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Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 03-án
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Boros Benedek képviselő
Héder Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Ballók Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket,
Aljegyző Asszonyt, 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 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
55/2018. (V.03.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
56/2018. (V.03.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
1. „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapítása, adományozása
2. 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogramokhoz beérkezett árajánlatok
értékeléséről
3. JN/24/384-1/2018. ügyiratszámú, a jegyzőkönyvek megküldésével, szerkesztésével
kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
4. Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért
Társulási tanács megszüntetéséről
5. Állatvédelem Tiszagyendán tárgyú beadvány megtárgyalásáról
6. Egyebek
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„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapítása, adományozása
Ballók Zoltán alpolgármester: Első napirendi pontunk a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő
cím alapításáról, adományozásáról szól.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez a kezdeményezés a Legszebb Konyhakertek
beszámolójakor merült fel. Ezt Horváthné Adri vetette fel, hogy ne a Legszebb Konyhakerteket,
hanem a „Tiszta udvar, rendes ház” kezdeményezést támogassa a testület. Ennek a tervezetét
elkészítettük, illetve a pályázati felhívást, ebben bármit lehet változtatni, ez még csak egy
tervezet. Adri van-e valami kiegészítésed?
Horvátné Brauner Adrien meghívott vendég: Nekem csak annyi, hogy a jelentkezési
határidőt, azt ne kezeljük szigorúan, mert nekem az a tapasztalatom, hogy mindig van, aki
határidőn kívül vagy azon túl szeretne jelentkezni. Van, aki később kapcsol, mert látja, hogy a
szomszéd például jelentkezett, akkor már ő is szeretne. Addig ameddig a bizottság nem kezd el
kijárni bírálni, addig szerintem lehetne fogadni a jelentkezéseket. A Bíráló Bizottságot
megbeszéltük, Fuderné Marika vezetné. Vígh Laci és Szabó Józsefné lenne még tag a
háromtagú bizottságban. A táblákkal mi legyen? Nem tudom Henike emlékszel-e, amikor
behoztam a táblákat? A Mezőkövesdi fazekas múzeumban csinálnak ilyen „tiszta udvar, rendes
ház” táblákat. Én megkérdeztem tőlük annak idején, hogy a gyendai címert rá tudja-e tenni a
táblára. El is küldtem neki e-mailen. Azt mondta nem tudja rátenni, mert egyszerűen csak egy
elmosódott paca látszana. A rendeletben úgy olvastam, hogy címeres tábla lesz. Ezt ki csinálja
majd? Erre kell valakit keresnem vagy van már valaki, aki csinálja? Ez a házikóforma táblával,
évszámmal 3.500. Ft-ba kerül a mezőkövesdi fazekasnál.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem nem kell ragaszkodni akkor a címeres táblához.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Én csak kérdezem, mert biztos, hogy lenne,
aki megcsinálja, csak ez lenne a lényeg, hogy tartós legyen. Vagy kérdezzem meg a
mezőkövesdi csapattól, hogy csinálnak-e olyan táblát, ami nagyobb az előzőnél és ráfér a címer
is? Mondjuk, akkor az nem 3.000. Ft lesz, hanem mondjuk 7.000. Vagy akkor ezzel mi legyen,
mert meg kellene ezeket is rendelni akkor.
Hajnal Istvánné képviselő: Szerintem nem kell a címer.
Fuder Lászlóné képviselő: Szerintem nem szükséges a címer.
Hajnal Istvánné képviselő: Legyen egy fémtábla és kész.
Fuder Lászlóné képviselő: Az a korábbi is egy fémtábla volt.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Igen, és sokan még most is őrzik.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Javítjuk a rendeletnek ezt a részét, hogy nem címeres tábla,
hanem fémtábla lesz a rendeltben.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Akkor vegyük fel a fazekassal a kapcsolatot?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem igen, és akkor az a 3.500.- Ft értéken rendeljünk.
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Hajnal Istvánné képviselő: Könnyen elhelyezhető ez a tábla a házon?
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Igen, csak arra kell figyelni, hogy
felhelyezéskor ne repedjen meg.
Fuder Lászlóné képviselő: Igen, mert ez ugye vissza kell adni a tervezet szerint. Így van?
Horvátné Brauner Adrien meghívott vendég: Ha a következő évben nem akarja megújítani,
akkor igen.
Fuder Lászlóné képviselő: Így van, a rendelet szerint vissza kell adni, ha nem kíván újra
indulni. Nyílván egy olyan táblát kellene beszerezni, amely megfelelően ellenáll minden külső
körülménynek, annak érdekében, hogy azt az elkövetkező években is használni lehessen a
házakon.
Hajnal Istvánné képviselő: Ha eltöri, vagy nem tudja vissza adni, annak mi a következménye?
Ez szerepel benne?
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Az önkormányzathoz kell fordulni és akkor
pótolja az önkormányzat.
Hajnal Istvánné képviselő: Régen olyan jó volt az a tábla.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Igen, az ütés és törésálló volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Az önkormányzat már csinált valamelyik cég ilyen fémtáblára
nyomatokat, csak azt nem tudom, hogy melyik.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Falunapkor szoktunk csináltatni ilyen emlékplaketteket,
arra is meg lehetne terveztetni. Az szép lenne.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Igen, csak arra évszámot nem kellene íratni.
Fuder Lászlóné képviselő: És aki nyer esetleg nem maradhatna nála ott ez a tábla?
Hajnal Istvánné képviselő: Maradjon a tábla a nyertesnél, örök emlékbe elteheti.
Fuder Lászlóné képviselő: Annyi lenne, hogy ha a következő évben nem indul, akkor azt neki
le kell vennie.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont, ha nem agyagból készül a tábla, akkor arra címert
rá tudják gravírozni.
Hajnal Istvánné képviselő: Annyira örülnek ezeknek a díjaknak az emberek. Mondjuk az igaz,
hogy ha a táblán rajta van az évszám, akkor annak nyert, de a következő évben nem akar indulni,
az fent is hagyhatja a táblát a házán, mert az évszám úgyis igazolja az adott évet.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem is maradjon nála, legyen rajta az évszám is.
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Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Ezt a céget majd megkeresitek ti vagy
megadod az elérhetőségét?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Meg adom, persze.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Nekem ennyi lett volna.
Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor, aki ezekkel a módosításokkal együtt elfogadja a
rendelet tervezetet kérem kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
6/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi rendelet
-

A „tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „tiszta udvar
rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 6/2018. (V.14.) számú
önkormányzati rendeletet a javasolt változtatásokkal együtt elfogadja.
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Erről értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
2.) Tiszagyenda Község Jegyzője (helyben)
3.) Irattár
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én még annyit kérnék a testülettől, hogy a Jelölő
Bizottságot is fogadja már el, ami egy ad hoc testület lenne. Ebben a testületben benne lenne
Fuderné Marika néni, Vígh Laci és Szabó Józsefné Judit. Továbbá a pályázati kiírásról is kell
egy döntést hoznia a testületnek, kezdjük is szerintem azzal.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
57/2018. (V.03.) számú Képviselő-testületi határozat
-

„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére pályázati felhívás
jóváhagyásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak
közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozatról értesül:
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1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
58/2018. (V.03.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A „Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű pályázat Jelölő Bizottsága tagjainak
megválasztásáról –

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Tiszta udvar, rendes ház” elnevezésű pályázat Jelölő Bizottságába három tagot választ
meg.
2. A képviselő-testület által megválasztott tagok:
1. Fuder Lászlóné
2. Szabó Józsefné
3. Vígh László
A határozatról értesül:
4.)
5.)
6.)
7.)

Jelölő bizottság tagjai
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogramokhoz beérkezett
árajánlatok értékeléséről
Ballók Zoltán alpolgármester: Következő napirendi pontunk a 2018. évi Járási Startmunka
Mintaprogramokhoz beérkezett árajánlatok értékeléséről szól. Hány árajánlat érkezett be?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Egy darab, a MOFA Tüzép Kft.-től. Itt van, ide hozták be,
még ki sem bontattam, de ki lehet bontani természetesen.
Fuder Lászlóné képviselő: Most kellene a Bizottságnak lépnie ebben az ügyben, csak az Elnök
Úr nincs itt.
Ballók Zoltán alpolgármester: De itt van a két tag. Zsolti és Beni.
Héder Zsolt képviselő: Most felbontottuk az árajánlatot, annyiból könnyű dolga van a
bizottságnak, hogy ez az egy pályázat érkezett be. A felhívási idő már gondolom letelt.
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az le, az már régen.
Héder Zsolt képviselő: Ennek számomra a szépsége az, hogy helyi vállalkozás adott be
pályázatot, azt pedig át kell nézni, hogy a pályázatban szereplő árak azon a kereten belül
vannak-e, amelyek meg vannak adva.
Fuder Lászlóné képviselő: Szerintem fogadjuk el, mert, ha elutasítjuk, akkor az csak azért
lehet, mert a keretösszeg túllépi azt az összeget, amely meg van határozva, amelyet
engedélyeztek.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igazából, ha túl is lépi, akkor is van a közfoglalkoztatásban
éppen olyan egyéb bevételünk, amellyel ki tudjuk egészíteni. Például, ha a Munkaügyi 500.000.
Ft-ot állapított meg, de 520.000. Ft-ra jön ki, akkor ezért ne utasítsuk el, mert a programoknak
haladniuk kell. A Minisztériumtól is kérdezték, hogy hogyan állunk a beszerzésekkel, mondtuk,
hogy most van folyamatban.
Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor a bizottság mit javasol?
Héder Zsolt képviselő: Javasoljuk elfogadásra a képviselő-testületnek a MOFA Tüzép Kft.-t.
Ballók Zoltán alpolgármester: A Bizottság javaslatát javasolom a képviselő-testületnek, hogy
fogadja el. Aki ezzel minden egyes pont tekintetében egyet ért kérem kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
59/2018. (V.03.) számú határozat
-

I.)

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak
karbantartása, hagyományos hosszú közfoglalkoztatás, mezőgazdásági
projektjéhez kapcsolódó beérkezett árajánlatok értékeléséről –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása
projektjéhez kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi
döntéseket hozza:

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása projekt tárgyban indított
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása projekt tárgyban indított
beszerzési eljárás eredményeként:
a) beruházási költségek és kiadások vonatkozásában:
b) kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
a) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
b) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása
kapcsán az alábbi döntéseket hozza:

II.)

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projekt tárgyban
indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projekt tárgyban
indított beszerzési eljárás eredményeként:
a) kis értékű tárgy eszközök vonatkozásában:
a) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

III.)

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez
kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projekt tárgyban indított beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Járási
Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projekt tárgyban indított beszerzési eljárás
eredményeként:
a) beruházási költségek, kiadások vonatkozásában:
b) kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
c) Egyéb, a projektben felmerülő költség, állatorvos vonatkozásában:

a) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
b) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
c) Állatorvos vonatkozásában Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Dr. Vörös János állatorvossal köt megbízási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Nyertes ajánlattevők
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
9

4.) Irattár

JN/24/384-1/2018. ügyiratszámú, a jegyzőkönyvek megküldésével,
szerkesztésével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Ballók Zoltán alpolgármester: Harmadik napirendi pontunk a JN/24/384-1/2018.
ügyiratszámú, a jegyzőkönyvek megküldésével, szerkesztésével kapcsolatos törvényességi
felhívás megtárgyalása lesz. Mindenki megkapta az anyagot.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én szeretnék hozzászólni. Annyit szeretnék mondani, hogy
tényleg el vagyunk csúszva a jegyzőkönyvekkel, nagyon sok a feladat, itt volt a választás és
egyéb munkák. De minden egyes jegyzőkönyv pótolva lett. Egyetlenegy bizottsági
jegyzőkönyvben csúsztak el a számok, de azt is kijavítottuk, meg lehet tekinteni a honlapon.
Ballók Zoltán alpolgármester: Rendben van. A testület megtárgyalta a törvényességi
felhívást, a benne foglaltakat megértette, kéri Jegyző Asszonyt a törvényességi felhívásban
foglaltak betartására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
60/2018. (V.03.) számú Képviselő-testületi határozat
-

A JN/24/384-1/2018. ügyiratszámú, a jegyzőkönyvek megküldésével,
szerkesztésével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal a JN/24/384-1/2018. ügyiratszámú a jegyzőkönyvek késedelmes
megküldésével, valamint a jegyzőkönyvek szerkesztési gyakorlatával kapcsolatos
törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és
gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
A Képviselő-testület felhívja az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló
jogszabálysértésektől, a határidő mindig kerüljön betartásra, amennyiben jogkövetkezményt
érvényesítenek az önkormányzattal szemben, az teljes mértékben az aljegyzőt terheli.
Határidő: 2018. május 27.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1) JNSZ Megyei Kormányhivatal
2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4) Irattár

Önkormányzati
Társulás
az
Észak-alföldi
Régió
Ivóvízminőségének Javításáért Társulási tanács megszüntetéséről
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Ballók Zoltán alpolgármester: Negyedik napirendi pontunk az Önkormányzati Társulás az
Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulási tanács megszüntetéséről szól.
Képviselő-társaim írásban megkapták az előterjesztést. Van-e valakinek valami kérdése,
hozzászólása? Ha nincs, akkor javaslom az előterjesztést elfogadásra a képviselő-testületnek.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
61/2018. (V.03.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Az önkormányzati társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének
Javításáért megszüntető társulási megállapodásának elfogadásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Önkormányzati
Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért megszüntetésével és a Társulás
megszüntető megállapodását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető társulási megállapodás
aláírására.
Végrehajtásért felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2018. május 31.
Erről értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere
2. Kisújszállás Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
3. Társult Önkormányzatok polgármesterei

Állatvédelem Tiszagyendán tárgyú beadvány megtárgyalásáról
Ballók Zoltán alpolgármester: Ötödik napirendi pont Horváthné Brauner Adrienn
állatvédelem Tiszagyendán tárgyú beadvány megtárgyalása.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Szeretném először is megköszönni, hogy
ilyen gyorsan napirendre vette a testület a beadványt. A társaimmal, akikkel együtt írtuk ezt a
beadványt, azt látjuk, hogy egyre nagyobb probléma ez a kutya dolog itt gyendán. Ezért is írtunk
le a beadványban javaslatot, mert mi segíteni szeretnénk a törvény betartását. Tényleg
szeretnénk azt előmozdítani, hogy a kutyákkal, kutyatartással kapcsolatos szemléletmód
megváltozzon. Azt azért láthatjuk, hogy a helyzet elég tragikus, rengeteg az utcán kóborló
kutya, a kimászkálós kutya, a kocsiból kidobott kutya. Mi arra gondoltunk, hogy létrehoznánk
egy olyan munkacsoportot, ami javaslatokat dolgozna ki. Szeretnénk azt is, hogy a testület
részéről is legyen valaki ebben a csoportban. Tehát nem csak civil állatvédők lennének benne,
hanem polgárőrök, testületi tagok. Mi ebben kérjük a segítséget az önkormányzattól.
Szeretnénk majd meghívni civil előadókat, civil állatvédőket. Kutyás filmeket vetíthetnénk,
nekem vannak terápiás és mentő kutyás kapcsolataink. Tudnánk bemutatókat szervezni
gyerekeknek, ahol kicsit közelebb kerülhetnének a kutyákhoz és megtanulhatnák, hogy nem
félni kell a kutyáktól, hanem, hogy hogyan lehet velük normálisan együtt élni. Én ebben
szeretném kérni a segítséget.
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Ballók Zoltán alpolgármester: Támogatjuk ezt a kezdeményezést, csak azt nem szeretnénk,
hogy úgy járjunk, mint a vízzel.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Nem az a célunk, hogy bárkit is lerohanjunk.
Ballók Zoltán alpolgármester: Nem, én nem ezt mondtam. Te már előrébb gondolkodsz.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Az lenne a cél, hogy szemléletet formáljunk.
Ne tartson kutyát az, aki úgy tart kutyát, hogy ki van kötve és csak a bőre tart össze. Kint van a
szerencsétlen a kert végén, ha van víz előtte, akkor szerencsés, ha kap kaját kap, ha nem, akkor
lehet, hogy egy hétig sem eszik. Meg azt mondom erre, hogy nem kötelező kutyát tartani. Aki
tudja, hogy nem tudja normálisan tartani, az ne tartsa. Ezek az állatok érző lények. Zoli mi nem
azt akarjuk, hogy lerohanjuk a falut, hogy engedjék el a megkötözött kutyákat vagy ne tartsák
az állatot láncon. Egyébként a törvény szabályozza, hogy mekkora kutyát milyen láncon lehet
tartani.
Hajnal Istvánné képviselő: Nekünk van állattartási rendeletünk is. Az állattartási rendeletet
betartják, egyébként meg a lakosság –én azt gondolom- nem venné ezeket jó néven, ahogy
fogalmaztál, hogy lerohannák őket. Persze ez nem arról szól, hanem arról, hogy segítse a kutya
tartókat abban, hogy az állatok jobb körülmények között nevelkedjenek, illetve változtasson
annak a szemléletén, aki mondjuk üti-veri a kutyáját.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Gizikének külön szeretném megköszönni,
hogy amikor elküldtem ezt a beadványt, akkor rögtön reagált. Nagyon jó ötlet az, amit ő
felvetett, hogy meg kell tanítani az embereket bánni a kutyával. Ami még nagyon fontos, az az
ivartalanítás népszerűsítése. Tudom, hogy drága, de ez a megélhetési szaporítás rengeteg nem
kívánt almot, torz, genetikailag teljesen elfajzott almokat eredményez, ami megint csak nagyon
nagy baj.
Hajnal Istvánné képviselő: Az ivartalanítás jó volna egyébként.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Csak drága.
Hajnal Istvánné képviselő: Egyébként lehetne olyan javaslatot tenni a pályázat kiíróknak
illetékes helyekre, hogy ilyenre is lehessen pályázni. Mert akár macska, akár kutya a háznál
nincs pénz az ivartalanításra. De, ha lehetne pályázni, akkor ezt több településen megpályáznák.
Még Gyenda hagyján is. Még Gyendán viszonylag normális a helyzet, azzal a 3-4 kutyával,
amelyek kint vannak az utcán. De Tiszabőn például nem lehet kimenni családot látogatni, mert
annyira sok a kutya vagy Tiszaburán például rengeteg a kutya. Bennünket ez a 3-4 kutya is
zavar, bele is vettem a mai interpellációba, de ezt majd ott elmondom.
Fuder Lászlóné képviselő: Én azt szeretném először is javasolni a képviselő-testületnek, hogy
az állattartási rendeletünket vizsgáljuk felül, mert elég régi már ez a rendelet és lehet, hogy a
jelenlegi jogszabályoknak nem minden pontjában felel meg. Én javasolnám, hogy a Jegyző
Asszony majd ezt a rendeletet nézze át és dolgozza át az új törvényi előírásoknak megfelelően.
Ami még fontos lenne, az az, hogy ezt az állattartási rendeletet a település lakói is ismerjék
meg. Ebből készíteni kellene egy olyan kivonatot, amely konkrétan az állatok otthoni tartására
vonatkozik és helyi szinten elvárható, hogy betartsák. Például, hogy hány kutya legyen a háznál.
Ha ezzel tisztában vannak a lakók, illetve azzal, hogy büntetés jár azért, ha a kutyáját kiengedi
az utcára vagy nem oltatja be vagy nem chippeli be, akkor talán hatékonyabb lenne ez.
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Egyébként én nagyon jónak tartom ezt a szemléletformálást. Ezt egész pici korban, akár óvodás
korban érdemes lenne elkezdeni. Én nem egyszer voltam az iskolában tanúja annak, hogy a
gyerekek ledobálták a fecskefészket. Mikor számon lettek kérve, hogy miért, azt mondták, hogy
lepiszkol a földre. Ezeket kellene valamilyen szinten megváltoztatni. Én ezt javasolnám.
Mindezek mellett támogatom ezt a kezdeményezést, mert nekünk se jó az, hogy a település
lakói egyre többet fordulnak Jegyző asszonyhoz utcán kóborló kutyák miatt. Én úgy gondolom,
hogy a falusi ember megérti, hiszen sokan tartanak állatot, hogy ennek vannak keretei.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Hozhat a testület egy olyan határozatot, hogy támogatja ezt
a kezdeményezést.
Ballók Zoltán alpolgármester: Támogatjuk ezt a kezdeményezést.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
62/2018. (V.03.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Állatvédelemmel kapcsolatos beadvány megtárgyalásáról-

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
támogatja az állatvédelemmel kapcsolatos beadványt, illetve kezdeményezést.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az
aljegyzőt, hogy az állattartási rendeletet vizsgálja felül.
/A beadvány teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1. Horváthné Brauner Adrien (Beadvány kidolgozója)
2.Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
4. Irattár

Egyebek
Ballók Zoltán alpolgármester: Hatos napirendi pont az egyebek. Gizike.
Hajnal Istvánné képviselő: Én felkészültem az egyebek napirendi pontra. Először is azzal
kezdeném, amit a lakosok jeleztek. A Petőfi úton még mindig támadja az embereket az a kutya,
amiről a múltkor is beszéltünk, hogy még senki se fogta be. Azt mondják a lakosok, hogy van
a faluban egy új állatmenhely a Madách úton. Én erről nem hallottam még, nem tudom, hogy
ebből mi az igaz. A falu határában kirakják a kutyákat az idegenek, mert azt hiszik, hogy itt
majd valaki tartja őket. Ez tényleg így van?
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én nem tudom, hogy van-e menhely, az tényleg igaz, hogy
kirakják a kutyákat, mert egy az ott van nálunk körülbelül másfél hete. Most befogadtuk, úgy
néz ki, hogy lesz gazdája, de tényleg raknak ki itt a falu határában kutyákat.
Hajnal Istvánné képviselő: De a Madách úton mi van akkor?
Ballók Zoltán alpolgármester: Az a ház, amelyik egy nagy szilikát ház volt.
Boros Benedek képviselő: Ami be van kerítve?
Ballók Zoltán alpolgármester: Igen, az az. Állandóan ott van 10-12 kutya. És cserélődnek a
kutyák, mert nem ugyanazok vannak, hordják kocsival a kutyákat el és vissza, meg vásárolják
is a kutya kaját, látom, hogy pakolják kifelé. Lehet, hogy ezzel foglalkoznak.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Igen, én ismerem. Kunhegyesről költöztek
ide. De neki van egy állatvédő alapítványa. Ő befogad valóban kutyákat, gazdát keres nekik.
Bocsánat, ha megengedik, még annyit mondanék, hogy nagyon jó volna, ha az önkormányzat
be tudna szerezni egy chip olvasót. A gazdát is segítene felkutatni. Akiről szó van egyébként,
neki van.
Ballók Zoltán alpolgármester: Havi díjat fizetünk az állatorvosnak és ha szólunk neki, akkor
neki kötelessége kijönni.
Horváthné Brauner Adrien meghívott vendég: Szalókról jár? Hát de nem lenne egyszerűbb,
ha lenne egy ilyen itt helyben.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ha a birkák lihegnek, akkor is ki kell, hogy jöjjön, mert havi
díjat fizetünk neki.
Hajnal Istvánné képviselő: Adri, amiket kidobnak kutyák, azokban biztosan nincsen chip.
Érdekes dolog ez, hogy az emberek még a környező településen sem foglalkoznak ezzel. Most
Tiszaburán és Tiszabőn a Máltai Szeretetszolgálat befogja a kutyákat és kifizeti a befogásokat.
Amikor gyendán is megnyitottuk azt a kutyamenhelyet –gyendát gyönyörűen ellátta volna-, de
az is oda vezetett, hogy a környező falvakból erről tudomást szereztek és ide hordták át a
rengeteg kutyát. Most az, hogy áll? Ott van valami kutya?
Ballók Zoltán alpolgármester: Nincs is már hely sem neki.
Hajnal Istvánné képviselő: Az teljesen megszűnt. A következő lakossági javaslat, hogy a
Petőfi úton ki kellene tenni egy 30-as táblát, sebességkorlátozást, mert a lakosok panaszkodnak,
hogy nagy sebességgel közlekednek az autók és balesetveszély áll fenn. Ugyancsak innen
jelentették be, hogy nagy traktorok, nehézgépek közlekednek a Petőfi úton és kérték, hogy
inkább az aljban a földúton menjenek, mert a házakat rongálja a sok nehézgép. Nem tudom,
hogy ez a sebességkorlátozó tábla lehetséges-e, de én is láttam, hogy irtó nagy sebességgel
mennek.
Boros Benedek képviselő: Keskeny az út, azért látszik annyira, hogy gyorsan mennek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Nagyon keskeny, kettő kocsi nem fér el egymás mellett,
valamelyiknek ki kel térni. Kanyargós az út is, bozótok vannak, és nem lehet belátni. Ezt a 3014

as táblát javaslom, ha van rá lehetőség, mert nem biztos, hogy kirakhatjuk viszont a
traktorosokat nem küldhetjük le a sárba egy közútról.
Hajnal Istvánné képviselő: Hát legalább olyankor, amikor száraz. Na mindegy, ezt mondták,
én mondtam, hogy továbbítom.
Boros Benedek képviselő: Egy traktor ugyanolyan módon vesz részt a forgalomban, mint én
vagy a másik. Jó, hát persze ki lehet próbálni azt is.
Hajnal Istvánné képviselő: A harmadik dolog, hogy a szúnyogirtást el kellene végezni a
faluban, mert nagyon sok van, már az állatokat is zavarja, az emberekről nem beszélve. Ezt el
kellene végeztetni, mert ez most mindennél fontosabb. Ennyi volt a lakossági bejelentés része.
Roffon már megcsinálták a szúnyogirtást. Az én kérdéseim, illetve a megjegyzéseim a
következők lennének. A vízzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a múlt héten
felkerestem volna a Jegyző Asszonyt, de akkor pont nem volt itt – Dr. Márton Viktória volt ittés én javaslatot tettem arra, hogy lakossági tájékoztatást el kellene végeztetni a vízminőség
javítására a mi határozatunknak a közlésével. Ahogy alpolgármester úr is mondta nem tudja a
lakosság, hogy mennyi erőfeszítést tett ez a testület azért, hogy jó legyen a víz. A lakosság azt
hiszi, hogy nem tettünk semmit, nem tudják, hogy milyen intézkedést tettünk. Azt sem tudják,
hogy mit határoztunk, hogy hogyan áll a dolog, hogy már fognának hozzá. Ezért ők bele fogtak
az aláírásgyűjtésbe, ami szerintem felesleges, hiszen mi már meghoztuk a döntést arról, hogy –
ha jól tudom- egy 7,5 milliós költséggel hozzá foghatnak a javításhoz, illetve ezt a költséget a
bérleti díj terhére határoztuk meg. Most a végrehajtás következik, én javasoltam, hogy ezt
valahogyan kommunikálni kellene, én javasoltam, hogy egy szórólapot adjunk ki. Nem tudom,
hogy ennek van-e esetleg akadálya? Eljutott-e hozzád ez Henikém?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én Polgármester Úr felé jeleztem, de nem nagyon hajlott
rá, illetve azért is nem mertem még lépni, mert van egy levelünk, amit az a cég küldött, akit
először bízott meg a képviselő-testület azzal, hogy javítsa ki ennek a kútnak azokat a hibáit,
ami miatt nem iható ez a víz. Most a TRV Zrt. és ez a Kft. vitatkoznak, fel akarják mondani a
szerződést, minőségi, technikai okokra hivatkozással. Kérte ez a cég Polgármester urat arra,
hogy üljenek le, beszéljenek, mert ők szeretnék ezt a munkát elvégezni. A TRV Zrt. azt mondta
a levélben, ami a testület előtt volt, hogy nem tudják elvégezni. Most ott állunk, hogy azt sem
tudom, hogy mi van. Polgármester úr nem tudom, hogy felvette e a kapcsolatot velük, ezért
nem akartam kiküldeni, hogy ebből nehogy nagyobb baj legyen.
Hajnal Istvánné képviselő: A lakossággal valahogy kommunikálni kell, tudniuk kell, hogy
teszünk erőfeszítéseket a víz ügyében és ezt csak úgy tudjuk, ha tájékoztatjuk őket.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem le kellene ülniük egymással. Polgármester Úr azt
mondta, hogy ők ezt egymással leharcolják.
Fuder Lászlóné képviselő: Csak az a probléma, hogy amíg ők harcolnak, se ez a cég, se az a
cég, amelyet utólag megszavaztunk semmit nem fog csinálni, mert nem jutnak egyezségre. Az
új céggel nem tudnak szerződést kötni, emiatt nem tudnak szerződést kötni, mi pedig csak ezt
hallgatjuk, hogy tényleg nagyon rossza víz, tele van homokkal, meg stb. Ami való igaz is. Az,
hogy az embereket tájékoztatni szükséges, azzal én is egyet értek, habár én mindenkinek
próbálom elmondani, aki tőlem megkérdi, hogy hol tartunk. Tőlünk független okok miatt nem
kezdődött még meg. De az is igaz, hogy az emberek ilyen vizet nem ihatnak.
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Hajnal Istvánné képviselő: Az nem lehetséges, hogy a TRV-t megkérnénk megint, hogy
adjanak ismét ásványvizet.
Fuder Lászlóné képviselő: Ahhoz az kell, hogy a vízmintavétel bebizonyítsa, hogy a víz
ihatatlan. Az iskolától, óvodától a helyi konyha miatt víz mintát vettek és hiába látta az úriember
benne azokat a szálakat, meg ami benne van, azt mondta, hogy maga a víz tartalma az az
egészségre nem káros. Az, hogy a víz undorkeltő, meg rossz érzés, meg nem szeretné ezt
használni, ez már őket nem érdekli.
Hajnal Istvánné képviselő: Lehet, hogy kémiailag megfelelő és az egészségre nem káros, de
annyira gusztustalan, hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas. Jó pár lakos már azzal jött, hogy
nem is érti, hogy miért nem lehet egy ilyen ügyben a bírósághoz fordulni, hogy így jártunk
odáig visszamenőleg, hogy a vízminőség javító program sor került.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én jeleztem, jegyzőkönyvet vettem fel mindenkitől, itt
hagyták a víz mintát. Elküldtem a TRV Zrt.-nek és még válaszra sem méltatattak, hogy
felveszik a kapcsolatot a lakossággal vagy kijönnek vagy bármi.
Ballók Zoltán alpolgármester: Már a 20. embertől hallom, hogy betelefonál a TRV-hez,
elmondja xy vagyok, szörnyű a víz, hát Ön az első, aki betelefonált. Magyarul hülyének néznek
minket.
Hajnal Istvánné képviselő: És mi volna, ha szerveznénk egy lakossági fórumot a művházba,
kérnénk a TRV-től időpontot, hogy nekik mikor alkalmas és akkor első kézből hallhatja a lakos.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezen már 4-5-ször túl vagyunk. 4 alkalom volt, mind a
négyszer más valaki jött és teljesen mást mondott.
Hajnal Istvánné képviselő: A lakossági aláírásgyűjtés annyira ki van csúcsosodva, hogy erre
reagálnunk kell és arra gondoltam, hogy ez a fórum alkalmas lenne erre. A lakos is elmondhatja,
amit szeretne és fordítva. A másik meg lehet, hogy bíróságra kerül a dolog, ugyanis az nem
lehet, hogy egy életre belenyugszik a lakosság, hogy ilyen a víz. Akkor ez egy alapot ad, hogy
mi hangzott el ezen a lakossági fórumon.
Boros Benedek képviselő: Ahol a TV is kint volt, azok sem jutottak 5-ről a hatra. Kint volt a
Tv, megmutatták, hogy milyen szépen újra van festve és minden ugyanolyan rossz maradt.
Hajnal Istvánné képviselő: A lakosságnak igénye van erre én ezért gondoltam.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Felveszem a kapcsolatot a TRV ZRT-vel.
Fuder Lászlóné képviselő: Egyrészt szükségszerű ezt a levelet is tárgyalni, meg én nem értem,
hogy hogy van az, hogy ha én kérek egy árajánlatot egy cégtől még a tavalyi év során, hogy hol
volt a szakértőjük, amikor a cég megadta, hogy mit fog elvégezni. Vagy valamilyen más
személyes probléma áll a háttérben, amiről mi nem tudunk.
Hajnal Istvánné képviselő: Nekünk tudnunk kell, hogy hogy áll a dolog. Mert, ha a régi cég
az önkormányzatot akarja perelni, nehogy már még fizetnünk is kelljen, mikor nem vagyunk
szakértők. Nem érthetünk mindenhez, végén az lesz, hogy ránk lesz minden terhelve, hogy mi
rosszul döntöttünk. Mi megbíztuk a TRV Zrt.-ét, hogy legyen jó vize a falunak, nekünk ennyi
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a dolgunk. Ezért a bérleti díjból mi mindent állunk, a TRV először megegyezett ezzel a céggel,
majd szakértőztették a cégnek a terveit, az elképzelését és ezután jött -az, ami a múlt testületin
volt-, hogy ez nem jó, nem fog javulni a víz. Tegyünk még hozzá kétmilliót és így lesz tökéletes
a víz. Mi ezt is megszavaztuk, csakhogy jó legyen a víz Tiszagyendán. Most ott tartunk, hogy
bele kavarodtunk egy olyan dologba, amely a munkavégző cég és a TRV között áll fenn, egy
vitába keveredtünk, amely kettőjük között áll fenn. És akkor ugye a harmadik fél, mint a
tulajdonos önkormányzat meg fizessen. A másik meg, hogy a víz gusztustalan, nem minden a
biológiai-kémiai érték, annak az élvezeti értékét is figyelembe kell venni. Az utolsó kérdésem
következik és ezt ne úgy vegyétek, hogy bárkit is támadni akarok ezzel a dologgal. Engem ez
az utóbbi időben olyan szinten foglalkozatott, hogy még este is eszembe járt, hogy hogy lesz
majd ez, ha bekövetkezik a legrosszabb. Ez pedig a következő kérdésem. Le is írtam és ezt majd
oda adom a jegyzőkönyvvezetőnek, mert én így szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, ahogy
leírtam. A következő kérdésem a védőnői szolgálat felújításával kapcsolatos. Mi az oka annak,
hogy a vállalkozó nem fogott hozzá, hogy lesz készen határidőre? Én úgy tudom, hogy június
hónap a határidő.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Vállalkozási szerződés szerint július 15. Támogatói okirat
szerint az állam felé december 31.
Hajnal Istvánné képviselő: Ehhez a határidőhöz már irtó kevés van hátra, a júliushoz.
Tudomásom szerint már kapott 10 millió forintot a vállalkozó. Felmerült bennem, hogy valaki
utána nézett-e annak, hogy ki ez a vállalkozó, akit megszavaztunk vagy megint az lesz, hogy
vissza kell fizetni a pályázati összeget? Nem tudom ki ez a vállalkozó. Én is úgy voltam vele,
hogy ha javasoltátok, akkor csak utána néztetek, hogy megbízható, vagy milyen. Én azt
gondolom, hogy azok, akik ismerik és ide hívták gyendára ezt a vállalkozót, én azt gondolom,
hogy tudnak annak érdekében tenni, hogy azonnal kezdje meg a munkálatokat. Én nem
ismerem, de ha ez a vállalkozó viszi el az iskola felújítást nagyon észen kell lenni, hiszen nem
kis pénzről van szó. Azt gondolom, hogy teljesítés nélkül nem lehet fizetni, mert ez hűtlen
kezelés. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel. Menjünk tovább az iskolára, jó nem akarok azzal
jönni, hogy mi lesz, ha a kisgömböc legurul a padlásról. De mi van, ha az iskolánál kap egy
150 millió forintos előleget és hirtelen a cég be csődöl. Adott esetben, ezek csak rémképek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Rémképek.
Hajnal Istvánné képviselő: Állati nagy baj volna ebből az egészből. Én azt szeretném tudni,
hogy most, hogy áll ezzel a helyzet. Ezen nagyon sokat gondolkodtam.
Fuder Lászlóné képviselő: Én is szeretnék egy pár szót ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban
mondani. Itt most felvetődött a védőnői szolgálat ügye. Én javasolnám, hogy a jegyző asszony
küldjön egy levelet a cégnek, hogy hivatalosan papíron nyilatkozzon, hogy mikor kezdi el a
munkát, ha a szerződés elkészült.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerződést kötöttünk velük, persze.
Fuder Lászlóné képviselő: Nyilatkozzon, hogy mikor kezdi el a munkát és hogy be tudja-e a
fejezni a szerződésben rögzített időpontban? Július 15-ig? Ha ezt ő papíron leírja, hogy elkezdi
és be fogja fejezni, akkor nem hiszem, hogy nekünk ezen tovább kell vitatkozni és nyilván így
a felelősség sem minket terhel, hiszen ő erre hivatalosan is ígéretet tett. A másik dolog a konyha.
A konyha pályázat már december 31-én lejárt. A konyhának igazából már üzemelni is kellene,
főleg azért, mert oda dolgozókat vettünk fel, olyan dolgozókat, akiket fizetünk. Én tudok három
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dolgozóról, akik bejárnak, dolgoznak is és munkát végeznek, de tudok olyanról is, aki nem jár
be és nem csinál semmit. Most akkor üzemel a konyha vagy nem üzemel? Én örültem volna,
ha itt van Polgármester Úr, mert ő a konyhával kapcsolatban mindent a kezébe vett és azt ígérte,
hogy záros határidőn belül megkezdi a munkát. Ugyanakkor azt látom, hogy nincs belőle
semmi. Én elhiszem, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg kell csinálni, mert ezek hiányában
nem adják meg a működési engedélyt. De azt is figyelembe kell venni, hogy amikor megírtuk
a pályázatot, akkor a tervezővel, akivel szerződést kötöttünk és fizettünk, ő volt az, aki
meghatározta, hogy a pályázatba milyen munkálatokat kell bele írni. Ezt mi az alapján írtuk
bele, amit ő nekünk tervezői papíron leadott. Na, most ha ebben nem volt benne az elektromos
rendszer felújítása, de kiderült, hogy ezt meg kell oldani, akkor ez akár tetszik, akár nem ezt az
önkormányzatnak kell megcsinálni pályázati pénzen kívül. Azt már láttam, hogy a vezetékeket
csinálták a villanyszerelők, azt is látom, hogy az asszonyok takarítanak, a csempéket meg egyéb
dolgokat már rendbe tették. De még biztos vannak dolgok.
Hajnal Istvánné képviselő: Marika hagy tegyem már hozzá, hogy kb. egy hete felhívott egy
esti időszakban, 6 óra után egy férfi, mondta, hogy ő a gáztervező a konyhán, Tiszagyendán.
Nem bírt a polgármesterrel beszélni, nem tudta elérni, így engem hívott fel. Nem tudom milyen
indíttatásból. Elmondta, hogy azért keres, mert a gáztervezést meg kell oldani, mert ahogyan ez
meg volt tervezve, az nem megvalósítható. Azt mondta, hogy ez már nem csak egy egyszerű
helyiség, hanem munkahelynek minősül. Nem tudom, hogy ez a kategória mit takar.
Munkahelynek minősül a konyha. A pára elszívó és a nyitott légterű kazán az nem
működtethető egy légtérben. Ezen kívül a szellőzés nem szellőzhet a klubra. A szellőzésről azt
mondta, hogy nem megoldott, megmondom őszintén, hogy nem értettem pontosan. Mondtam
neki, hogy mindenképpen polgármester úrral beszélje ezt meg. Azt mondta a gáz átszerelési
dologra, hogy ő így erre engedélyt nem tud adni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én azt tudom, hogy ahhoz, hogy ez a konyha működőképes
legyen szükséges még egy pár dolog. A fő állatorvos itt volt elmondta a hibákat, rögzítettük.
Kint volt a munkavédelmi képviselő végig járta konyhát, ő is leírta a hibákat. Papírilag az
engedélyt megtudnánk kérni, mert már mindent beszereztünk hozzá, viszont addig az engedélyt
nem adják meg amíg a hiányosságok nincsenek kiküszöbölve.
Hajnal Istvánné képviselő: És ezeknek a hiányosságoknak a teljesítése sokba kerül?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Van, aminek minimális a költsége. Ehhez a gáz dologhoz
nem értek, Polgármester úr vette a kezébe.
Héder Zsolt képviselő: A legnagyobb baj ebben szerintem az, hogy mióta a konyha elkészült
rengeteg új szabály lépett életbe, aminek nem felel meg a konyha ezzel a technikával. Itt van
az áram, itt van a gáz.
Hajnal Istvánné képviselő: Az áram olyan volt, hogy tudod mikor elindult a szerelés, akkor a
gondozásiban lekapcsolódott az áram, nem ment a mosógép. Most már nem kapcsolódik le.
Héder Zsolt képviselő: Mondjuk a legkisebb probléma az áram, mert az könnyebben
megoldható, de a gázelvezetés az már komolyabb. A gázcsövek, a mágnes csövek, az egyéb
dolgok, ezek már mind kötelező. Úgy voltunk vele, amikor írtuk a pályázatot, hogy ezekre már
nem lesz szükség. Erre például egy mágnes szelep 150.000.- Ft. Egy toló zár 260.000.- Ft. Egy
szellőztető berendezés, egy jobbról-balról beszívó megint egy pár százezer forint és megint ott
vagyunk, hogy már milliós tételeknél járunk.
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Hajnal Istvánné képviselő: A műszaki ellenőr akkor nem tudta, ezek szerint, mert a
tervezésben ezek szerint nem volt benne.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ezt nem úgy tervezte, hogy új építés, ez felújítás volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez felújítás volt, Gizike.
Héder Zsolt képviselő: Már átmentünk abba, hogy egy teljesen újat kellene építeni, hogy
megfeleljen a mostani szabályoknak.
Hajnal Istvánné képviselő: Tehát akkor még nem tudjuk, hogy mennyi pénz kellene hozzá.
Szerintem fel kellene, méretni vagy ki kellene hívatni a gázosokat, hogy mérjék fel.
Fuder Lászlóné képviselő: Amiről még beszélni szeretnék azok a TOP-os pályázatok.
Folyamatosan és egyre gyakrabban csúszunk a mérföldkövekkel. Jegyző asszony arról
tájékoztatott, hogy a TOP-3.2.1 pályázat esetében eljutottunk addig, hogy meg volt a bontás a
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Már a TOP-3.2.2 pályázatnál is meg volt a bontás. Itt a
jogorvoslati határidőre vár a közbeszerző. A TOP-3.2.1-nél már valószínűleg lejárt a határidő.
Majd most nyertest kell hirdetni, viszont még nem kaptam meg az anyagot a közbeszerzőtől.
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor erre érdemes lenne rákérdezni, hogy mikor érkezik meg?
Ballók Zoltán alpolgármester: Ott azonnal kell hozni egy döntést, hogy a munkát kezdjék el.
Fuder Lászlóné képviselő: Ennek is szűk a határideje.
Hajnal Istvánné képviselő: Mikori a határidő?
Fuder Lászlóné képviselő:2018. december 31. Én úgy gondolom, hogy a képviselő-testület
egyetlen egy tagja sem szeretné, ha ez a 250 millió forint elveszne. Ha bármi is történne az
iskolával, akkor is a településen marad. Ha úgy adódik, de ne adódjon úgy.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy én csinálom,
módosítottam már a mérföldkövet többször is, viszont nem vagyok ehhez szakértő. Van egy
speciális pályázati felület, amin ezt kezelni kell.
Fuder Lászlóné képviselő: Projektmenedzsert még nem választottunk, kértünk árajánlatokat.
Ballók Zoltán alpolgármester: Most újra kértünk árajánlatokat.
Hajnal Istvánné képviselő: Nincs projektmenedzsere az iskolának? Hát akkor azért nem
halad.
Ballók Zoltán alpolgármester: Heni, megjöttek az árajánlatok, amiket újra kértünk?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem mindegyik.
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Ballók Zoltán alpolgármester: Ahogy megjönnek, ki kell választani azonnal.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Már megjöttek az árajánlatok. Nem adott mindenki, akitől
vártunk, az előzőek hatvan napig voltak érvényesek.
Fuder Lászlóné képviselő: Azok már nem érvényesek. Az előző árajánlatok nagy része olyan
volt, hogy a pályázatban meghatározott összeget meghaladta.
Ballók Zoltán alpolgármester: A Nonprofit Kft. tudná ezt csinálni. Helyre is állna, rengeteg
pénz pumpáltunk bele a régi időszak miatt. Ha Nonprofit ezt tudná csinálni, akkor helyre állna,
keresne pénzt és tudná vissza adni a pénzt az önkormányzatnak.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Azt is figyelembe kell venni és le is írta az Államkincstár,
hogy olyan céget nem bízhat meg a testület, amelynek köztartozása van. Minden egyes
szerződéskötésnél vizsgálni kell a köztartozás mentességet.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ha van köztartozása és az minimális, akkor azt be kell, hogy
fizessük. Vagy adni kell neki tagi kölcsönt.
Fuder Lászlóné képviselő: De már annyi lett adva neki, hogy soha nem tudja vissza adni.
Ballók Zoltán alpolgármester: De Marika néni, én mondok egy példát. Ha 100.000. Ft-ot kell
neki adni ahhoz, hogy 5 milliót keressünk, akkor azt adjuk oda neki, hogy az önkormányzatnak
is tudjon visszafelé törleszteni. Itt már nem szabad rá sajnálni 100.000. Ft-ot.
Hajnal Istvánné képviselő: Volna ott rá olyan szakember, aki ezt tudná irányítani?
Ballók Zoltán alpolgármester: Volna. Mert az ügyvezető például pont ezt tanulja az
egyetemen.
Fuder Lászlóné képviselő: Ezt a területet mindenféleképpen rendezni kell, hogy haladjunk
vele.
Ballók Zoltán alpolgármester: Jó, ha holnapra van valami változás, akkor hétfőre hívunk
össze egy testületit.
Héder Zsolt képviselő: ÖNHIKI-vel hogy állunk, be van már adva?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem, még folyamatban van a beadása.
Fuder Lászlóné képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy különböző pályázatok
jelentek meg és jelent meg az útfenntartással kapcsolatban is, vagy arról már lecsúsztunk?
Lehetett volna rá lehetőség, hogy azt az utat, ami kifelé megy, azt helyre billentsük. Olvastam
települési kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázatot. Én ezt átküldöm Henike. Ez is nagyon jó
lenne a településnek, főleg a temető környékére. Szeretném, ha Jegyző Asszony felhívná a
figyelmét a temetőben dolgozóknak, hogy kegyeletsértő, amikor a sírok tetején égetik a gazt.
Ezt még úgy gondolom, hogy akkor sem lehet megtenni, ha a temetőben van olyan hely,
amelyik lapos. A temetőben nincs olyan hely, még akkor sem, ha az úgy tűnik, hogy üres, hogy
ott ne lennének halottak. Nekem az a véleményem, hogy ilyet, mi mint önkormányzat ne
csináljunk. Azt is tudom, hogy Jegyző Asszony elintézte a konténert a temetőbe.
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Ballók Zoltán alpolgármester: Rendben. Van-e még valakinek valami kérdése, hozzászólása?
Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
K.m.f.

Ballók Zoltán
alpolgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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