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15. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Boros Benedek képviselő
Simai Mihály képviselő
Hiányzik: Hajnal Istvánné képviselő, Héder Zsolt 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 kettő képviselő hiányzik,
de a testület határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
120/2018. (XI.29.) 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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
121/2018. (X.24.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1. Szociális célú tűzifa vásárlásával kapcsolatos döntéshozatal
2. Filadelfia Evangélikus Egyházközség együttműködési megállapodásának
módosításokkal történő elfogadásáról
3. Tiszagyenda, Ady Endre utca szennyvízhálózatának kiépítésével kapcsolatos
kérelem megtárgyalásáról
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Szociális célú tűzifa vásárlásával kapcsolatos döntéshozatal
Pisók István polgármester: A NEFAG nem tudott annyi tűzifát biztosítani a számunkra,
amely elegendő lenne. A pénzkeretet az államtól kaptuk. 76 köbméter fát kell beszereznünk
máshonnan. Van, egy vállalkozó nem ismerem, a NEFAG ajánlotta fel, ő tiszafüredi. Olyan
személytől vásárolhatunk a törvény szerint, akinek erdőgazdálkodási papírja van.
Megkérdeztük a vállalkozót, hogy milyen fát tudna nekünk adni? Azt mondta, hogy ebbe a 76
m3-be kőrist és juhart tud adni 15.000.- Ft+Áfa m3 áron + 6.000.- Ft +Áfa/m3 a szállítás.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez az összeg még mindig kevesebb, mint amit eredetileg
terveztünk, ugyanis eredetileg önerőt tettünk a fához. Most pedig kiderült, hogy
ugyanannyiért adják a fát, mint amennyi az állam által adott támogatás.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 1.270.- Ft-ot kell m3-enként hozzá tenni a 15.000.- Ft
mellett. Nem kell 5.000.- Ft feletti összeget hozzátenni.
Fuder Lászlóné képviselő: Mint ahogy terveztük.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Így van.
Fuder Lászlóné képviselő: Jóval kevesebb.
Simai Mihály képviselő: 2.269.000.- Ft.
Pisók István polgármester: Az a lényeg, hogy adott be Bacsu Attila erre a fára ajánlatot, ha
valaki még tud, esetleg ajánlatot az kérem, hozza be.
Fuder Lászlóné képviselő: Én azt mondom, hogy minél hamarabb meg kellene hozni ezt a
fát, hiszen a többi már itt van. Nem is javaslom az osztás elkezdését mindaddig, amíg az
összes fa nincs itt. Ne legyen az, hogy elkezdjük, nincs meg a fa és akkor utána meg kiabálás
lesz, hogy az adott személy miért nem kapta meg a magáét. Én azt javaslom, hogy fogadjuk
el, hogy minél hamarabb itt legyen ez a fa.
Pisók István polgármester: Itt a vidéken nem nagyon van máshol keményfa. 15.000. Ft-ért
nem lehet keményfát, még a hegyekben sem.
Boros Benedek képviselő: Le is szállítja?
Pisók István polgármester: Igen. A másik dolog, ami fontos, hogy most ebben a fagyban
könnyebben le tudja szállítani, ha nyálkás idő lesz, akkor viszont nem tudja. Kérem, aki
egyetért az árajánlattal az tegye fel a kezét.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
122/2018. (XI.29.) számú határozat
-

Szociális célú tűzifa vásárlásával kapcsolatos döntéshozatal -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi C.
törvény 3. mellékletének I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan Bacsu Attila erdőgazdálkodóval 76 erdei m3
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keménylombos vastag tűzifa szociális célú tüzelőanyag vásárlására adás-vételi szerződést köt
15.000.- Ft+áfa/erdei m3 értékben.
A fuvar és szállítási költség vonatkozásában a szállítási díj 6.000.- Ft+áfa/erdei m3.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan Bacsu Attila
erdőgazdálkodóval (erdőgazdálkodói kód: 8150866) az adás- vételi szerződést megkösse. Az
adás vételi szerződés mellékleteként mindenképpen szükséges csatolni az erdőgazdálkodói
nyilvántartásban való szereplésről szóló igazolást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
1.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Bacsu Attila 5350 Tiszafüred, Szivárvány u. 5.
4.) Irattár

Filadelfia
Evangélikus
Egyházközség
együttműködési
megállapodásának módosításokkal történő elfogadásáról
Pisók István polgármester: A Filadelfia Evangélikus Egyházközség válaszolt a múltkori
képviselő-testületi ülésen általunk feltett kérdésekre és levelét megküldte nekünk. Mi
szerettük volna, hogy a határidő az határozatlan legyen, de ők ragaszkodnak ahhoz, hogy
legfeljebb 5 éves időtartamra szóljon a szerződés. Kettő hónapos felmondási időt tartalmaz a
szerződés, abban az esetben, ha valamelyik félnél valamilyen változás áll be. Az ételosztás
napi két óra időtartamban történne az osztás. Leírják a levélben, hogy az ételosztásról nem
lehet listát vezetni. Az egyik nap leves lesz, a másik nap pedig másodikféle. Egy tál étel lesz
csak. Kifizetik a rezsi költséget, vagyis a savanyítóban lenne az osztás. Ők fogják alkalmazni
azt a személyt, aki az ételt fogja osztani. 18 év felett lehet csak igénybe venni. Nem
vizsgálják, hogy ki fog ott étkezni. Azt sem vizsgálják, hogy ki az, aki rászorult vagy nem az.
Én úgy tudom, hogy Szolnokon lesz a konyha és onnan fogják ide leszállítani az ételt.
Egyszer már elfogadtuk.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Akkor ezekkel a módosításokkal kerüljön elfogadásra?
Boros Benedek képviselő: Ez mind hazugság. Két óra hossza alatt nem bírják szétosztani.
Fel is kellene törölni.
Fuder Lászlóné képviselő: Ők össze is fognak csomagolni.
Boros Benedek képviselő: Ha bemegy 50 vagy 100 ember az ennivalóért, akkor tiszta retek
meg sár van.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Dobozba adják az ételt.
Boros Benedek képviselő: Jól teszik.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 1 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
4

123/2018. (XI.29.) számú határozat
-

Filadelfia Evangélikus Egyházközség
módosításokkal történő elfogadásáról –

együttműködési

megállapodásának

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Filadelfia
Evangélikus Egyházközség együttműködési megállapodását a Tiszagyenda területén
létrehozandó Népkonyha vonatkozásában a testület által javasolt és az Egyházközség által
elfogadott módosításokkal elfogadja.
(A módosított Együttműködési Megállapodáshoz kapcsolódó levél teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Határidő: azonnali
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Pisók István polgármester (helyben)
2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (helyben)
3.) Filadelfia Evangélikus Egyházközség (4461 Nyírtelek, Tokaji út 52.)
4.) Irattár

Tiszagyenda, Ady Endre utca szennyvízhálózatának kiépítésével
kapcsolatos kérelem megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Egy tiszagyendai lakostól érkezett egy levél, egy kérelem a
testület irányába tekintettel arra, hogy az Ady Endre út vége nincsen csatornázva, szeretnék,
ha az önkormányzat kiépítené a csatornát azon a részen, mivel ott laknak. Az a helyzet, hogy
azokon, településrészeken, ahol nem lett kiépítve a csatorna, annak rendezésére a Tiszaroffi és
a Tiszagyendai Önkormányzat kapott egy szippantót a szennyvíz elszállítására. A két
önkormányzat nem működteti ezt a szippantó kocsit, mivel nincsen rá megfelelő személyzet.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szeretném jelezni a testületnek, hogy a
Katasztrófavédelem is megkeresett bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldjuk meg az
ilyen területekről a szennyvíz elszállítását? A Tiszaburai Túróczi Pál visszamondta a
szolgáltatás ellátást, erre viszont megoldást kell keresnünk, mert jelenleg senki nincs, aki
elszállítaná a településről a szennyvizet.
Fuder Lászlóné képviselő: De hát nekünk ott van az új szippantó autó.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, de akkor valakit be kell iskolázni, hogy ezt a
feladatot el tudja látni.
Fuder Lászlóné képviselő: Alapjában véve nem minden hónapban megy a szippantó, csak
havonta egyszer.
Ballók Zoltán alpolgármester: Szerintem, ha lenne valakinek ehhez megfelelő képzettsége,
akkor azzal kellene kötni egy megbízási szerződést.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az a baj, hogy nincs ilyen személy.
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Ballók Zoltán alpolgármester: Marika néni miért nem kérdezi meg a férjét?
Fuder Lászlóné képviselő: Nem hiszem, hogy vállalja, de kérdezzétek meg tőle.
Pisók István polgármester: Olyan személynek adhatjuk csak ki, akinek van vállalkozói
papírja. Maradjunk a tényeknél. Mielőtt ebben a dologban döntenénk, utána kellene járnunk,
hogy milyen hatósági engedélyek kellenek ehhez? Például vízjogi engedély, illetve terv kell-e
hozzá, ez mennyibe kerül? Ennek nem lehet csak így neki kezdeni. Engedély kell ahhoz is,
hogy a TRV Zrt. csatornájára rákössünk, mivel ő az üzemeltető. Meg kell kérdezni tőlük,
hogy milyen engedély kell hozzá, meg mennyibe kerül ez az egész. Anyag költségre is rá kell
kérdezni, mert kiásni ki tudjuk, azzal nincsen semmi probléma, meg lehet, hogy ők be is
vállalnák, hogy beteszik a csövet, csak ezt szakszerűen kell csinálni, mert ha nem úgy
történik, akkor lehet, hogy olyan galiba lesz belőle, hogy dugulás is elképzelhető. Meg kell
nézni, hogy mennyibe kerül a cső, társadalmi munkában beállhatnának a lakosok is, én is
szívesen segítek, mert csináltam már csatornát. Hivatalosan azonban ehhez biztos, hogy kell
vízjogi engedély.
Boros Benedek képviselő: De azon a részen a kérelmezőn kívül még két ház van.
Pisók István polgármester: Igen, a levélben is benne van, hogy a szomszédokat is
megkérdezték és ő is belegyezését adta a kérelem benyújtásába. Abba is lehet bízni, hogy
majd lesz olyan pályázat, ahol ezeket a dolgokat meg lehet csinálni. Akkor abban maradjunk,
hogy utána kell járni az engedélyeknek, illetve a költségeknek.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
124/2018. (XI.29.) számú határozat
-

Tiszagyenda, Ady Endre utca szennyvízhálózatának kiépítésével kapcsolatos
kérelem megtárgyalásáról –

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszagyenda,
Ady Endre utca szennyvízhálózatának kiépítésével kapcsolatos lakossági kérelmet.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos kérelem elbírálása előtt információkat gyűjt
be arról, hogy milyen engedélyek szükségesek a hálózathoz való csatlakozáshoz,
illetve, hogy ennek milyen költségvonzata van, valamint az önkormányzat milyen
mértékű segítséget tud nyújtani ebben az esetben.
(A kérelem teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Pisók István polgármester (helyben)
2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (helyben)
3.) Kérelmező
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4.) Irattár
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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