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18. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 6-án
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Boros Tibor képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Lenge Tibor Andrásné képviselő
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő
Márton János van távol, ő jelezte távol maradását.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
99/2019. (XI.06.) 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
100/2019. (XI.06.) számú határozat
-

A napirend elfogadásárólSzociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotásáról

1.

2. Egyebek, melyen belül:




Alpolgármester illetményének megállapítása
Dr. Vaszily Edit háziorvos kérelmének megtárgyalása
Vasas tulajdonában lévő székek önkormányzati tulajdonba adása



Magyar Falu Program keretében
kapcsolódó ajánlatok értékelése

megvásárolandó

orvosi

eszközökhöz

Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotásáról
Első napirendi pont: Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotásáról
Pisók István polgármester: Kapott az önkormányzatunk szociális tűzifát 177 erdei
köbmétert, amihez az önkormányzatnak 1.270.-Ft/ köbméter önerőt kell biztosítani saját
költségvetéséből. Most szerencsések voltunk, mert itt kaptunk tűzifát a Tornyi erdőről, tavaly
1,5 millió forintba került a szállítás. Van egy rendeletünk, ami alapján kell kiosztani a
szociálisan rászorulóknak. Ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
85.500.-Ft-ot, valamit a 80. életévet betöltött Tiszagyendai lakosnak alanyi jogon, aki aktív
korúak ellátásában részesül, időskorúak járadékára jogosult, vagy települési támogatásra,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők. Ha ezt elfogadjuk, ki fogjuk küldeni
minden házhoz a tájékoztatót. Lesz egy határidő, amin belül be kell adni kérelmet és a
szociális bizottság fogja majd elbírálni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A 85.500.-Ft-os határ azokra vonatkozik, akik családban
élnek és nálunk nincs megállapítva olyan, mint az egyedül élőnél? Mert azért nem mindegy,
hogy valaki egyedül él és egyedül tartja fönn a házat vagy laknak öten és közösen tartják fönn
a házat.
Balogh Henrietta aljegyző: Nincs külön, viszont itt juttatásban részesül alapból az, aki aktív
korúak ellátásában részesül, időskorúak járadékára jogosult, vagy települési támogatásra
lakhatási támogatásra jogosult, nekik nem kell jövedelemigazolás.
Oláh János képviselő: A beszállított mennyiségű tűzifából lehet-e vagy azt majd a bizottság
dönti el, hogy képezünk esetleg egy olyan tartalékot, hogy a későbbiek során, aki valóban
megérdemli, az kapjon?
Pisók István polgármester: Nem lehet ebből tartalékot képezni, ezt ki kell osztani.
Balogh Henrietta aljegyző: Február 17-ig kell kiosztani a rendelet tervezet szerint.
Pisók István polgármester: Név szerint kell elszámolnunk ki mennyi mennyiséget kapott.
Pádár Lászlóné képviselő: Amikor a bizottság összeül és elbírálja olyanra is kell figyelni,
hogy aki, mondjuk, nem tudja kitölteni ezt a papírt vagy nem tudja, mit csináljon vele, de
ismerik, az életkörülményeit annak külön kell felhívni a figyelmét.
Pisók István polgármester: Itt is segítenek a kitöltésben és a szociális gondozók is kitöltik az
időseknek, akikhez kijárnak. De majd, aki viszi ki a levelet felhívja a figyelmét, ha otthon
tartózkodik.
Pádár Lászlóné képviselő: Úgy, mint eddig is saját magának kell gondoskodni az illetőnek,
hogy a fát hazaszállítsa?
Pisók István polgármester: Igen, de segíteni szoktunk, Én is szoktam segíteni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Vállalkozók is segítenek.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a rendelet tervezethez kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadni a
szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet tervezetet. Megkérem Önöket, hogy aki ezzel
egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodik szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
8/2019. (XI.06.) számú rendelet
A szociális célú tűzifa juttatásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Második napirendi pont: Egyebek

Alpolgármester illetményének megállapítása
Pisók István polgármester: Úgy szól a törvény, hogy a mindenkori polgármester bérének a
90%-ig jár az alpolgármesternek. Megkérdeztem Gizikét, hogy ő mennyit szeretne annyit
mondott, hogy a polgármester bérének 60%-át. Megkérdezem, hogy ezzel a határozati
javaslattal kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem
elfogadásra a határozati javaslatot mely szerint az alpolgármester tiszteletdíja és
költségtérítése a polgármester béréhez viszonyítva, annak 60%-a legyen. Aki ezzel egyetért
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodik
ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
101/2019. (XI.06.) számú határozat
-

Alpolgármester illetményének megállapítása –

1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hajnal Istvánné
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 80. §-a alapján 119.660.- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hajnal Istvánné
társadalmi
megbízatású
alpolgármester
költségtérítését
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 80. §-a alapján 17.949.- Ft/hó
összegben állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Pisók István polgármester: A képviselői díjról a Jegyzőasszonnyal egyeztettünk és a
Képviselőkkel is, decemberben fogunk majd dönteni, akkor fogjuk majd látni nagyjából a
jövő évi költségvetést.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen. Mostantól fogva az alpolgármesteri
díjat szeretném arra fordítani a legelső időszakét, hogy a temetőbe a biztonsági kamerát,
térfigyelő rendszert megcsináltatni. Ezt szeretné a lakosság.
Pisók István polgármester: Köszönjük szépen a felajánlást.

Dr. Vaszily Edit Háziorvos tartós helyettesítés bejelentése
Pisók István polgármester: Edit férje hozott be egy kérelmet hogy a Doktornő szeretne
helyettesíteni Tiszabőn. (levél fölolvasása, melléklet tartalmazza)
Hajnal Istvánné alpolgármester: Fölmerülhet az emberben, hogy engedélyezze a testület,
hogy elmenjen, helyettesíteni Tiszabőre vagy ne engedélyezze, hiszen van egy rendelési idő
és van egy készenléti idő, amikor ugye valaki rosszul van hívható délután 4-ig az orvost. Azt
gondolom, azt nem tehetjük, meg hogy a helyettesítést nem engedélyezzük, hiszen holnapután
kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nekünk is kell más település orvosa és az a szokás, hogy
általában a polgármesterek és a testület elengedik, kisegítik a helyettesítéssel. Mindenképp
javaslom, hogy engedélyezzük a helyettesítést. Le is írja, hogy a készenléti ellátást
személyesen biztosítja. Az, hogy délutánra tette a rendelést az nekünk jó, mert délelőtt, ha baj
van biztos, hogy találunk orvost, de délután folyamán már eltávoznak.
Pisók István polgármester: Az a véleményem, mint Gizikének nyílván engedjük el, így
gondolom több lesz a jövedelme és hátha meggondolja magát.
Boros Tibor képviselő: De az elég nehezen kivitelezhető, hogy rendel Tiszabőn délelőtt, és
ha itt valaki rosszul van jöjjön haza, ez szerintem nehezen kivitelezhető. Ezt kicsit szerintem
jobban át kellene gondolni.
Pisók István polgármester: Van újraélesztő gépünk, nem volna rossz, ha többen meg
tanulnánk a használatát. Valami olyan helyre kellene tenni, ahol mindenki, hozzáférne.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolnám, hogy kezdeményezzük a mentőszolgálatnál,
hogy ott a vezető a Lovász Gyula szokott ilyet vállalni, hogy tartson egy ilyen oktatást, hogy
hogyan kell ezt kezelni.
Pádár Lászlóné képviselő: A Doktornő úgy néz ki, hogy nem akar itt maradni, mert tartósan
ott helyettesít, szerintem már most el kellene kezdeni háziorvost keresni.
Pisók István polgármester: Én azt javasolnám jegyző asszonynak, hogy hívassuk be a
Doktornőt és akkor megkérdezzük tőle, hogy mennyire gondolta ezt komolyan. Ha azt
mondja, mindenképpen el akar menni akkor, meghirdetjük az állást. Én bevallom, őszintén
beszéltem már egy doktornővel most nem mondom ki a nevét, nem zárkózott el tőle, most egy
klinikán dolgozik, de annyit mondott, hogy azért kérdezzünk rá a Doktornőre nem-e meg
gondolja magát, nagyon illedelmes volt azt is köszönte, hogy egyáltalán rá gondoltunk. Volt
már itt régebben Tiszagyendán, szerettet itt lenni, de először kérdezzük meg a Doktornőt.
Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a
doktornő kérelmét, engedélyezzük a rendelési idő módosítást a kérelemben foglaltaknak
megfelelően. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
102/2019. (XI.06.) számú határozat

-

Dr. Vaszily Edit háziorvos rendelési idő módosítása iránti kérelmének
jóváhagyásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Vaszily Edit
háziorvos rendelési idő módosítása iránti kérelmét jóváhagyja, engedélyezi, hogy a
rendelési idő Tiszagyendán az alábbiak szerint módosuljon:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Dr. Vaszily Edit háziorvos helyben
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
A Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő, a bontásra került Illovszky-stadion
lelátójáról származó székek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Pisók István polgármester: A Vasas Stadionjánál, volt egy olyan rész a lelátónál, ahol
műanyag székek voltak és megkérdeztem az egyik ismerősömet, hogy nem-e nekünk adnák
ezeket a székeket a sportpályára. És hétfőn hívtak is, hogy nekünk adják a székeket, igazából
ez állami tulajdon és nekünk ezt meg kell igényelni, elméletileg nekünk adták, ez egy ajándék,
de olyan kitétel van benne, hogy 15 évig nem adhatjuk el. De a mellékelt előterjesztésben
minden pontosan, részletesen le van írva. Javaslom, hogy 500 darab szék önkormányzati
tulajdonba adását kezdeményezzük a Magyar Államnál. Megkérdezem, hogy kérdés,
vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Amennyiben nincs, kérem a
határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat egyhangúlag
elfogadásra került.
103/2019. (XI.06.) számú határozat
-

A Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő, a bontásra került Illovszky-stadion
lelátójáról származó székek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról –

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam

tulajdonában és a Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő, a bontásra került
Illovszky-stadion lelátójáról származó 500 db (összes) szék ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport és
ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport és
ifjúsági célra kívánja felhasználni.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését.
4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Budapest
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
A Magyar Falu Program keretében benyújtott, orvosi eszközökhöz kapcsolódó
ajánlatok értékeléséről
Pisók István polgármester: Pályáztunk a Magyar Falu Programban és nyertünk 2.800.000.Ft-ot orvosi eszközökre. A Doktornő össze írta mire lenne szükség az orvosi rendelőbe. Ki
kellene választanunk egy beszállítót, kértünk ajánlatot több helyről, de kettő érkezett be a
harmadik leírta, hogy nem kíván árajánlatot adni.
Balogh Henrietta aljegyző: Adott árajánlatot a Rextra Kereskedelmi Kft és az ARD Medical
Kft, illetve a harmadik az Express Medical Kft leírta, hogy nem kíván árajánlatot adni.
Pisók István polgármester: A Rextrának volt a legjobb ajánlata, már vásároltunk tőlük több
mindent a védőnői szolgálathoz is, valamint az orvosi rendelő felújításakor az orvosi
rendelőbe is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Doktornő ezt javasolta, megbízható cég.

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy a Rextra Kft. ajánlatát fogadjuk el.
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással
szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat
egyhangúlag elfogadásra került.
104/2019. (XI.06.) számú határozat
-

Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzése –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, orvosi eszköz című, MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati
kiíráson 3007125891 projekt azonosítóval, 927/3009/411/7/2019 iktatószámmal elnyert
pályázathoz kapcsolódó orvosi eszközöket 2.886.700.-Ft azaz Kettőmillió –
nyolcszáznyolcvanhatezer – hétszáz forint értékben a jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat
alapján a Rextra Kereskedelmi Kft-től szerzi be.
Határidő: 2019.12.31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Rextra Kereskedelmi Kft. Szolnok
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Képviselő képzésről tájékoztató
Pisók István polgármester: Dr. Berkó Attila kormánymegbízott tájékoztat bennünket, hogy a
Képviselőknek oktatáson kötelező részt venni, legutóbb Kunhegyesen volt, általában Járáson
belül megoldják.
Balogh Henrietta aljegyző: Holnapig határidős, hogy visszajelezzünk. Megkérdezem, hogy
mindenkinek a részvételi szándékát jelezhetjük?
Pisók István polgármester: Igen
Hajnal Istvánné alpolgármester: Benne volt polgármester úr a programodba, hogy a
lakossági tájékoztatást fokozni kell, ennek több formája van, nyílván az internet a
leggyorsabb, de az idősebb lakosság nem internetezik a faluba. Javasolnám, hogy minden
hónap végén adjunk ki egy falu újságot, nem nagy nyomdai kiadványra gondolok. Az a
lényeg, hogy tudjanak az emberek róla, hogy mi történik. Itt van Attila itt a fénymásoló,
Aljegyző asszony a tájékoztatást megírja, Polgármester úr, Képviselők megírják, szívesen
részt vállalunk benne. Ez milyen költséggel járna?
Pisók István polgármester: Meg kellene kérdezni a nyomdát. Mivel kötelezettség vállalásról
van szó, mindenképpen megkérdezem a képviselőket, hogy ők támogatják-e a
kezdeményezést, javasolják-e a faluújság kiadását. Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem,

hogy kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavzattal
a határozati javaslat elfogadásra került.

105/2019. (XI.06.) számú határozat
-

Faluújság kiadása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi
Faluújság kiadását, mely minden hónapban egyszer jelenik meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester, képviselők
Hajnal Istvánné alpolgármester: A Településnek a jövő évi rendezvénytervét el kellene
készíteni most időben. Ha eldöntöttük a rendezvénytervet, akkor annak megfelelően készülhet
már a jövő évi költségvetés. A hagyományokat meg kellene őrizni.
Pisók István polgármester: Megkerestek a központi sportiskolától, hogy jövőre is
szeretnének itt versenyt rendezni, nemzetközi illetve magyar kupa. Időpontot egyeztetünk,
mert a Giro d’Itáliát Magyarországról fogják indítani.
Boros Tibor képviselő: Azt szeretném hozzáfűzni, hogy nem, tudom tudják-e a jelenlévők,
hogy a Giro d’Itália a kerékpáros versenybe nagyon jelentős. 3 ilyen nagy verseny van az
egész világon. A Giro d’Itália a Tour de France és a Vuelta Spanyol kerékpárverseny.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Bízzuk meg jegyző asszonyt a rendezvényterv
összeállításával mi pedig egy héten belül keressük a javaslatainkkal.
Balogh Henrietta aljegyző: Javaslom bevonni a művelődésszervezőt, hiszen a rendezvények
nagy részért ő szervezi.
Lenge Tiborné képviselő: Mi is szívesen fellépünk a rendezvényeken, nem csak más
településen, de itt a faluban is. Ez egy hagyományőrző csoport.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Idősek napi rendezvény mikor kerülne megszervezésre?
Pisók István polgármester: November 22-e péntek 14:00 óra.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Eljött az év vége és a törvény szerint kötelező egy
közmeghallgatást tartani annak az időpontját is ki kellene jelölni.
Pisók István polgármester: November 28-a Csütörtök 17:00 óra.
Pádár Lászlóné képviselő: Lakossági megkeresés alapján szeretnék felvetni egy témát, a
szeszfőzde felőli utat mentesíteni kellene nagy traktorok, teherautók, befelé hajtásától, mert
tiszta sár az út végig. A gáton körbe a szeméttelepnél körbe lehet menni ott, van olyan rázó
rész.
Pisók István polgármester: Rázó részt kellene csinálni oda.
Pádár Lászlóné képviselő: Továbbiakban is felmerült az a kérdés, hogy a Kótának a
rendbetétele meg a Koósék mellett lévő terület rendbetétele.

Pisók István polgármester: A fa beszállítás után elkezdjük a járdák rendbetételét.
Pádár Lászlóné képviselő: Például ezekkel a falevelekkel, amit összekotornak nap, mint nap
hatalmas kupacokat ezekkel mi történik?
Pisók István polgármester: Most kihordtuk a földjeinkre egy részét.
Pádár Lászlóné képviselő: Érdemes lenne egy komposztálót csinálni.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás vane? Ennyi lett volna a soron kívüli ülésünk, jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra, jó
egészséget.
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