KÖZMEGHALLGATÁS

Mely készült 2019. november 28-án 17:00 órakor a Művelődési Házban.
Jelen vannak:
-

Pisók István polgármester
Hajnal Istvánné alpolgármester
Boros Tibor képviselő
Lenge Andrásné képviselő
Oláh János képviselő
Pádár Lászlóné képviselő
tanácskozási joggal: Balogh Henrietta aljegyző
Tóthné Kovács Piroska jegyzőkönyv vezető

Pisók István polgármester: Rövid beszámolóval tájékoztatnám a Tisztelt megjelenteket.
-

-

-

-

-

-

-

Október 24-én megalakult az új Képviselő-testület, a Szociális Bizottság elnöke Oláh
János lett a tagok: Boros Tibor, Lengéné Marika, Villás Nóra és Tasi István. A
Pénzügyi Bizottságnak az elnöke: Pádárné Marika, tagok: Lengéné Marika, Oláh
János.
Elkészült az iskola beruházás, annyi híja van még, hogy a napelem rendszer nem
működik, az E-on nem cserélte még ki a kábelt, ami kellene hozzá, de a gáz működik.
A testület október 24-én elfogadta a polgármesternek a programját, leírtam a
tájékoztatófüzetbe is. Én most nem térnék ki erre, de ha bármilyen kérdésük van,
keressenek.
Továbbra is fönn szeretnénk tartani a közmunkaprogramot aszerint, hogy milyen
lehetőségek lesznek. Jelen pillanatban folyik a közmunkaprogram előkészítése. Ha ez
előkészül akkor a testület elé fog kerülni, ha a testület elfogadja és a munkaügyi
központ is jóváhagyja, akkor mi ahhoz tartjuk magunkat.
Fölülvizsgáljuk a Tiszaroffal való társulásunkat mivel minden évben 2.000.000.-Ft –al
kellett hozzájárulni ehhez a közös önkormányzati hivatalhoz. Annak idején
megváltoztatták a megállapodást, 2016-ban. A mostani testület úgy határozott, hogy
mi ehhez nem járulunk hozzá.
A másik dolog a kötbérrel kapcsolatos, az egészségház fővállalkozójával, kétszer
módosítottunk szerződést és már harmadjára veszélybe került, hogy mikorra lesz
elkészülve itt már érvényesíteni szerettük volna a kötbért az előző Képviselő-testület
ezt nem érvényesítette, de most mi fölülbíráltuk ezt, hatályon kívül helyeztük, és most
megpróbáljuk érvényesíteni ezt a 4,5 millió forintot.
Lecsökkentettük 35.000.-Ft bruttóra a képviselő díjakat 60.000.-Ft bruttóról.
Fölülvizsgáltuk a szociális intézménynek a működését , nem kell hozzátennünk pénzt
a 2019-es évhez, viszont a 2017-2018 évben jelentős önkormányzati támogatást kellett
hozzátenni, több mint 7 millió forintot kellett a két év alatt hozzátenni. Most jelen
pillanatban közmunkások is dolgoznak az intézményben.
Elkészítettük a rendezvénytervünket, mert idáig sajnos nem volt rendezvényterv.
Honlapot szeretnénk frissíteni, jobban átláthatóbbá szeretnénk tenni.

-

-
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Minden hónap végén, papír alapon is próbáljuk a lakosságot értesíteni, tájékoztatni az
elmúl időszakokról.
A rendezvénytervhez, ha bármi javaslatuk van, akkor a képviselő testület segít ebben.
Elkészült a temetőben a kamerarendszer, az alpolgármester asszony felajánlotta a
jövedelméből a kamerarendszert, föl raktunk még oda lámpákat is. Csakis baj esetén a
rendőrség nézheti a kamerát. Szeretnénk még máshová is kamerát állítani.
A Doktornő beadta a felmondását, ha kell, szívesen visszajön helyettesíteni. Ma a
testület megszavazta, hogy kiírjuk a pályázatot. Áprilisig még rendel, mint főállású.
Átjár Tiszabőre helyettesíteni.
A Szociális bizottság eldöntötte ki kapja a szociális tűzifát, aki megfelelt a
jogszabálynak mindenki megkapta, Jövő héten elkezdik az osztást.

Balogh Henrietta aljegyző: Jövő hét hétfőn kezdik el a fát osztani, innen a Művelődési mellé
kell jönni, tavaly utca szerint az elejéről kezdtük most a végéről a Vasvári P. úttól kezdjük az
osztást.
Pisók István polgármester: A vízzel kapcsolatban, jelen pillanatban úgy állunk, hogy 80-100
mikro gramm az arzén tartalma. Maximális kapacitáson megy az arzénmentesítés, ahhoz hogy
elérjük a 10 mikro grammot, amiatt van ez a sárga vizünk, hogy belenyomják ezt a vasoxidot,
elszínezi a vizet, ami gusztustalan, ruhát tönkreteszi stb. Írtunk már több levelet ezzel
kapcsolatban, Marikáék is bevitték a Parlamentbe, írtunk a Helyettes Államtitkárnak, amit
aláírt a Bakondi György vezérigazgató a TRV részéről, hogy segítsenek abba, hogy
megfúrjuk a 310 méteres kutat. Kaptunk is választ, hogy figyeljük a pályázatokat. Egy kutas
település vagyunk, mert tönkre ment a 300 méteres kutunk. Bodnár Zsolt jelen van a TRV
részéről, ők is próbálnak erre lépéseket tenni. Anyagi forrás hiányzik, 25-30 millió forint
lenne a kútfúrás. Megpróbálunk tárgyalni az országgyűlési képviselővel, hogy Ő is tegyen
meg minden lépést. Ha úgy alakul abban támogassanak minket, hogy hitelt tudjunk felvenni,
hogy, megfúrjuk a kutat. Minden magyar állampolgárnak joga van tiszta ivóvízhez. Azon
vagyunk, hogy a vízellátás megoldódjon.
Sipos József állampolgár: A hitelfelvétel a lakosságot mennyire érintené? Az Országos
képviselőnket miért nem lehet ilyenkor elhívni és tőle is lehetne kérdezni?
Pisók István polgármester: Ezt az önkormányzatnak kell kifizetni nem a lakosságnak, de
valójában csak, érinti a lakosságot is, mert nyílván való ezt a pénzt valahonnan el kell venni.
Próbáltam hívni az országgyűlési képviselőt, de azt mondták nem tartózkodik itthon. Van-e
kérdés? Szívesen válaszolunk.
Fontos János állampolgár: Valamikor volt már erről szó, hogy ide a kúthoz letelepíteni egy
ilyen mobil vízszűrőt, víztisztítót, ami kis mennyiségű vizet tud előállítani, viszont teljesen
arzénmentes. Csak ivóvíz céljából. Van-e ebben előrelépés?
Pisók István polgármester: Kaptam egy olyan tájékoztatást a TRV-től, hogy van egy ilyen
berendezés, de azóta is megállt, csak biztosítsunk egy helyet. Ez a berendezés alkalmas arra,
hogy a lakosságot ellátná ivóvízzel. Megvan ez a berendezés Zsolt?
Bodnár Zsolt TRV képviseletében: Megmondom őszintén, hogy tudni kell, hogy én a
szennyvízhálózatnál vagyok, a vízben nem vagyok napi szinten járatos, erre sajnos nem tudok
válaszolni.

Pisók István polgármester: Ha azt akarjuk, hogy ne legyen, sárga a víz akkor nem adagoljuk
ezt a vasoxidot bele, de akkor viszont tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az nem ivóvíz, ami
a csapban folyik. Elmondta a Tiszti főorvos asszony hogy ez a 80-100 mikro tartalom ez
sajnos rákkeltő hatású, egészségtelen dolog. Elmondta a jegyzőkönyvbe is, mert erről születtet
jegyzőkönyv.
Fontos János állampolgár: Miért nem lehet ezt a szűrőt a közeljövőben beüzemelni?
Pisók István polgármester: Kell egy helyet biztosítanunk, kérni kell egy szakvéleményt az
ÁNTSZ-től, vannak ezek a közkifolyók is és történhet visszafertőzés is, ennek is megvannak a
szabályai.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezt, amit Jani mondott ezt a készüléket ide kell hozatni a
faluba, helyet csinálni és lépni ez ügyben, hogy minél hamarabb meglegyen.
Pisók István polgármester: Elindítjuk ezt a dolgot.
Kérészi Lajosné állampolgár: Jó lenne a régi temetőbe is tenni egy csapot, messze van a
közkifolyó.
Pisók István polgármester: Volt már tervben, szerettünk is volna rá pályázni.
Kérészi Lajosné állampolgár: Most 2020-ban a Trianonnak a 100 éves év fordulója lesz.
Pisók István polgármester: Szokott lenni Trianoni ünnepség, az iskolások rendezik, bele
fogjuk írni a rendezvénytervbe.
Kérészi Lajosné állampolgár: Elkészült oda a Trianoni emléktábla csak sajnos az idő
megrongálta, lehetett volna egy tetőt tenni, azon lehetne-e módosítani?
Pisók István polgármester: Október 23-át is csinálni kellene.
Pisók István polgármester: Van-e még kérdés? Bármikor állunk rendelkezésre Én is és a
Képviselők is, ha kérdés merül föl. Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és a
közmeghallgatást bezárom.
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