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9. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYV 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2018. június 28-án 
megtartott soros Képvisel -testületi ülésér l 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságköt  terem 
 

Jelen vannak:   
   Pisók István polgármester          
                        Ballók Zoltán alpolgármester 
   Fuder Lászlóné képvisel  
   Simai Mihály képvisel  
   Héder Zsolt képvisel  
   Hajnal Istvánné képvisel  
 
Hiányzik: Boros Benedek képvisel  
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képvisel  társaimat, megjelenteket, 
Aljegyz  Asszonyt, Tokaji Lajos rend r alezredest, illetve Takáts Bélát, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer képvisel jét, a mai soros Képvisel -
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyz könyvvezet nek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képvisel -testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyz könyvvezet nek.  
 

73/2018. (VI.28.) számú határozat 
 

- Jegyz könyvvezet  személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyz könyvvezet jének. 
 
Pisók István polgármester: A napirendi pontokban egy változás lenne, még pedig a térítési 
díjas rendeletünknek a módosítása. Aki a módosított napirendi pontokkal egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

74/2018. (VI.28.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az alábbi módosított napirendi 
pontokat fogadta el: 
 

1. Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetér l 
2. TRV Zrt. önkormányzati éves beszámoló 



4 
 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2017. évi 
tevékenységér l szóló beszámoló megtárgyalása 

4. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodásának 
módosításáról 

5. Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 
18/2016. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

6. Egyebek 
7. Zárt ülés 

 
 

Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és 
közbiztonságának helyzetér l  
 
Pisók István polgármester: Teleki Zoltán rend rkapitány úr jött volna, de helyette most 
Tokaji Lajos rend r alezredes van jelen. Van-e kérdés a rend rségi beszámolóval 
kapcsolatban képvisel -társaimnak vagy javaslata?  
 
Simai Mihály képvisel : Én csak szeretnék köszönetet mondani a Polgár rség nevében, 
tényleg a beszámolóban is le lett írva minden. Köszönjük! Tényleg jelen vannak a községben, 
igaz kevesebb órát, mint az elmúlt években, de azért így is nagyon jó, hogy itt vannak. 
Köszönjük szépen, hogy együtt dolgozhat a Polgár rség a rend rséggel és remélem, hogy ez a 
jöv ben is így lesz. A beszámoló nagyon jó, részletes, köszönjük a munkádat.  
 
Pisók István polgármester: Nekem annyi lenne, hogy mióta ide tartozunk Kunhegyeshez, 
illetve Karcaghoz azóta sokkal jobb a rend ri ellátás, mint amikor Fegyvernekhez, illetve 
Törökszentmiklóshoz tartoztunk. Sokkal jobb a közbiztonság, többször lehet látni rend röket, 
vagy azért mert közelebb vagyunk, vagy azért mert jobban dolgozik a kapitányság. Inkább azt 
mondom, hogy jobban dolgoznak. Köszönjük a munkájukat. Átadnám a szót Tokaji Lajosnak. 
 
Tokaji Lajos rend r alezredes: Köszönöm. Én is szeretnék köszönteni mindenkit, a 
képvisel -testületet, illetve a megjelenteket. Csak egy pár adattal szeretném kiegészíteni a 
beszámolót. A 2016. évben közel 30 % csökkent a bűncselekmények száma a településen, ami 
már a 2016. évet nézve is kedvez  számunkra, ez 2017. évben lecsökkent 11 %-ra. Ami 
változás van, ezeket a számokat összehasonlítva, kicsit elemezve, az az, hogy a településen 
nagymértékben csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, 50 %-ot, meg 6-ról 
visszacsökkent 3-ra. Viszont ezzel szemben kis mértékben emelkedett a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma. Ez azt jelenti, hogy az elkövet k már nem arra 
törekedtek, hogy bemenjenek bárkinek a tulajdonára, udvarára és onnan jogellenesen 
elhozzanak valamit, hanem 2-3 esetben olyan cselekménnyel kapcsolatban kellett 
intézkednünk, ami kint az utcán történt. Ez számunkra azt mutatja, hogy az az irány, amelyet 
a magántulajdon védelme érdekében elkezdtünk, az úgy látszik, hogy jó irányba halad, 
viszont jobban oda kell figyelnünk a közterületre. Az emberek most már kiszorulnak a helyi 
lakosok magánszférájából és a közterületen próbálnak meg csúnya dolgokat művelni. 
Szeretném kiemelni, hogy van egy olyan jogsértési kategória, hogy tulajdon elleni 
szabálysértés. Ez egyébként egy vagyon elleni cselekmény, csak ez enyhébb megítélésű, mint 
a vagyon elleni bűncselekmények. 2017-ben 2 ilyen esettel kapcsolatban kellett a településen 
intézkednünk. Tiszagyenda az egyetlen település, ahol ezzel kapcsolatosan az elkövet  100 
százalékban felderítésre került. Köszönöm szépen az együttműködést a Polgár rség, az 
Önkormányzat és a Képvisel -testület részér l. Egy biztos, hogy teljesen más kategóriában 
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látjuk el a szolgálati feladatokat és a rend ri munkát. Az én határozott elvárásom az egész 
Kunhegyesi Rend r rssel szemben, hogy a hozzánk tartozó 5 településen mindennap, minden 
napszakában meg kell, hogy jelenjünk. Valószínűleg ez köszön vissza abban, amit 
Polgármester Úr is mondott, hogy észrevehet en többször látják itt a rend rt. De ez egy 
alapelvárás. Úgy gondolom, hogy ha ezeket a jelenléteket nem sablonszerűen próbáljuk 
megoldani, hanem változó id pontban, akkor az árnyékos oldalon állók sem lehetnek 
nyugodtak, mert nem tudhatják, hogy mikor fognak az aktuális szolgálatba bele botlani. Még 
egyszer köszönöm a segítséget Kapitány Úr nevében is, aki sajnos most egy f kapitányi 
berendel  miatt nem tudott eljönni. Az  nevében is kérem, hogy vitassák meg a beszámolót 
és, ha úgy gondolják, akkor fogadják el azt. Köszönöm. Ennyivel szerettem volna 
kiegészíteni.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Én elfogadásra javasolom a beszámolót. Nekem egy kérdésem 
lenne. Tiszagyenda településnek van a településen átmen  f utat a Fegyverneki úttal 
összeköt  saját útja. Ez az út 12 tonna gépjárművekre van korlátozva és sajnálatos módon 
ennél sokkal nagyobb teherbírású gépjárművek járnak rajta. Ennek az lett az eredménye, hogy 
a kimen  út útburkolata komolyan megsérült. A jár röz  rend röknek van-e arra joga és 
lehet sége, hogy a megengedett súlynál nagyobb súlyú gépjárműveket megállítsák és 
felszólítsák, hogy nem itt kellene közlekedniük.   
 
Tokaji Lajos rend r alezredes: Máshol is voltak ilyen problémák, ki is gyűjtöttem ket. 5 
esetben éltek a kollégák feljelentéssel, ami azért egy ilyen szabálysértés elkövetésekor ez a 
legszigorúbb intézkedés. Az 5 esetben nem a járművezet jével szemben, hanem a 
tulajdonossal szemben tudunk intézkedni. A járművezet  csak annyit mond, hogy neki a 
f nöke azt mondta, hogy itt kell, hogy közlekedjen. Átlagosan ez az 5 eset 80.000.- Ft-os 
pénzbüntetésbe rajzolódott ki esetenként.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Mi azzal tisztában vagyunk, hogy a nyári idénymunka miatt 
közlekednek rajta mez gazdasági járművek. Nem is ezekr l a gépjárművekr l van szó. 
 
Tokaji Lajos rend r alezredes: Értem. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Hanem azokról, amelyek nagyon megterhelik a súlyukkal az 
útburkolatot. A busznak is lehet vé tettük, hogy bejárjon rajta. Ez nekünk is egyszerűbb és 
könnyebb is így. Viszont több millió forintba fog kerülni ennek az útnak a rendbetétele. Mi 
megköszönnénk, ha esetlegesen 1-1 alkalommal figyelmeztetnék vagy szóvá tennék ezt a 
problémát az illetékeseknek. Lehet, hogy elég egy-egy figyelmeztetés és akkor legközelebb 
már nem megy végig rajta. De erre még eddig nem került sor, így azt természetesnek veszik, 
hogy azon közlekedni lehet.  
 
Tokaji Lajos rend r alezredes: Kiemelt figyelmet fogunk erre fordítani. Az 5 feljelentésb l 
is hosszabb id n keresztül jutottunk, valószínűleg azért mert nem az els  alkalommal fordult 
el  a dolog. Ezekben az esetekben a szerelvények másik útvonalra fordultak. 
 
Pisók István polgármester: Mennyire érvényesülne az, ha egy kamerás útra tennénk ezt a 
helyet? 
 
Tokaji Lajos rend r alezredes: Az a legfontosabb a mi szempontunkból, illetve a bíróság 
felé is akkor bizonyítható ez a dolog, ha a szolgálatos rend r ott a helyszínen megállítja az 
érintett személyt.  
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Pisók István polgármester: Jó, csak kérdeztem. Én a beszámolót elfogadásra javaslom, aki 
ezzel egyet ért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
75/2018. (VI.28.) számú Képvisel -testületi határozat  
 

- Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetér l szóló 
2017. évi beszámoló elfogadásáról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Tiszagyenda 
település közrendjének és közbiztonságának helyzetér l szóló 2017. évi beszámolót 
változatlan formában, módosítás nélkül elfogadja. 
(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Err l értesül:  
1.) Teleki Zoltán r. alezredes, kapitányságvezet  (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) 
2.) Pisók István polgármester (Helyben) 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  (Helyben) 
4.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Javaslom a képvisel -testületnek, hogy cseréljük ki a TRV Zrt. 
beszámolóját a Könyvtár beszámolójával, mert a TRV jelezte, hogy a képvisel jük még most 
tart csak Fegyverneknél.  
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
rendszer 2017. évi tevékenységér l szóló beszámoló megtárgyalása 
 
Pisók István polgármester: Tehát akkor a következ  napirendi pontunk a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2017. évi tevékenységér l szóló 
beszámoló megtárgyalása lesz. Az anyagot mindenki megkapta, van-e valami javaslat vagy a 
beszámolóval kapcsolatos észrevétel van-e?  
 
Fuder Lászlóné képvisel : A beszámolót áttekintve örvendetes tényként tapasztaltam, hogy 
egyre többen olvasnak. Sajnos az elmúlt id szakban és az el z  id szakban ez nem igazán 
volt jellemz  településünkre. Az is pozitív dolog, hogy olyan könyveket is olvasnak, amelyet 
könyvtárközi kölcsönzéssel lehet kikölcsönözni. Ezeket a könyveket nagyon rövid id  alatt 
meghozzák. A könyvtárban nagyon sok olyan foglalkozás zajlik, amely els sorban az 
általános iskolás gyerekeket célozza meg. Ezzel is el segítve az olvasóvá nevelést, másrészt 
pedig a kitekintést más területekre. Gondolok itt a mozi el adásra, a különböz  színpadi 
darabokra. De akár a könyvtár felújítását tekintve is ez egy nagyon pozitív dolog. Bízom 
benne, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárral nagyon jó kapcsolatunk lesz és 
továbbra is sikeresen oldjuk meg azokat a feladatokat, amelyeket egy községi könyvtárnak el 
kell látni. A beszámolót elfogadásra javaslom a képvisel -testületnek és örülök, hogy 
találkoztunk.  
 



7 
 

Pisók István polgármester: Az is örvendetes dolog, hogy folyóiratok is vannak a 
könyvtárba, akit érdekel abba is bele lehet nézni. Én is elfogadásra javaslom a beszámolót. De 
most megkérem Takáts Bélát, hogy amennyiben van kiegészítése azt tegye meg.  
 
Takáts Béla JNSZ Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer képvisel je: Szeretném 
meger síteni képvisel  asszonyt abban, hogy ez a könyvtár nem csak kölcsönzési helyként, 
hanem könyvtárként működik. Ezt mutatja a könyvtárközi kölcsönzési számunk ebben az 
évben. A következ  évi együttműködésre garanciát nem, ígéretet tudok vállalni, annak 
függvényében, hogy a jöv  évi költségvetésbe tervezték-e a honatyák könyvtári szolgáltatási 
rendszer kiegészít  támogatását. Ha elfogadják a költségvetési törvényt, akkor tovább tudjuk 
vinni ezt a szolgáltatást. Itt is szeretném megköszönni a könyvtáros munkáját, a felújítást és 
pályázatot a testületnek.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
76/2018. (V.14.) számú Képvisel -testületi határozat  
 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2017. 
évi tevékenységér l szóló beszámoló megtárgyalásáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2017. évi tevékenységér l szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt változatlan formában, módosítás nélkül elfogadja. 
(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Err l értesül:  
1.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművel dési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.) 
2.) Pisók István polgármester (Helyben) 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  (Helyben) 
4.) Irattár 
  

TRV Zrt. önkormányzati éves beszámoló 
 
 
Pisók István polgármester: Közben megérkezett Kocza Imre f mérnök úr a TRV Zrt. 
képvisel jeként. Most pedig szeretnénk egy felhívást felolvasni, ami a lakosság felé 
irányulna, de ez még nem ment ki a faluban. Bocsánat ma kihordásra került. Ha megengedik, 
akkor felolvasnám. Tiszagyenda 1. sz. vízműkút betétszűrési munkálataival kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom Polgármester urat: 2018. els  hetében megkezdték a kúttisztítási 
munkálatokat. Az alsó szűr ben 299 méteren található leülepedést találtak 302 méterig 
lehetett eltávolítani. Ezt követ en a termelt víz er sen zavarossá, iszapossá vált. A sikertelen 
mosatást követ en ismételt „termelést” végezhet a tisztítás érdekében.  A termelt víz 
min ségében nem történt javulás. A sikertelen kúttisztítási munkálatok alapján 
valószínűsíthet , hogy Tiszagyenda 1. számú kút alsó szűr je nagymértékben sérült. A 
tapasztalt sérülés és a kút fajlagos hozama együttesen azt eredményezik, hogy az esetlegesen 
elvégzett betétszűrést nem jelenthet javulást a kút vízadó képességében. Az Aqua Plusz Kft. 
szakvéleménye alapján nem javasolja a felújítás tovább folytatását. A fennálló helyzet 
miel bbi megoldására a kút melléfúrását javasolja. A műszaki szakvélemény alapján kérjük 
írásbeli hozzájárulásukat a kút melléfúrásához, hogy azt a bérleti díj terhére el lehessen 
végezni. Ez azt jelenti, hogy kell egy kutat fúrni ahhoz, hogy jó vizünk legyen. Megjött a 



8 
 

geológiai szakvélemény is, hogy valójában milyen rétegbe kell fúrni ahhoz, hogy jó min ségű 
vizet találjanak. Most átadnám a szót Kocza Imrének.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Tisztelettel köszöntöm a képvisel -testület tagjait, 
Polgármester urat, Jegyz  Asszonyt. Igazából ez a helyzet, ahogy ígértük, mi elkezdtük a kút 
felújítását. Sajnos így jártunk, ezzel a kúttal már nem nagyon tudnunk mit kezdeni. Mi kértük 
a kivitelez t, hogy adjanak egy árajánlatot a melléfúrásos kút létesítésére. k is óvatosan 
álltak a kérdéshez és ezért kérték meg a geológus szakvéleményét, aki itt a területet ismeri, 
hogy melyik lehet az a réteg, amelyik megfelel , nehogy véletlenül mellé nyúljunk. Sajnos 
300 méterr l beszélgetünk lent a földben, az Isten nem tudja, hogy mi van ott. Ez a 
szakvélemény is, amit adott ez feltételezés. Gyakorlatilag most úgy van, hogy ez a kút 300 
méteres, ez pedig amit javasolt fúrni kb. 335 méteren lenne. 320 méter alatt olyan 9 méteren 
van egy jó vízadó réteg. A mai napon már megkaptuk az ajánlatot, hogy mennyibe kerülne a 
kútnak a melléfúrásos elkészítése és ez 335 méterre vonatkozik. Úgy hogy lefúrunk 335 
méterre, megnézik, hogy milyen a víz, ha nem jó, akkor visszajövünk és azt a szűr réteget 
szűr zzük be, ami a régi kútnak az eredeti szűr rétege volt. Akkor már ott nagyjából tudni 
fogjuk, hogy ott mire számíthatunk. Van benne arzén, de nem annyi mint a másik kútba. Ez a 
koncepció. Az összeg az eléggé magas. Nyilván meg fogjuk kérni az önkormányzati 
hozzájárulást, hogy ezt a bérleti díj fejében csinálják meg. A bérleti díj nem tudom mennyi, de 
biztos, hogy nem annyi, amennyibe bele kerül ennek a kútnak a melléfúrásos létesítése. 
Beszéltem a műszaki igazgató úrral, azt mondta, hogy nagyon óvatos ígéreteket tegyek, de  
teljesen elkötelezett afel l, hogy ezt a kutat meg kell valósítani, a település ivóvízellátását 
biztosítani kell. Lesz még harc, csak hogy tudják, nálunk sem egyszerű a dolog. Bérleti díj 1-2 
millió? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Kevesebb, 381.000. Ft.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Mennyi id re? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Egy évre.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: A kútnak a fúrásával kapcsolatban, nyilván lesz egy 
megkeresés az önkormányzat irányába, hogy keressen forrást. Ezt a havária helyzetet mi 
jelentettük, mivel, hogy most már csak egy kutas településr l van szó. Egy kutas település 
Magyarországon nem lehet, mivel ott már teljesen bizonytalan a vízellátás. Mi most az 
alapján, amit a vállalkozótól megkaptunk adunk egy ajánlatot, illetve egy kérelmet, hogy 
legyenek szívesek hozzájárulni. De harcolni fogunk, folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket 
meg a lakosságot is, hogy mi történik. Szerintem a napokban vagy a jöv  hét elején jönni fog 
ez a kérelem, nyilván testületi ülésen ezt meg kell tárgyalni, hozzá kell járulni és akkor utána 
elindul a dolog. De nem ígérhetem, hogy azonnal, mert ezt nálunk még menedzselni kell. Ez 
az egyik fele a dolognak. A másik fele az, hogy próbálunk egy olyan köztes megoldást találni, 
hogy ne legyen olyan rossz a víz a településen. Én megígértem a szivacsos tisztítást, hogy 
próbából elvégezzük. Ma kaptam információt, hogy megjöttek a szivacsok, a héten vagy a 
jöv  héten elkezdjük a tisztítást, valószínűleg ott el ször, ahol a legkritikusabb a helyzet. 
Elkezdjük ezt a szivacsos tisztítást és megnézzük, hogy milyen lerakódások vannak a 
rendszerben.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Legutóbb, amikor megbeszélés volt a Művel dési Házban, szó 
volt arról, hogy a vízmű telepen van egy olyan kifolyó, amelyre esetleg fel lehet szerelni egy 
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víztisztító berendezést. Legalább onnan ivóvíz min ségű vizet hozhatunk. Erre sor került-e 
vagy sor fog-e kerülni?  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Úgy tudom, hogy itt van a berendezés.  
 
Pisók István polgármester: Igen, itt van.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Az, hogy az önkormányzatnál tesszük fel vagy a 
vízműnél teljesen mindegy.    
 
Pisók István polgármester: Akkor még szó nem volt err l, mert úgy volt, hogy 12-én 
kitisztítják a kutat. Ez egy nem várt dolog volt, most jött be, hogy a kutat nem tudják 
kitisztítani, mert ezt engedélyeztetni kell. 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Igen, mert, ha mi elkezdjük a vízosztást, akkor annak 
híre megy.  
 
Pisók István polgármester: Nem tudom milyen engedélyek kellenek. 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Hát végül is annyira nem kell, az lesz, ami volt már itt. 
Amikor el lesz rendelve a vízosztás, akkor egy pontra rácsatlakozunk a víztisztítóval és akkor 
onnan lehet majd ivóvizet venni.  
 
Pisók István polgármester: Ha hoznak különböz  edényeket a lakosok, akkor nem lehet 
visszafert z dés? 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Nem. A tapasztalat az az, hogy eleinte van kereslet, 
utána meg ellaposodik ez a dolog. Nyilván azt nem érzékeli a lakosság, hogy 10 mikro gramm 
helyett 30 mikro gramm van a vízben. Azt látják, hogy nem sárga meg büdös, hanem tiszta 
meg átlátszó a víz. Amíg nem jött be a 201/2001. Korm. rendelet addig 50 mikro gramm volt 
a határérték. Most, ha még 50 mikro gramm volna a határérték, akkor még nem ülnék itt.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : A másik, amit szeretnék megkérdezni, hogy ez a melle fúrás mit 
takar? Ami van 299 méteres kút, attól 99 méterre fúrnak oldalra? Vagy ez egy teljesen új kutat 
jelent? 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Ez egy teljesen új kút, de gyakorlatilag meg lehet fúrni a 
meglév  kút közelében, nem fogja bántani azt a réteget, amit a régi kút használt, mert az a 
régi kút már nem fog üzemelni. Tehát a lényeg, hogy nem kell új területet keresni, nem kell 
kivinni a határba a kutat, hanem oda lehet fúrni a meglév  mellé. Amikor az új kút elkészült a 
másikat vagy el kell tömedékelni, vagy mint megfigyel  kút meg lehet hagyni és a vízszintet 
lehetne ellen rizni benne. A technológiai engedélyezés az ugyanaz, ráadásul ez vízjogi 
engedély köteles. Így is meg kell szereznünk majd a vízjogi engedélyeket meg terveket kell 
készítenünk. Mivel mi a tiszagyendai helyzetet le jelentettük haváriának, így van rá 
lehet ségünk, hogy el ször intézkedjünk és utána papírozzunk, mert, ha nem jelentettük volna 
le, akkor hozzá sem nyúlhatnánk, amíg nincsenek meg az engedélyek. De attól függetlenül a 
tervek, meg az engedélyezés az folyamatban lesz.  
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Fuder Lászlóné képvisel : Ilyen esetben a cégnek, arra nincs lehet sége az önkormányzattal 
közösen, hogy esetleg a Belügyminisztériumhoz vagy hasonló fels  szervhez vis maior igényt 
nyújtson be. 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: De van lehet ség. Biztosan fogunk írni a Polgármester 
Úrnak egy levelet, mivel ezt a bérlet díj nem fedezi. Az ellátásért kötelezett az önkormányzat, 
neki kellene erre a forrást megtalálnia. Én úgy vagyok vele és a műszaki igazgató is azt 
mondta, hogy el ször azt oldjuk meg, hogy legyen víz és akkor utána meg eldöntjük, hogy 
hogyan tovább.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Reméljük így lesz. Én még olyat szeretnék kérdezni így a 
beszámolóhoz is kapcsolódva, hogy Tiszagyendán a csatornázás is nagyon komoly 
problémákat jelent a lakosoknak. Vannak olyan területek a településen, ahol kifejezetten er s 
bűz, szennyvíz szag érezhet . Ez nem csak az utakon érezhet , hanem bent a házakban is. 
Függetlenül attól, hogy a lakásban mindent megtesznek azért, hogy megfelel  bűzelzárás 
legyen. Ilyenkor mit lehet tenni vagy mi az oka ennek? Vagy nincs rendesen elkészítve ez a 
szennyvíz csatornahálózat? Nem megfelel ek a kiemelések vagy vannak esetleg pontok, 
ahová a lakosok szemetet dobálnak be és így elzáródna a rendszer. Vagy nem megfelel  vagy 
nem elég a használata a csatornának? Keveset használják az emberek?  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Magyarországon most szennyvíz gerinchálózatot 200-as 
átmér jűnél kisebbet nem lehet építeni. Egy ilyen településen, mint Gyenda, már a 150-es 
átmér jű is túlméretezett lenne. Csak gondoljunk bele, hogy az ivóvízvezetékek csak 80-as 
átmér jűek. Az a probléma, hogy kevés a használat, ennek a szennyvíznek mindenféle 
dolgával együtt át kell jutni az átemel höz, amely cs vezetéken keresztül megy. Egy wc 
lehúzása 8-10 liter víz, azzal viszi a dolgokat, de az egy id  után megáll, a víz az kiszalad 
alóla, de a többi az ott marad. Ha nem húzza le legalább 15 lakos egyszerre a wc-jét, akkor az 
nem fog tudni eljutni könnyen az átemel höz. Én azt az utasítást adtam ki meg adom is ki, 
hogy amikor mossuk a hálózatot, öblítjük a hálózatot, akkor azt a csatornába öblítsük. Így 
tudunk javítani, vagy ahol tapasztalják a bűzt, akkor szólni kell nekünk, mi megadtuk az 
illetékesek telefonszámát is, szólnak nekik, jönnek és megöblítik.  
 
Vida János állampolgár: A vízzel kapcsolatban szeretnék érdekl dni. A házi beköt  
rendszerünkkel kapcsolatban meg lett állapítva, hogy félig van azzal, amivel van. Én Hoppál 
Ferenccel beszéltem és heti szinten járnak hozzám. Érdekl dni szeretnék, hogy mennyi id be 
tartana kijavítani ezt a hibát? A probléma a gerincvezetékt l a tisztítóig van.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Jó, ráfogok kérdezni. A javításhoz meg kell vizsgálnunk, 
hogy a gerinc vezeték milyen magasan van.  
 
Vida János állampolgár: Tudjuk, hogy sárga a víz, a Bakondi Barnával nagyon sokat 
beszéltem, arról volt szó, hogy minden héten mosatás lesz. Most kérdezem én, hogy a mosatás 
arról szól, hogy 2 perc alatt átmossa a hálózatot? 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Ez vízfügg , azt tudni kell, hogy itt működik a 
technológia, aminek van egy átereszt  képessége. Nem olyan, mint régen, hogy ment a víz 
addig, ameddig csak akartuk. Itt most az van, hogy van egy átereszt képesség, pl.: 30 m3/óra, 
akkor  annál többet nem tud átengedni. Lehet olyat csinálni, hogy éjszaka fogunk jönni, 
amikor jobban meg lehet mosatni a rendszert, mert nincs akkora fogyasztás. Ezzel 
kapcsolatban szóljak vagy tudnak róla?  
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Vida János állampolgár: Tudnak róla, de ha Bakondi Barnával beszélek, akkor 1-2-szer 
megtörténik a mosatás, utána el van felejtve. Vittem be mintákat, ahol azt mondták, hogy jó a 
víz, Szolnokra is vittem be, rengeteg e-mailt írtam, de ott még vissza írni sem voltak 
hajlandók. A Törökszentmiklósi Vízműnél is voltam már bent. Ne haragudjon, de ez a víz 
nem megfelel  és ezért még fizetünk is.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Ezt már a múltkor igazából kiveséztük. Igazából mi sem 
tehetünk róla, próbáljuk megtalálni azt a megoldást, hogy mindenkinek jó legyen. Én annak 
vagyok híve, hogy inkább csináljuk, mint írogassunk.  
 
Pádár Lászlóné állampolgár: Egy kérdésemre már megkaptam a választ, arra, hogy a 
lakossági panaszok ideiglenes megszűntetésére, az adagos vas-szulfát csökkentése, valamint a 
hálózat mechanikai tisztítása a megoldás. Ezzel nem növekszik a víz arzén tartalma?  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Az adagolás csökkentésére igen, a fizikai tisztítással 
nem.  
 
Pádár Lászlóné állampolgár: Tehát a választ megkaptam, növekszik az arzén tartalom. 
Tehát akkor hiába iszunk -ha beállítják ezt a szűr t – látszólag tiszta vizet, az káros az 
egészségre. A 201/2001. Korm. rendelet szerint a víz színtelen, szagtalan, íztelen. Az, hogy 
színe, szaga és íze a fogyasztó számára elfogadható-e vagy nem, tehát ez már egy 
kifogásolható min ségű ivóvíz.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Ezt is mondtuk, hogy ha ezt a megoldást választjuk, 
akkor biztos lesznek olyanok, akiknek úgymond az lesz a baja, hogy nem egészséges az 
ivóvíz. Azt azért tudni kell, hogy az ellátásért az önkormányzat a felel s, mi azt a rendszert 
üzemeltetjük, amit nekünk az önkormányzat átadott. Átadott az önkormányzat egy 
technológiát, egy utasítást, azt mi betartjuk és annak megfelel en üzemeltetünk. De a szerint 
az utasítás szerint az üzemeltetés nem megfelel , mert a víz min ségében változás történt. 
Innent l kezdve nem bennünket kell szidni, mi próbálunk megoldást találni közösen. Itt 
mindenkinek akkor lesz jó, ha az arzén jóval kevesebb lesz, mint a határérték és vas sem lesz 
benne.  
 
Pádár Lászlóné állampolgár: A kormányrendelet alapján a kút üzemeltet je felel a normális 
ivóvízért.  
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Így van. Ezt az ÁNTSZ le fogja min síteni. Azt mondja, 
hogy jó, ez nem ivóvíz min ségű, elrendeli az ivóvíz osztást, nekünk biztosítani kell a vizet.  
 
Pádár Lászlóné állampolgár: Nem biztosították mindig. 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: Akkor elmondom magának, hogy amikor a palackos 
vizet osztottuk, akkor mindenki jött, mindenki vitte, amikor pedig áttértünk a lajtos kocsira 
akkor már nem kellett senkinek sem.  
 
Pisók István polgármester: Jó, akkor Marika én úgy látom, hogy a f mérnök úr mindenre 
válaszolt, feltártuk a hibákat, megpróbálnak megoldást találni, illetve már geológust is 
bevontak a vizsgálatba.  Mi megörököltünk egy ivóvízmin ség-javító programot, amelyet 
valójában ránk er ltettek. Nem tehetünk róla, hogy az arzén tartalom megnövekedett, illetve 
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arról sem, hogy a kút bedöglött. F mérnök úr mindent meg tesz annak érdekében, hogy jobb 
legyünk a vizünk, de csodákra  sem képes. Kell pénz a kút megfúrására, nekünk nincsen, 
mivel kis település vagyunk, kicsi az adóbevételünk, az állam segítségét kell kérni.  
 
Pádár Lászlóné állampolgár: Tegyük fel, hogy meg lesz a pénz, és akkor milyen id n belül 
lesz iható vizünk? 
 
Pisók István polgármester: Szerintem a vízjogi engedélyeztetést azt elindítják. A 330 
méteres kutat mennyi id  alatt fúrják meg? 
 
Kocza Imre TRV Zrt. képvisel je: 3 hét maximum.  A megbeszélésen is elmondták, hogy 
hosszú id  óta itt nem történt semmi. Most elindultunk egy megbeszélt úton. 
 
Pisók István polgármester: A hiba az volt, hogy amikor elindult az egész program egy 
geológust kellett volna megbízni és akkor azt a kutat használva kevesebb lett volna az arzén.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Az itt elhangzottak alapján nyilvánvaló, hogy egy az 
önkormányzat és a TRV Zrt. érdeke. Én biztos vagyok benne, hogy az önkormányzat az új kút 
mellé fog állni és nagyon bízom benne, hogy ehhez a megfelel  támogatást is megkapjuk 
záros határid n belül. Nyilván, ha addig annyira rossz a víz, akkor a palackos vízosztás lesz a 
megfelel  vagy a tisztított víznek a hordása. Annak semmi értelme, hogy a facebookon 
osztogassuk egymást, mert szerintem itt most mindenkinek egy az érdeke.  
 
Pisók István polgármester: Azt gondolom, hogy mióta f mérnök úr itt van felgyorsultak az 
események, hosszú évekig csak ültek ezen a dolgon.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Én inkább most a beszámolóhoz visszatérnék. Az természetes, 
hogy a település lakosságát az érdekli, hogy mi lesz a vízzel és a kúttal, úgy gondolom, hogy 
ezt most elég alaposan kiveséztük. Mindenképpen bízunk benne, hogy az új kút segít, ha 
pedig nem, akkor viszont gyors és hatékony megoldást kell találnunk. Én átolvastam és végig 
néztem az Önök beszámolóját, ami véleményem szerint a törvényi el írásoknak és 
elvárásoknak megfelel en készült el. Minden olyan területet érint, amit egy beszámolónak 
érinteni kell. Én azt javaslom a képvisel -testületnek, hogy magát a beszámolót azt 
mindenképpen fogadja el, a vízzel kapcsolatos problémákat pedig reméljük, hogy a lehet  
leghamarabb meg tudjuk oldani.  
 
Pisók István polgármester: Én is ezt az álláspontot támogatom és azon kell dolgoznunk, 
hogy legyen egy jó kutunk. Javaslom elfogadásra a beszámolóban foglalt szöveges részt.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
77/2018. (VI.28.) számú Képvisel -testületi határozat  
 

- TRV Zrt. 2017. évi önkormányzati éves beszámolójáról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi eves beszámolóját Tiszagyenda település vonatkozásában 
elfogadja.  
(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Err l értesül:  
1.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 
2.) Pisók István polgármester (Helyben) 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  (Helyben) 
4.) Irattár 
 
 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési 
megállapodásának módosításáról 
 
Pisók István polgármester: Következ  napirendünk a Tiszaroffi Közös Önkormányzati 
Hivatal együttműködési megállapodásának módosításáról szól.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Annyit szeretnék hozzátenni ehhez a napirendi ponthoz, 
hogy közös a megállapodásunk Tiszaroffal, így mindenképpen nekünk is a megállapodás 
módosítását el kell fogadni. Ez Tiszagyenda Községet sem személyileg, sem anyagilag nem 
érinti. Tiszaroff emelte fel az 5,5 f t 6 f re, ha jól tudom azért, mert vissza jött GYED-r l egy 
kollégan  és részére biztosítják ezt a fél állás helyet.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
78/2018. (VI.28.) számú Képvisel -testületi határozat  
 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal személyi és létszám kérdéseir l és 
a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodás 
módosításáról -  

 
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a Tiszaroffi Közös 

Önkormányzati Hivatal személyi és létszám kérdéseir l és a Tiszaroffi Közös 
Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
el terjesztést megtárgyalta. 
 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a 
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodás módosítását a 
Tiszaroff Községi Önkormányzat Képvisel -testülete által a 28/2018. (III.14.) számú 
határozatában foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.  
 

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy 
felhatalmazza Pisók István polgármestert, hogy a Tiszaroffi Közös Önkormányzati 
Hivatal együttműködési megállapodás módosítását írja alá. 

 
Felel s: Pisók István polgármester 
Határid : Azonnali 
 
Err l értesül:  
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.) 



14 
 

Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
 

Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési 
díjairól szóló 18/2016. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Pisók István polgármester: A következ  napirendi pontunk az önkormányzati 
intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosítása. Július 2-tól 
beindul a konyha, az óvoda fogja működtetni. A módosító javaslat a vendég ebédre 
vonatkozik, javasoljuk, hogy 700 Ft legyen. Az óvoda és az iskola, illetve az id s étkeztetés 
térítési díjaiban nem lenne módosítás.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
9/2018. (VI.28.) számú Rendelet 
 

- Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 
18/2016. (VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról -  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a 18/2016. 
(VI.01.) számú önkormányzati rendelet módosítását jóváhagyólag elfogadja. 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felel s: Polgármester, Aljegyz  
Határid : azonnali 
 
Err l értesül: 
 
1) Pisók István polgármester (Helyben) 
2) Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  (Helyben) 
3) Balogh Edina (Platánfa Óvoda és Konyha vezet je) 
4) Pénzügy  
5) Irattár 
 

Egyebek  
 
Pisók István polgármester: Mindenki tudja, hogy egy olyan helyzet állt el , hogy 
közmunkaprogramban nem vállalhatnák munkát azok a személyek, akinek 8. általános 
iskolánál nagyobb valamilyen végzettségük van. Egy kivétel van az el bbi alól, azok a 
személyek, akik 3 hónapnál tovább regisztrálták magukat a Munkaügyi Központban, illetve 
nem tudtak neki olyan állás felajánlani, amit 3 munkáltató elutasított.  Változás lehetne, 
például azok, akik kikerültek ebb l a körb l és felajánlanak nekik munkakört és a munkáltató 
nem fogja elfogadni, akkor fel lehet venni közmunkába, de június 1-vel lehet beadni 
pályázatot, utána már nem biztos, hogy lehet beadni. Sokan kiestek, itt az önkormányzatnál 
legalább 10 ember, az iskolánál 2 ember. Van most egy lehet ség GINOP-os pályázat 
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keretében, 8 hónapos 100 %-os állami támogatás, illetve 4 hónap kötelez  foglalkoztatás. 
Durván egy minimál bérnél 660.000 Ft a 4 hónap, amit a munkáltatónak kell kifizetni. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: De ugye ezt mi nem tudjuk kifizetni.  
 
Pisók István polgármester: Végig mentünk területeken, ami bennünket érint, a konyhánál 
egy konyhalányt érint.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Itt az önkormányzatnál mindenkit.  
 
Pisók István polgármester: Az iskolánál is van egy kis probléma. Az önkormányzatnál is 
probléma a Műv. ház, a könyvtárat nem tudjuk üzemeltetni. A teleház is problémás. A 
legfontosabb a konyha, mert az anyagilag ki tudja gazdálkodni a GINOP-os pályázatot. Van 
már egy GINOP-osunk, a szakács, de azt ki tudja gazdálkodni a konyha. A Művel dési háznál 
kapunk 1.200.000 Ft-os finanszírozást, ha kiszámolom, akkor kb. márciusban telik le a 
támogatás, utána kell nekünk tovább foglalkoztatni 4 hónapig. Ez évben ez nem is érintene 
bennünket, a jöv  évben kellene fizetnünk. Ide akartunk a GINOPOS pályázatból három 
embert, de jött a Tagintézmény vezet  kérése, hogy mivel az ételosztás önkormányzati 
feladat, ket is érinti ez a dolog.  
 
Mártonné T zsér Erika Tagintézmény vezet : Annyit szeretnék mondani, hogy a 
Tankerületi közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban, három f t érint, azt mondták, hogy itt a 
vége, nincs is tovább. Az sincs, hogy fel lehet venni mást, meg van szabva, hogy 3 f  lehet 
felvéve. Nincs visszafoglalkoztatás egyáltalán.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Ezen én nagyon sokat gondolkoztam, mert a múlt héten értek 
engem olyan „támadások”, hogy mindenki t lem kérdezte az utcán, hogy akkor most mi lesz 
velük. Nagyon borzalmas állapot az, amikor egy halmozottan hátrányos térségben egyik 
percr l a másikra utcára tesznek embereket. Még akkor is, ha 3 hónapig munkanélküli ellátást 
kapnak, de utána 20.000. Ft-ból megélni és elhelyezkedni nagyon nehéz dolog. A kiskapuk ott 
vannak, hogy három hónap múlva visszatérhet, de hova, ha nincs keret? Nincs olyan 
foglalkoztatási pályázat, amibe bele tudjuk tenni. Gondolkodtam a GINOP-os pályázattal 
kapcsolatban, hogy melyik az a pályázat, amelynek mindenképpen bele kell, hogy kerüljön. 
Az els  az, hogy ide az önkormányzathoz 1 ember minimum kell. Itt már annyira leterhelt az 
a 3 vagy 4 f  dolgozó, hogy fontos, hogy legyen valaki, aki ezt a segítséget vagy ezeket a 
közbens  munkákat elvégzi. A másik a művel dési ház, annak a működtetése kötelez , oda is 
kellene ember. A Teleházzal kapcsolatban is gondolkodtam. A Pénzügyi Bizottság elnökeként 
lehet ségem van arra, hogy a számlákba betekintsek, illetve a 100.000. Ft feletti számlák 
átutalását ellenjegyezzem. Több probléma van. Miért nincsenek kötelezettségvállalási 
nyilatkozatok csatolva az egyes kifizetésekhez? Van, ahol van, máshol meg sem jelenik. Ha 
kötelezettségvállalási nyilatkozatok vannak, és ezek jóvá vannak hagyva, akkor semmi mást 
nem lehet költeni csak a kiadási el irányzat terhén lév  dolgokat.  Egyrészt biztosítva van az, 
hogy az önkormányzatnak a kiadásait ne lépje túl, másrészt biztosítva van annak a 
szolgáltatónak, aki a kötelezettségvállalást aláírja, hogy a számlája ellenértékét a 
kés bbiekben meg is kapja. Ez biztosítja a költségvetés stabilitását, hiszen nem fordulhat el , 
hogy olyan tételek kerülnek kifizetésre, amelyeket nem engedélyezett a képvisel -testület 
vagy nincsenek benne a költségvetésben. Tapasztaltam azt is, hogy bizonyos számlák 
tekintetében pazarlások vannak. A Teleháznak a fűtési költsége többszöröse az éves 
bevételének, éves szinten a költség munkabér nélkül 274.524.- Ft, ami mellett a fűtés 
többletköltségként jelentkezve már 379.680.- Ft-ot tesz ki. Ezzel szemben a Teleház egész 
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éves bevétele 94.000.- Ft. Ez egy ráfizetés, úgy gondolom, hogy a kés bbiekben nem 
szükséges fenntartani. Fénymásolni, szkennelni, faxolni vagy éppen a számítógépen 
bármilyen foglalkoztatást végezni a Művel dési Házban is lehetséges lenne. Oda is be van 
kötve az internet, van telefon, vannak nyomtatott eszközök. Közel 400.000. Ft szabadulna fel.  
 
Pisók István polgármester: Ezt akartam javasolni.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : A másik a vállalkozó háziorvosunk szerz dése, ezt kellene 
rendbe tenni. Azt láttam, hogy a vállalkozó háziorvos esetében a 150.000.- Ft saját 
támogatáson felül további 65.930.- Ft-ot fizetünk ki minden hónapban. Ebben benne van a 
víz, fűtés, szemétszállítás, telefon, internet, villany és gyakorlatilag egyetlenegy 
telefonszámlát számlázunk át 100 százalékban, az összes többi mi fizetjük. Azt tudom, hogy 
most az átalakítás során a gázt a saját nevünkre kellett íratni, ahhoz, hogy azt ott újra vissza 
tudjuk szerelni. De akkor vizsgáljuk felül a szerz dést és akkor módosítsuk ennek 
megfelel en. 65.000.- Ft havonta, az éves szinten közel 1 millió forint, tehát megint 
jelentkezik egy összeg, amit pontosan a GINOP-hoz lehetne átcsoportosítani és feltétlenül 
megoldani azoknak a területeknek a működését, amelyek fontosak. Kb. két embert „kifutna”. 
Szintén a számláknál lehet azt nézni, hogy vannak olyan területek, amelyek esetében 
egyáltalán szükségszerű, hogy mi oda pénzeket fizessünk ki? Itt van az egyik a Tiszamenti 
Leader. Ennek az esetében már lassan két éve ülünk és semmi nyoma nincsen. Ugyanakkor 
100.000.- Ft tagdíjat fizetünk. 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Évente.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Sok kicsi sokra megy. Le kellene ülni és ezeket szépen össze 
kellene rakosgatni.  Ebb l a sok kicsib l összejönne az a költség, aminek össze kellene jönni. 
Most sajnos az ÖNHIKIT buktuk els  körben. Ott jelent s tételünk van, ami kb. számlában 5 
millió forint, amit ki kellene fizetni. Pl: A Kunhegyesi Tűzoltóknak legalább 1 évi tagdíjat, 
mert az nem lehet, hogy már 1 millió Ft-tal tartozunk nekik. Nincs megfelel  igényfelmérés a 
közfoglalkoztatásnál ahhoz, hogy milyen eszközökre és mire van nekik szükségük. Sokszor 
úgy vásárolnak arra fel nem jogosított emberek tárgyakat, eszközöket, árukat, hogy 
gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy azokat mire is használják fel. Nincs mellette sem 
igényfelmérés, sem bejelentés, sem szakmai igazolás, hogy erre miért volt vagy van szükség.  
Márciusban, áprilisban volt egy 1,5 millió forintos kifizetés, ami a közfoglalkoztatáshoz volt 
téve, de ez nem a közbeszerzésre vonatkozó kifizetés volt. Mindeközben a 
közfoglalkoztatásból 1,5 millió forintos bevétel nem származott. Tehát akkor mib l fizettük 
ki? Ha közfoglalkoztatásra tesszük rá a számlán, akkor ott legyen olyan fedezet a bevételi 
oldalon, amib l mondjuk ezt a 1,5 millió forintot oda tesszük. Sokkal több bevételünk 
származna abból, ha nem 4 ember dolgozna a 7 fóliaházba, hanem lenne oda több 
csoportosítva. Azt lehet látni, hogy az áru beszedése 4 embernek iszonyatos megterhelést 
jelent, emiatt csúsznak vele, kés bb kerül a boltba, már nem tudják eladni, így nem tudunk 
bevételt termelni. A konyha esetében is nagyon fontos lenne, hogy szállítólevéllel vigyék az 
árut, vegyék át és így elkerülhet ek ezek a dolgok. Felel se kellene, hogy legyen mindennek. 
Ha összeülnénk és megnéznénk ezeket a tételeket, szerintem simán ki tudnánk gazdálkodni a 
4 GINOP-os embernek a 4 havi bérét. Én, amit javasolnék Polgármester Úr, önkormányzat, 
művel dési ház, iskola és konyha. Azon a területen kellene fel venni GINOP-os embereket, 
ahol 100 %-os, minimálbérrel és 4 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséggel lehet 
felvenni embereket. De én most azt javaslom –ha a testület is jóváhagyja- Polgármester úrnak, 
hogy csak 12 hónapra kösse meg a szerz dést.  
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Pisók István polgármester: Csak 12 hónapra lehet. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Már hallottam olyat is, hogy a konyhánál foglalkoztatott egyik 
személynek határozatlan idejű a szerz dése.  
 
Pisók István polgármester: Ilyen nincs. Azért is van így a szakács, hogy spóroljunk addig, 
amíg beindul a konyha. Egyébként nagyon sokat rá kellett még költeni a konyhára, hogy 
beinduljon. A közmunka program bevétele kb. 6 millió forint volt, meg is lehet nézni. Ezt 
nem lehet másra költeni csak a közmunkaprogramra. Meg lehet nézni, hogy mit vásároltak, 
azt vásárolták meg, amit kellett. Én is kértem a Jegyz  Asszonytól kimutatást, hogy mennyi 
az adóbevételünk. Spórolni kell, a művel dési házba is át lehet vinni 3 számítógépet, 
természetesen, ha ehhez hozzájárulnak. Kevesen járnak a teleházba, nincs kötelezettségünk 
fent tartani, de a művel dési házban is meg lehet tenni azokat a dolgokat, amiket a teleházban 
meg lehetett. A konyhánál számoltunk Óvodavezet  asszonnyal, hogy kifogja termelni a 
bevételt, ugyanis ezek a GINOP-os bérek dologi kiadásként fognak megjelenni, beterveztük 
ezt a rezsi díjba, a szakácsbérét meg a másik bért. Ugyanúgy beterveztük a rezsidíjba a 
vásárolt eszközöket. Azokat is beterveztük, mint rezsi, az önkormányzat kasszájába 
remélhet leg vissza fog majd csorogni. Az adóbevételünk durván 10.550.000.- Ft. A házi 
orvosi támogatásra adunk 1,8 millió forintot, a szociális szolgáltatóra fizetünk évente 
3.306.000.- Ft-ot. A közös hivatalra fizetünk 3.706.000.- Ft-ot. A tűzoltóságnak itt van az 1 
millió forintos tartozása, ami már jóval túllépi az adóbevételeket. Nem beszélve a 
polgármester tiszteletdíjáról 3.275.000.- Ft. Úgy tudtam, hogy az állam fizeti, de nem. 
561.792. Ft-ot kapunk. Itt van az alpolgármester díja 2.947.000. Ft. 4.284.000.- Ft a 
képvisel knek a tiszteletdíja. Nem futják ezeket a díjakat az adóbevételek.           
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Annyit szeretnék kérni, hogy azok a dolgok, amiket a 
Pénzügyi Bizottság elnöke elmondott, azok vonjanak már maguk után konkrét intézkedéseket, 
ehhez mindenki így álljon hozzá. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Összehívom a Pénzügyi Bizottságot és utána majd a testületet 
tájékoztatom.    
 
Pisók István polgármester: Nem is soroltam még az ügyeletet, oda fizetünk még 2,5 millió 
forintot. Az orvosi ellátásra közel 4 millió forintot fizetünk. A tűzoltóknak igazuk van. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Egy évet ki kellene nekik fizetni Polgármester Úr! Hány ember 
legyen az, akit a GINOP-ba felveszünk? Négy? 
 
Pisók István polgármester: Igen.       
 
Fuder Lászlóné képvisel : Egy iskola, egy az önkormányzat, 1 konyha és 1 a művel dési 
házba kerülne. 
 
Pisók István polgármester: Iskolával el ször mi nem számoltunk, mert nem jutott eszünkbe. 
Bocsánat. 1 millió forintot fizettünk azért, mert nem volt konyhánk. A GINOP-nak is lassan 
kifogy a kerete, úgyhogy ezt gyorsan kell csinálni. Bár most azt mondják, hogy van keret, 
mert azt szeretnék, hogy mindenki menjem dolgozni, nem a közmunkába legyen.  
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Fuder Lászlóné képvisel : Polgármester Úr beszélje meg az intézményvezet kkel, jegyz  
asszonnyal, hogy ki legyen az a 4 ember és akkor olyan ember kerüljön oda, akivel tudnak is 
dolgozni.      
 
Pisók István polgármester: Itt már volt szó személyekr l. Szavazzunk, az el bbiekben 
említett négy területr l.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
79/2018. (VI.28.) számú Képvisel -testületi határozat  
 

- GINOP – 5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaer piacra elnevezésű kiemelt 
munkaer piaci program támogatás elnyeréséhez pályázat benyújtása -  

 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy amennyiben 
lehet sége van az önkormányzatnak pályázatot benyújtani, élni kíván ezzel a lehet séggel és 
az alábbi 4 területre pályázatot nyújt be 8 hónap teljes támogatással, 4 hónap saját er b l 
történ  tovább foglalkoztatással, szakosított minimálbérrel az alábbi 4 területre: 
 

- közművel dési feladatok; 
- adminisztrátori feladatok; 
- iskolai étkeztetési feladatok; 
- konyhai kisegít i feladatok  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében működjön közre. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: aljegyz , polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2) Tiszagyenda Község Aljegyz je helyben 
3) Irattár 

 
 
Pisók István polgármester: Jó, ha nincs további kérdés, akkor személyiségi jogokra 
tekintettel zárt ülést rendelek el.  
 

K.m.f. 
 

 
            Pisók István           Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                       aljegyz  
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyz könyvvezet  


