajánlattevővel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
1.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Rextra Kft. Szolnok
4.) Irattár

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.-nek nyújtandó tagi
kölcsön megtárgyalása
Ötödik napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft, tagi kölcsön
megbeszélése
Pisók István polgármester: A TOP-os pályázatokban indulna, projektmenedzsmenti
feladatok elvégzésére viszont csak az indulhat, akinek nullás igazolása van, most itt jelen állás
szerint nem állunk úgy viszont 5000.-Ft-ot kellene befizetni eljárási illetéket és akkor
megkapja a Nonprofit Kft. a nullás igazolást. Javaslom, adjuk 10.000.-Ft kölcsönt a Nonprofit
Kft.-nek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Nehogy még egyszer keljen testületi, 15.000.-Ft tagi kölcsönt
adjunk már mert az addig futja a költségeit, amíg nem kap egy nagyobb összeget.
Pisók István polgármester: Javaslom, adjunk 20.000.-Ft-ot. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
117/2018. (X.24.) számú határozat
-

Tagi kölcsön nyújtása a Tiszagyendáért Nonprofit Kft. részére -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 20.000.- Ft azaz
Húszezer forint tagi kölcsönt nyújt a Tiszagyendáért Nonprofit Kft. részére, annak érdekében,
hogy a NAV felé fennálló eljárási illeték tartozást, valamint az OTP Bank Nyrt felé fenn álló
bankszámlatartozás kiegyenlítésre kerüljön.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
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A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. helyben
Irattár

Tiszagyenda TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámmal
nyilvántartott a „Tiszagyendai általános iskola energetikai
korszerűsítése”
című
projekthez
kapcsolódó
döntések
meghozatala
Hatodik napirendi pont: Tiszagyenda TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámmal
nyilvántartott a „Tiszagyendai általános iskola energetikai korszerűsítése” című projekthez
kapcsolódó döntések meghozatala
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 4 ajánlat kell, a Nonprofit és még három, hogy a piaci ár
alátámasztott legyen. Ez már megvan, most csak dönteni kell.
Pisók István polgármester: Javaslom a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.-ét. Aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
118/2018. (X.24.) számú határozat
-

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti, tájékoztatás és nyilvánosság,
képzési feladatok ellátására beérkezett árajánlatok értékeléséről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatosan
beérkezett projektmenedzsmenti, tájékoztatás és nyilvánosság, képzési feladatok ellátására
vonatkozó árajánlatok értékeléséről 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
TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft-t (5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20.)
választja ki a
-

projektmenedzsmenti;
tájékoztatás és nyilvánosság;
képzés
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feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további teendők megtételére
és a szerződés megkötésére.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. helyben
Irattár

Tiszagyenda TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámmal
nyilvántartott a „Tiszagyendai Település közintézményeinek
energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások
kiaknázásával”
című
projekthez
kapcsolódó
döntések
meghozatala
Hetedik napirendi pont: Tiszagyenda TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámmal
nyilvántartott a „Tiszagyendai Település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások kiaknázásával” című projekthez kapcsolódó döntések meghozatala
Pisók István polgármester: Javaslom a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.-ét. Aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
119/2018. (X.24.) számú határozat
-

Tiszagyenda TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámmal nyilvántartott a
„Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése
megújuló energiaforrások kiaknázásával” című pályázattal kapcsolatos
projektmenedzsmenti, tájékoztatás és nyilvánosságfeladatok ellátására
beérkezett árajánlatok értékeléséről -

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 elnevezésű pályázattal kapcsolatosan
beérkezett projektmenedzsmenti, tájékoztatás és nyilvánosság, tására vonatkozó árajánlatok
értékeléséről 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
TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Nonprofit Kft-t (5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 20.)
választja ki a
-

projektmenedzsmenti;
tájékoztatás és nyilvánosság;
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feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további teendők megtételére és
a szerződés megkötésére.
Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: Azonnali
Erről értesül:
Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. helyben
Irattár

Egyéb előterjesztések
Nyolcadik napirendi pont: Egyebek
Fuder Lászlóné képviselő: Sokat olvastam, láttam, mi nem akarjuk a Bölcsődei programot
megpályázni? Nézzünk utána ne halasszuk már el ezt a pályázatot.
Pisók István polgármester: Annyit kértem Jegyzőasszonytól hogy nézzük, meg milyen
kötelezettségekkel jár ez.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem néztem még meg, 2019 márciusáig kell beadni.
Pisók István polgármester: Fuderné Marika képviselő társam feltett a múltkori ülésen
kérdéseket most szeretném megválaszolni. A tojás kérdés. A Máltai Szeretetszolgálat itt 30
ezer darabtojást osztott szét, ha én 1.-Ft-ért adtam volna a tojást akkor sem vettek volna
tőlünk. A másik dolog a Katolikus temetőt kitakarítottuk, a másik temetőt is, a szeméttel
vannak gondok, kellene valami tárolót kialakítani. A csatornákkal kapcsolatban annyi volna
még nekem, hogy próbáljuk tisztán tartani, itt voltak a Katasztrófavédelemtől, elfogadták. A
számlákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy bármikor megnézheted Te, mint a Pénzügyi
bizottság Elnöke.
Fuder Lászlóné képviselő: Rendben.
Pisók István polgármester: Alpolgármestertől szeretném kérdezni, hogy mi történt hétvégén
adjon már valami tájékoztatást.
Ballók Zoltán alpolgármester: Én is hallottam ezer féle dolgot, sokat voltunk együtt
rendezvényen ahol verekedés volt a vége akkor sem maga vagy én kezdtem, nem tehettünk
róla, na, most is ez történt, én a fellépőt kíséretem az autóhoz, nem tudtam ott lenni, nem
gyendaiak verekedtek két idegen társaság, hogy mi lett a bunyó vége nem tudom, senki nincs
kórházba. Én bementem hozzájuk Szolnokra, mert az én vendégeim voltak, sok éves
barátságot ápolok velük, nyomoz a rendőrség.
Hajnal Istvánné képviselő: Kit vertek meg?
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Ballók Zoltán alpolgármester: Két Szolnoki lovast egy apa, fia.
Pisók István polgármester: A Rendőrségnek be volt jelentve a rendezvény?
Ballók Zoltán alpolgármester: Nem.
Pisók István polgármester: Legközelebb valami biztonsági őrzést kell felfogadni.
Héder Zsolt képviselő: Engem Tóth János keresett meg olyan ügyel, hogy valami építési
rendeletben az van, hogy külterületen csak 3 %-ot lehet beépíteni?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Utána nézek, 2006 óta így van.
Fuder Lászlóné képviselő: Olyat szeretnék kérdezni, mert már sokan kérdezték tőlem is
hogy tudunk-e valamit mondani a lakóházaknál fúrt kutaknak az engedélyeztetésével
kapcsolatban?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg be kell jelenteni ide a jegyzőhőz, de úgy kell
bejelenteni, hogy előtte a kutat értékeltetni kell egy szakemberrel, 25.000.-Ft-rt már itt
ajánlkozott egy cég. Most úgy tudjuk, hogy ezt kitolják 2020 év végéig.
Fuder Lászlóné képviselő: A kútról tudunk már valamit?
Pisók István polgármester: Felvettem a kapcsolatot a TRV. Zrt. vezetőjével Bakondi
Györggyel ezzel kapcsolatosan és azon dolgozunk Jegyző asszonnyal, hogy a kútra
meglegyen a pénz. A Belügyminisztériumhoz kell fordulni segítségért.
Simai Mihály képviselő: Idősek tiszteletadó vacsorája mikor lesz?
Pisók István polgármester: November 9-e péntek az elsődleges információk szerint. Esetleg
van-e más kérdés, észrevétel? Ha nincsen, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.
Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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