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10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16-án megtartott
soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Simai Mihály képviselő
Héder Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a mai soros
Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy Boros Benedek és Hajnal Istvánné hiányzik, 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.
54/2019. (V.16.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a testületi ülés
jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
55/2019. (V.16.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta el:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a helyzetéről
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Eszközbeszerzés fogorvosi ellátáshoz való megkeresés megtárgyalásáról
Egyebek

Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a
helyzetéről
Első napirendi pont: Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának a helyzetéről.
Pisók István polgármester: Mindenki megkapta az anyagot, elég szépek a mutatók, mióta ide tartozunk,
Kunhegyeshez egyre több a rendőri jelenlét úgy gondolom, hogy jobb a biztonság. Járőröznek éjszaka is
többször, napközben is. Magam részéről elfogadom a beszámolót, megköszönöm a rendőrségnek a
munkáját. Kapitány úr szeretne –e hozzászólni?
Tokai Lajos r. alezredes: Annyival szeretném még kiegészíteni és nem kifejezetten szigorúan a beszámoló
anyagához kapcsolódóan, hanem már egy kicsit előre tekintve az idei év eddigi időszakához. Éppen most
kellet egy első 4 hónapi kimutatást, illetve egy értékelést készítenem, mert jövő héten járási fórumunk lesz.
Minden egyes járáshoz tartozó településre vonatkozóan és az idei év adatai Tiszagyenda vonatkozásában is,
de több település vonatkozásában is a járásban még kedvezőbbek, mint tavaly voltak az első 4 hónapra
vonatkozóan, mert tavaly az első 4 hónapban 5 bűncselekményben kellett a rendőrségnek eljárni az idei
évben most ez 2, reméljük, hogy ez a folyamat ugyanígy fogja tartani magát az év hátralévő részében is.
Több jelzést kapok vissza a lakosság részéről, hogy már megint ott volt a rendőr már megint látták, és hogy
örülnek ennek és hogy milyen jó ez. De mi is azt vesszük észre, ha többet van, itt a rendőr, többet látják ez
nagy visszatartó erőt jelent. Köszönöm szépen.
Fuder Lászlóné képviselő: Én a múlt évben is felvetettem, hogy a rendőrök próbáljanak már meg a
Tiszagyenda kis bekötőutakon néha ellenőrzést végezni annak érdekében, hogy a 12 tonnánál nagyobb
gépjárművek ne hajtsanak már ott be, hiszen az út folyamatosan és rettenetesen romlik pontosan, azért mert
olyan gépjárművek is használják, amiknek nem lehetne, nem nekik készült. Van-e erre lehetőség?
Tokai Lajos r. alezredes: Van erre lehetőség.
Fuder Lászlóné képviselő: A másik kérdésem pedig, hogy mit lehet tenni Ön szerint azzal a lakossal,
akinek a fái annyira kihajlanak a közútra, hogy veszélyeztetik a közúti közlekedést és balesetet
okozhatnak? Hiszen a mellékutcából nem lehet a főútra kihajtani, ennek következtében sok esetben
előfordul, hogy az utolsó pillanatban állnak meg gépkocsik, mert nem látják a másikat. Erre van-e
lehetősége a rendőrségnek, esetleg felszólítani őket? Vagy pedig ezt is az önkormányzatnak kellene
megoldani, hogy felszólítsa, gallyazza le a fáit?
Tokai Lajos r. alezredes: Két megoldást tudok erre a problémára, először is azt kell tisztázni, hogy az az
út, amelyre ennek a növények vagy fák kilógnak, ezek önkormányzati kezelésben vannak vagy nem?
Fuder Lászlóné képviselő: Főút, közútkezelő.
Tokai Lajos r. alezredes: Akkor viszont én azt tartanám legjobb megoldásnak, hogy az önkormányzat
részéről hivatalos levél a közútnak hogy az önök kezelésében lévő ilyen meg ilyen útszakaszon több olyan
ingatlan is van ahol a kerítésen belűről kilógnak, a fa ágai ezek akadályozzák a közlekedőknek a
biztonságos közlekedését a látását, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ilyenkor a közút segítséget
fog kérni az önkormányzattól, ki fognak jönni, tartani fognak egy terepszemlét, segítséget kérnek abban,
hogy kinek a tulajdona, ők elvégzik a munkát és ki fogják számlázni.
Balogh Henrietta aljegyző: Holnap írok a közútkezelőnek egy levelet.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan további kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a rendőrségi beszámolót. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal a rendőrségi beszámolót egyhangúlag elfogadta.
56/2019. (V.16.) számú határozat
-

Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszagyenda település közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.
Megköszöni a rendőrség 2018. évi munkáját és a jövőbeni munkához pedig sok sikert kíván.
A határozatról értesül:
1.) Karcagi Rendőrkapitányság
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár

Helyi Választási Bizottság tagjaninak megválasztásáról
Második napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak a megválasztásáról
Pisók István polgármester: Erre azért van szükség, mert Csörögi Antal HVB tag lemondott tagságáról,
Tóthné Kovács Piroska pedig nem lehet, összeférhetetlen.
Balogh Henrietta aljegyző: Aki az önkormányzattal szerződésben áll legyen az akár közfoglalkozatás,
munkatörvénykönyves bármi az nem lehet helyi választási bizottsági tag.
Pisók István polgármester: Összeférhetetlen. Ezért kellene másik 2 tagot választani.
Balogh Henrietta aljegyző: Koós Andrásné pót tag volt korábban, de ő vállalta a tagságot, Harmath Elena
is pót tag volt, de ő nem vállalta a tagságot csak a pót tagságot, többeket megkérdeztünk, Dr. Márton
Viktória így, hogy elment ő lehet. Pót tagnak meg Balogh Nellit javaslom.
Pisók István polgármester: Akkor így néz ki a Helyi Választási Bizottság.
Tagok:
Balogh Józsefné
Balogh Edina
Fuder Istvánné
Koós Andrásné
Dr. Márton Viktória

Pót tagok
Harmath Elena
Balogh Nelli
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, aki
a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5
igen szavazattal a Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
57/2019. (V.16.) számú határozat
-

Helyi Választási Bizottság tagjaninak a megválasztásáról -

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. . A Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a következők szerint választja meg:
Tagok:
a.) Balogh Józsefné
b.) Balogh Edina
c.) Fuder Istvánné
d.) Koós Andrásné
e.) Dr. Márton Viktória

5233 Tiszagyenda, Béke u. 16.
5233 Tiszagyenda, Szabadság u. 23.
5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 35.
5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 79.
5233 Tiszagyenda, II. Rákóczi F. u. 40/a.

Póttagok:
a.) Harmath Elena
b.) Balogh Nelli

5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 11.
5233 Tiszagyenda, József Attila u. 3.

2. Felkéri az önkormányzat aljegyzőjét, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az újonnan
megválasztott Helyi Választási Bizottság törvényes működési feltételeinek megteremtésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: azonnal

Eszközbeszerzés fogorvosi ellátáshoz való megkeresés megtárgyalásáról
Harmadik napirendi pont: Eszközbeszerzés fogorvosi ellátáshoz való megkeresés megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Tiszaroffról jött egy megkeresésé Polgármester úr részéről, hogy a fogorvosi
ellátás fogászati kezelő több mint 20 éves, meghibásodott a szék azt hiszem, szükséges lenne a cseréje. A
beérkezett ajánlatok alapján a legolcsóbb bruttó 9.000.000.-Ft, kéri, hogy lakosságszám arányában mi
1.567.800.-Ft-al járuljunk hozzá.

Pisók István polgármester: Volna egy javaslatom, most van erre pályázati lehetőség pályázni 5 millió
forintra.
Fuder Lászlóné képviselő: Én maximálisan egyetértek azzal, hogy az elavult berendezést ki kell cserélni,
de olyan váratlanul éri a Képviselő-testületet, hogy egyik pillanatról a másikra küldenek egy ilyen
megkeresést, amelyben közlik velünk, hogy másfél millió forintot teremtsünk szinte azonnal elő. Ez azért
elég kellemetlen én véleményem szerint ebben a konzorciumban három település van Tiszagyenda,
Tiszaroff és Tiszabura és le kellett volna ülni legalább a Polgármestereknek, hogy nézzétek, ilyen gond van,
mikorra tudnánk előteremteni mennyi az a határidő, amin belül ki, tudjuk cserélni a fogászati kellékeket.
Pisók István polgármester: Ráadásul már a költségvetésünk megvan erre az évre.
Fuder Lászlóné képviselő: Azzal is egytértek, amit Polgármester úr mondott, hogy nyújtsák be ők is a
pályázatot orvosi műszerekre, van rá esély, hogy nyernek és azzal az összeggel csökkentsék a Képviselő –
testület költségét.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javasolja a Képviselő-testület, hogy a három polgármester beszélje át az
érintett kérdést.
Fuder Lászlóné képviselő: Éljünk ezzel a javaslattal, hogy keressék az ehhez kapcsolódó pályázatot és
nyújtsa be azt.
Pisók István polgármester: Javaslom, nyújtsa a be a pályázatát, május 27.-ig be lehet adni orvosi
eszközökre a pályázatot. megkérdezem, hogy az érintett napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kérem elfogadni a határozati javaslatot, mely szerint a 3
polgármester egyeztessen az érintett kérdésben és keressék a pályázati lehetőséget a fogászati berendezés
megszerzése céljából. Aki ezzel egyetért kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
58/2019. (V.16.) számú határozat
-

Eszközbeszerzés fogorvosi ellátáshoz megtárgyalásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszaroff Községi
Önkormányzat Polgármesterének a megkeresését. Javasolja a fogorvosi ellátáshoz való eszközbeszerzést
pályázati úton megvalósítani.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a további két
település polgármestereivel vegye fel a kapcsolatot, egyeztessenek az érintett kérdésben.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszaroff Község Polgármestere 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár

Egyebek
Negyedik napirendi pont: Egyebek
Orvosi Rendelőhöz való eszközbeszerzés a Magyar Falu Program pályázat keretében
Pisók István polgármester: Belehet adni május 27-ig a pályázatot eszközökre a Magyar Falu Program
keretében. A doktornő összeírta mi kell még nekik az orvosi rendelőbe olyan eszközök, amik nincsenek.
Javaslom a Képviselő testületnek szavazzuk meg azt, hogy adjuk be a pályázatot a doktornő javaslata
alapján. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
59/2019. (V.16.) számú határozat
-

Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközökre való pályázat benyújtásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu Program
pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be orvosi eszközök vonatkozásában.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az
aljegyzőt, hogy a pályázat benyújtásában működjenek közre.
Határidő: 2019. május 27.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Új tyúk állomány jön és el kell adnunk a régieket, két évvel ezelőtt 500.-FT/
db volt. Most is ezt javaslom.
Fuder Lászlóné képviselő: De ne úgy, mint tavaly előtt, hogy fel kellett iratkozni, és ha valaki 5 percet
késett, akkor egyszerűen az övét eladták. Valami más módszert, vagy akkor mindenkinek legyen odaírva,
hogy ekkora kell megjelenni.
Balogh Henrietta aljegyző: Ki kell értesíteni a lakosságot.
Pisók István polgármester: Javaslom egy fő 2 db.-ot vásárolhasson, 500.-Ft/db áron. megkérdezem, hogy
ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kérem a határozati javaslat
elfogadását. Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom,
hogy 5 igen szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

60/2019. (V.16.) számú határozat
-A Járási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági Projekt keretében felnevelt tojó tyúkok
értékesítésérőlTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Járási Startmunka
Mintaprogram keretében tartott és nevelt tojó tyúkokat és kakasokat értékesíti. A Képviselő-testület a tojó
tyúkok árát 500 Ft/db-ban határozta meg.
Az állatok értékesítésére feliratkozás alapján kerülhet sor, annak érdekében, hogy az állomány egyszerre
kerüljön eladásra.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Fuder Lászlóné képviselő: A múltkori telefonos szavazás, amikor a sport egyesület bérleti szerződését
kellett a testületi tagoknak jóváhagyni. Kicsit nehezményeztem ezt a fajta szavazást, egyrészt azért, mert a
múlt év decemberében egy olyan döntést hozott a képviselő testület, hogy átvizsgálja a sport egyesülettel
kötött bérleti szerződést és ebbe beleveszi a közműveknek a fizetését is a sport egyesület részére. Tehát
gyakorlatilag mi képviselők adtunk egy pofont saját magunknak azzal, hogy ezt a döntést a szavazásnál
valószínű, hogy rajtam kívül mindenki figyelmen kívül hagyta tehát ellent mondtunk saját magunknak.
Ezekre a dolgokra a későbbiekben sokkal jobban oda kellene figyelni, mert én utána jártam és bizony abból
a TAO pénzekből, amiket kapnak a sport egyesületek, most már a fenntartási költségeket is lehet fizetni.
Pisók István polgármester: Lehet módosítani, nem hiszem, hogy nem járulnának ehhez hozzá. Az én
figyelmemet is elkerülte, mert jöttek, hogy beadják a pályázatot és kellene neki egy új szerződés.
Fuder Lászlóné képviselő: Én nem vagyok ebbe biztos, hogy belefognak ebbe egyezni, egyrészt azért nem
mert élő példa rá a múlt év, amikor többszöri kérésre sem jöttek be a vezetők ide, hogy a bérleti szerződés
módosítása megtörténjen. Ez lett volna az egyik, amit szerettem volna elmondani, a másik érdeklődnék
polgármester úr, hogy van e már valami konkrétum az ivóvízzel kapcsolatban? Illetve láttam, hogy itt a
főúton, hogy ezeket a szép fákat már elkezdték ki karózni, de még mindig van olyan fák, amik lassan már
lehajolnak a földig.
Pisók István polgármester: Én utasításba adtam, hogy kezdjék el lekarózni a fákat. A vízzel kapcsoltban
betettek egy ilyen szűrőberendezést, ami kiszűri ezt a vasat, valamint volt nekik problémájuk ezzel a
technikával és ott kicseréltek most valamit, valami adagolórendszert, ami megvolt hibásodva idáig és most
rájöttek, hogy ez nem működik szakszerűen. Erről tájékoztattak.
Fuder Lászlóné képviselő: Amit jelzett a Nébih hogy leállítja akkor ezekkel a cserékkel már helyreált?
Pisók István polgármester: Nem tudom.

Pádár Lászlóné állampolgár: Én csak akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ezt eddig nem vették észre,
hogy hibásan működik? És most akkor működik? Megnézték a vízminőséget?
Pisók István polgármester: Nekünk nem küldtek most jelen pillanatban vízmintát.
Fuder Lászlóné képviselő: És azzal kapcsolatban polgármester úr történt-e már lépés, amit a múltkor
döntöttünk, hogy írunk egy levelet a minisztériumba, hogy engedélyezzék, ha más módon nem tudjuk
megoldani a hitelfelvételt a kútra?
Balogh Henrietta aljegyző: Még nem küldtem levelet.
Pisók István polgármester: Írjunk egy levelet, és azt is javasolnám, hogy elég drága lenne a kútfúrás,
kérjünk más kútfúróktól is árajánlatot.
Balogh Henrietta aljegyző: A Kormányhivatalnál utána jártam, de konkrét összeget kell megmondani,
hogy mennyi az az összeg amit, engedélyezzenek és azt nem tudtam, hogy mennyit mondjak.
Simai Mihály képviselő: A múltkor beszéltük, hogy beadunk egy olyan pályázatot, amiből ki lehetne
javítani az utat. Azzal hogy állunk? Itt a főút Jucikáék előtt nagyon veszélyes.
Pisók István polgármester: Beszéltem a Fegyverneki Polgármester úrral, nekik van ilyen aszfaltozójuk és
akkor felvéssük az utat és azt ígérete a fegyverneki Polgármester úr, hogy ad nekünk annyi aszfaltot hogy
ki tudjuk javítani.
Simai Mihály képviselő: 11 éve haltak meg szegény Sipiék, nyugosztalja meg őket a jó Isten, ma tartottuk
az alsósoknak az emléknapot, jól érezték magukat a gyerekek, jól sikerült. Jövő hét csütörtökön pedig a
felsősősöknek tartjuk.
Fuder Lászlóné képviselő: Egy plakátot érdemes lenne csinálni. Meg kellene csináltatni a posta előtt lévő
hirdetőtáblát is.
Héder Zsolt képviselő: 10 alkalommal rendezzük a sportpályán az emléktornát, június 8-án. Lehetne egy
birkát kérni esetleg?
Pisók István polgármester: Igen tudunk adni, ha szükséges két birkát is.
Pádár Lászlóné állampolgár: Nem lehetne egy olyan brigádot alkalmazni, akik lenyírnák a füvet?
Pisók István polgármester: Vannak olyan emberek, akik vallanak fűnyírást a Faluban nekik lehet szólni.
Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy további közérdekű bejelentés, kérdés van-e?
Amennyiben nincs, az ülést bezárom.
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