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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 03-án
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Simai Mihály képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Héder Zsolt képviselő
Boros Benedek képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy hiányzó nincs, a testület
határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
31/2019. (IV.03.) 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
32/2019. (IV.03.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta
el:
1. A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete
módosításáról
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3. Óvodai körzethatár megállapításáról
4. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának
kezdeményezéséről
5. 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági
projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről
6. 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Hagyományos hosszú
közfoglalkoztatás projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről
7. Egyebek

A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról
Első napirendi pont: A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Egyeztettem többször is Kormányhivatallal, hogy is lehet
ezt a rendeletet úgy átalakítani, hogy megállja a helyét. Elméletileg, amelyik autón nincs
rendszám 10 napnál tovább nem lehet közterületen, és 10 autónál, ha több van közterületen
azt telepen köteles tárolni akár rendszámos akár rendszám nélküli. Egyébként járművet tárolni
közterületen nem szabad, az más, ha valaki megáll, várakozik, stb. Az tárolhat járművet
közterületen, aki 3.500 kg –nál nagyobb gépkocsival végzi a munkáját pl. fuvarozó vagy
szállító cég. A másik az árusítás volt, szabályozva lett az alkalmi és az idényjellegű árusítás,
ha kipakolnak az iskolások koszorúkat árulni mondjuk, karácsony előtt azt lehet, vagy virágot
árulni halottak napjára, de közterület engedéllyel azt is. Egyéb esetben a piactéren kell
árusítani.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
3/2019. (IV.03.) számú rendelet
-

A közterület használat rendjéről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a
közterület használat rendjéről szóló rendelettervezetet az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően.
(A közterület használat rendjéről szóló rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Pisók István polgármester (helyben)
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
3.) Irattár

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.)
önkormányzati rendelete módosításáról
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Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.08.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A költségvetés készítése során több olyan kormányzati
funkcióra is kerültek költségvetési tétel sorok, amelyek eddig a törzskönyvi
nyilvántartásunkban nem szerepeltek. A szervezeti és működési szabályzatunk illetve a
törzskönyvi nyilvántartás valamint a költségvetés is összhangba kell, hogy legyen, ezért át
kell ezeket az új kormányzati funkciókat vezetni a törzskönyvbe.
Fuder Lászlóné képviselő: Itt láttam, hogy belekerült az óvodai nevelés szakmai
feladatokkal, bele került az óvodai nevelés működési feladatokkal, ugyanakkor nem
találkoztam a konyhával.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Mert az külön intézmény.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
4/2019. (IV.03.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete
módosításáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyenda
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.)
önkormányzati rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
(A módosító rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Pisók István polgármester (helyben)
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
3.) Irattár

Óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
Harmadik napirendi pont: Óvodai felvételi körzethatár megállapításáról.
Fuder Lászlóné képviselő: Ezt minden évben meg kell tenni az óvodai beiratkozás előtt.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
33/2019. (IV.03.) számú határozat
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-

Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körethatárok megállapításáról
úgy rendelkezik, hogy Tiszagyenda településen működő óvoda kötelező felvételt biztosító
körzethatára megegyezik a település teljes közigazgatási területével.
Erről értesül:
1.) Pisók István polgármester
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző

Tiszaroffi Közös Önkormányzati
módosításának kezdeményezéséről

Hivatal

megállapodás

Negyedik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás
módosításának kezdeményezéséről
Pisók István polgármester: Ez a bizonyos ki felel, miért felel, nyilvánvaló, amit mi rontunk
el azért mi felelünk, de amit ők rontanak el azért ők feleljenek, legyen ez is benne.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Benne is van, igazából azt mondják, hogy ha mi rontunk
valamit, az bennünket terheljen.
Fuder Lászlóné képviselő: Most konkrétan ez a 2011.évi CXCV. törvény 108.§ (3) és (3a)
bekezdése ez konkrétan mit tartalmaz?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Mindjárt megnézem, kinyomtatom és behozom a
testületnek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Szerintem ezt a napirendi pontot halasszuk el.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont egy másik dologban is kérik Tiszagyendának az
állásfoglalását, elmegy egy köztisztviselő és hogy az ő helye betöltésre kerüljön-e.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem javaslom, az álláshely betöltését jelen pillanatban a
másikkal kapcsolatban viszont miért nem kérünk egy állásfoglalást a Kormányhivataltól.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Rendben én kérek rá állásfoglalást, a törvény szövege
pedig itt van, aki el akarja olvasni odaadom.
Pisók István polgármester: Nem tartunk igényt az álláshely betöltésre.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
34/2019. (IV.03.) számú határozat
-

Megüresedett köztisztviselői álláshely betöltéséről –
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. április 30.
nappal a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal állományából megüresedő köztisztviselői
álláshely betöltésére nem tart igényt.

Határidő: azonnali
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tiszaroff Községi Önkormányzat Polgármestere (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.)
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
4.) Irattár
Pisók István polgármester: A Kormányhivataltól kérünk egy állásfoglalást erre a
megállapodás módosítás kérdésre.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
35/2019.(IV.03.) számú Határozat
-

Tiszaroffi Közös
elnapolásáról –

Önkormányzati

Hivatal

megállapodás

módosításának

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának megtárgyalását
elhalasztja.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításával
kapcsolatos tartalommal összefüggésben megbízza Dobó-Balogh Henrietta aljegyzőt,
hogy kérjen állásfoglalást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Osztályától.
(A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítás kezdeményezésének teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Pisók István polgármester
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: folyamatos
A határozatról értesülnek:
1.) Tiszaroff Községi Önkormányzat Polgármestere (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.)
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben)
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)
4.) Irattár
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2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram
Mezőgazdasági projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről
Ötödik napirendi pont: 2019. évi Közfoglalkoztatási
Mezőgazdasági projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről.

Startmunka Mintaprogram

Pisók István polgármester: Három ajánlat érkezett, mind a három érvényes, a legjobb
ajánlatot a MOFA Tüzép adta.
Hajnal Istvánné képviselő: Az a legfontosabb, hogy minőségben megfeleljen, és a
legolcsóbb legyen.
Pisók István polgármester: Javaslom a MOFA Tüzépet elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
36/2019. (IV.03.) számú határozat
1)

2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági
projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági
projektjéhez kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi
döntést hozza:

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági projekt tárgyban
indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági 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.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Nyertes ajánlattevő
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár
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2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram
Hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projektjére beérkezett
ajánlatok értékeléséről
Hatodik napirendi pont: 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram
Hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről.
Pisók István polgármester: Három ajánlat érkezett, mind a három érvényes, a legjobb
ajánlatot a MOFA Tüzép adta.
Pisók István polgármester: Javaslom a MOFA Tüzépet elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
37/2019. (IV.03.) számú határozat
-

2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Hagyományos hosszú
projektjére beérkezett ajánlatok értékeléséről –

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Hagyományos hosszú
projektjéhez kapcsolódóan beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntést
hozza:
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Hagyományos hosszú projekt
tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Hagyományos hosszú projekt
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként:
c) kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
a) MOFA Tüzép Kft. ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Nyertes ajánlattevő
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Három ajánlat érkezett az állatorvos vonatkozásában is, Dr.
Vörös Jánost javaslom, ő a hatósági állatorvosunk is.
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
38/2019. (IV.03.) számú határozat
-

2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági
projektjére beérkezett állatorvosi feladatok ellátására bekért árajánlatok
értékeléséről –

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok
alapján 2019. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági
projektjéhez kapcsolódóan beérkezett állatorvosi feladatok ellátására bekért ajánlatok
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapján a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Mintaprogram Mezőgazdasági projekt tárgyban indított beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági projekt tárgyban indított
beszerzési eljárás eredményeként:
a) Egyéb, a projektben felmerülő költség, állatorvos vonatkozásában:
a) 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.)
2.)
3.)
4.)

Nyertes ajánlattevő
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Egyebek
Hetedik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Érkezett egy táblázat a Magyar Faluprogram keretében,
elosztották, hogy melyik település mit kaphatna, de ezt nem tudom mi ez igazából?
Alpolgármester urat kérdezném, hogy ez mi volt?
Ballók Zoltán alpolgármester: Megnézhetném?
Pisók István polgármester: El vannak osztva az összegek, hogy melyik település mennyi
pénzt kap, mi 8 millió forintot. Mi nem egyeztettünk senkivel azért kérdezem.
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Fuder Lászlóné képviselő: A Képviselő-testület arról döntött, hogy minden egyes szakaszra
beadjuk a pályázatot, mert ezzel semmi veszíteni valója nincs az Önkormányzatnak.
Ballók Zoltán alpolgármester: Polgármester úr! Én csak erről annyit tudok, hogy, van kb.
250 milliárd forint, amit rá szánnak erre a Faluprogramra, ebből pl. 75 milliárd a Falusi
CSOK.-ra, 50 milliárd más célra nem tudom így mire, maradt 125 milliárd forint ez az összeg
van elosztva 288 településre, aki jogosult. Ha a 125 milliárdot elosztjuk, a 288 településsel ott
kijön egy szám és az a lényeg, hogy itt a mi a régiónknak 305 millió forint jut.
Pisók István polgármester: Én nem tudtam erről, annyit tudtam, hogy van ez a Faluprogram
meg voltunk egy tájékoztatón Államtitkár úrnál és elmondták, hogy külön elvan osztva, van
polgármesteri hivatal felújítás ott 30 millióra lehet pályázni, 15 millió áfásan a művelődési
házra, temetőfejlesztésre, van a falu buszprogram 12 millióig lehet pályázni a buszra.
Hajnal Istvánné képviselő: De akkor mi ez a 8 millió forint? Nem értem! Mert ha csak ennyi
jut Tiszagyendának felesleges beadni a pályázatot. 8 millió forintból nem építünk bölcsődét!
Fuder Lászlóné képviselő: Ez nem a bölcsődés, a faluprogramról van szó.
Pisók István polgármester: Be kell adni mindenre, amire megkapjuk, meg amire nem meg
nem, nagyon egyszerű a pályázat. Nyílván mindenki szeretne mindent, de mindent úgysem
fogunk megkapni. Jelenleg a művelődési házra és az orvosi eszközökre jelent meg a pályázat
a többi még nem jelent meg.
Ballók Zoltán alpolgármester: Meg kellene egyezni a többi településsel, hogy ki mire
szeretné benyújtani a pályázatot, mert minden településre, ugyanarra a pályázatra nem jut
keret.
Pisók István polgármester: Beadtuk a múltkor a bölcsőde pályázatot, de viszont most
megjelent egy másik bölcsőde pályázat, amit 100 %.-ban támogatják.
Ballók Zoltán alpolgármester: Adjuk be arra is.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem lehet kettőre beadni, ellenben én már átnéztem ezeket a
felhívásokat, illetve érkezett rendkívül nagy hiánypótlás az előző pályázathoz. Rengeteg hiba
van benne rengeteg hiánypótlásra van szükség és pontosan azt a részt, amit a képviselő
testület határozatba hozott mely szerint hitel felvétellel amennyiben az önkormányzat
gazdasági ereje azt biztosítja, ezt a mondatot ki kell belőle venni. Tehát vagy saját erőből
vagy 100 % -os hitellel, az nem lehet benne, hogy csak akkor vállaljuk, így mi ezt nem fogjuk
tudni biztosítani, a Képviselő-testületnek egy olyan határozatot kell hozni, hogy nem tudja
teljesíteni a hiánypótlást. Ellenben megjelent a TOP 1.4.1.19.-es 100 %.-ban támogatott több
millió forinttal lévő pályázat, amely 300-400 milliós támogatást ad az önkormányzatoknak,
vissza nem térítendő. Az önkormányzatoknak előre leadják a pénzt, jegyző asszonnyal
átvizsgálva a cél értékeket és a megadott pontozási rendszert mi szinte maximum pontot
kapnánk, ha ezt a pályázatot benyújtjuk. A pályázat benyújtási határideje 2019. május 2.június 28-a. Illetve ebben csak 5 évig kell fenntartani a bölcsődét nem 10 évig. A nagy előnye
hogy viszonylag egyszerűsített a pályázat, sokkal egyszerűbb, mint a másik, illetve saját
dolgozó is megoldhatja az egész menedzselését. És ugyanúgy egy csoportos bölcsődére két
csoportos bölcsödére belehet adni, teljes új építésre belehet adni, sőt ebbe még a telekvásárlást
is támogatja, olyan dolgok vannak benne, ami a másikba nincs.
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Ballók Zoltán alpolgármester: Attól félek, hogy mi van, ha ezzel nem nyerünk a másikkal
meg nyernénk.
Pisók István polgármester: Erre sokkal több pénz van.
Hajnal Istvánné képviselő: Szerintem ezt vonjuk vissza és adjuk be erre a pályázatot.
Fuder Lászlóné képviselő: Ugyanazt a pályázati anyagot át lehet tenni ide.
Ballók Zoltán alpolgármester: De az miért nem maradhat úgy?
Fuder Lászlóné képviselő: Mert szerintem egyszerre kettőt nem fognak engedi.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nekem az a félő, ha a másik úgy marad, úgy döntött a
testület, hogy mind a tervezést mind a pályázatírást, nyertes pályázat esetén fizet. Na, most ha
ezt így hagyjuk és bemegy a hiánypótlás és kapunk egy támogatói okiratot és akkor mondja
azt a testület, hogy köszönjük szépen megkaptuk a támogatói okiratot, de nem tudjuk az
önerőt biztosítani az már nyertes pályázatnak minősül, akkor a tervező és a pályázatíró azt
mondja, hogy megkaptad a támogatói okiratot és ők kérik a pénzt.
Ballók Zoltán alpolgármester: Halasszuk el következő testületi ülésre a visszavonást.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Most hogyha azt mondja a Képviselő-testület, hogy jó
menjen ez a másik pályázat azt a két testületi határozatot megkell módosítani, amit korábban
hoztunk. Ki kell venni, hogy „amennyiben az önkormányzat gazdasági helyzete azt lehetővé
teszi” ezt ki kell venni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Azért ne dobjunk el egy kettő hetes munkát, mert épp kijött
1.-én egy másik. Először járjuk körbe, hogy és mint van ez. Nekem ez a javaslatom.
Visszavonhatjuk egy hét múlva.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Akkor viszont a hiánypótlást be kell adni hogyha marad az
első körös bölcsőde. És a határozatot meg kell módosítani ki kell venni azt a mondatot.
Pisók István polgármester: Én nem fogom támogatni, hogy azt a mondatot vegyük ki.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont, ha nem megy be a héten a hiánypótlás, akkor
automatikusan elfogják utasítani.
Ballók Zoltán alpolgármester: Polgármester úr ezt át kell tanulmányozni.
Pisók István polgármester: Én ezt javaslom, ehhez nem kell 10 millió forint önerőt
hozzátenni mindenki gondolja át.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont, én kiosztanám ezt a két határozatot, és ha úgy
dönt a testület, akkor történjen már meg a szavazás.
Pisók István polgármester: Van-e még valami az egyebekben?
Pádár Lászlóné állampolgár: Röpködnek itt a milliók faluprogramra, bölcsödére stb.,
szeretném megkérdezni, hogy a kút fúrására, van-e valami esély?
Pisók István polgármester: Kaptunk egy levelet az Miniszter Úrtól, az első válasz az volt,
hogy nézzük a pályázatokat, ha lesz kútfúrásra pályázat, akkor pályázzunk rá. Jelen pillanat
nincs ilyen pályázat, mi ezt meg is írtuk egyfajta figyelemfelhívásra. Felmerült a hitelfelvétel
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is, de ahhoz hozzá kell járulni az államnak. De Miniszter úr azt válaszolta, elképzelhető, hogy
megfog jelenni Belügyminisztériumi pályázatban, mivel a vízellátás kötelező önkormányzati
feladat. Valószínű, hogy belefogják venni mivel több településen jelezték már ezt a
problémát. Lejár a Vízműtelep vízjogi engedélye áprilisban, azt mondta az ÁNTSZ, hogy nem
adja meg az engedélyt, amíg ilyen mértékű lesz az arzéntartalom.
Hajnal Istvánné képviselő: Iszonyatos összegű számlák jöttek ki mindenkinek, nagyon
sokan jelezték.
Pádár Lászlóné állampolgár: El kellene indítani egy lakossági engedetlenségi mozgalmat,
hogy nem fizetjük ki a vizet, amíg az iható nem lesz. Még egy megjegyzést szeretnék, hogy ez
a Szent Mihály utca már évek óta nem volt ilyen, piszkos, elhanyagolt.
Pisók István polgármester: Mindenkinek a maga háza előtt kellene takarítani. Személyiségi
jogokra tekintettel zárt ülést rendelek el.

K.m.f.
Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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