11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 8-án
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
……………………………………………………………………………………….…………
RENDELETEK MUTATÓJA
……………………………………………………………………………………….…………
7/2020. (X.08.) számú rendelet
A szociális célú tűzifa juttatásról
…………………………………………………………………………………………………...
HATÁROZATOK MUTATÓJA
………………………………………………………………………………………………..
78/2020. (X.08.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezető személyének
elfogadásáról

79/2020. (X.08.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

80/2020. (X.08.) számú határozat

Jegyzőkönyv
elfogadásáról

hitelesítők

81/2020. (X.08.) számú határozat

Két ülés közötti
elfogadásáról

beszámoló

82/2020. (X.08.) számú határozat

Tiszagyenda vízi közműveinek
üzemeltetésével
kapcsolatos
2019.
évi
beszámoló
elfogadásáról

83/2020. (X.08.) számú határozat

A Kunhegyesi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszagyendai Általános Iskola
Tagintézmény 2019/2020. tanév
oktató-nevelő munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

84/2020. (X.08.) számú határozat

A Platánfa Óvoda és Konyha
2019/2020-as
nevelési
év
működéséről,
szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 8-án
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Hajnal Istvánné alpolgármester
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Boros Tibor képviselő
Lenge Tibor Andrásné képviselő
Ballók Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző, TRV Zrt. képviselői, Balogh
Edina intézményvezető
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
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.
78/2020. (X.08.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Kérem, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Istvánnét és
Pádár Lászlónét fogadja el a Képviselő-testület. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv
hitelesítésére Hajnal Istvánné és Pádár Lászlóné került elfogadásra.
79/2020. (X.08.) számú határozat
- Jegyzőkönyvhitelesítő személyek elfogadásáról –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnal Istvánnét és Pádár László
Józsefnét fogadta el a 2020. október 8-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a
hitelesítésére.

Pisók István polgármester: Hét napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak megfelelően.
Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
80/2020. (X.08.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról –

1. Képviselői eskütétel
Ea.: Balogh Józsefné HVB elnöke
2. Beszámoló a két ülés között megtett intézkedésekről
Ea.: Pisók István polgármester
3. Tiszagyenda vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos 2019. évi beszámoló
megtárgyalása
Ea.: TRV Zrt képviselője
4. A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai
Általános Iskola Tagintézmény 2019/2020. tanév oktató-nevelő munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Ea.: Mártonné Tőzsér Erika tagintézmény-vezető
5. Platánfa Óvoda és Konyha 2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Ea.: Balogh Edina
6. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megtárgyalása
Ea.: Pisók István polgármester
7. Egyebek
Első napirendi pont: Képviselői eskütétel
Pisók István polgármester: Megkérem Balogh Józsefnét a HVB elnökét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet. Sajnos Márton János képviselő-társunk rendkívüli hirtelenséggel
elhunyt, ezért a soron következő képviselő részére a mandátum kiosztása megtörtént.
Szükséges az eskütétele is.
Balogh Józsefné HVB elnöke: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, sajnálatos haláleset
történt a falunkban, elhunyt Márton János képviselő. A soron következő jelölt lép a helyére
Ballók Zoltán képviselő úr.
Balogh Józsefné HVB elnök: Megkérnék, mindenkit álljunk fel, Ballók Zoltán képviselő úr
tegye le az esküt.
„Én Ballók Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Balogh Józsefné HVB elnök: Megbízólevél átadása, gratuláció!
Második napirendi pont: Beszámoló a két ülés között megtett intézkedésekről
Pisók István polgármester: Elhangzott, hogy meghalt az egyik Képviselő társunk ez egy
szomorú eset volt.
Ezúton tájékoztatnám a tisztelt lakosságot elsőként, az elmúlt időszakban a támogatásban
részesült és az elbírálás alatt álló pályázatokról:
-

-

-

-

-

-

-

Tiszagyenda Község Önkormányzata, TRV Zrt –vel együttműködve sikeresen
pályázott a Belügyminisztérium által kiírt Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás
támogatására, amely támogatásból arzénmentesítésre alkalmas szűrőt szeretnénk
belőle vásárolni. 12.000.000.Ft-az odaítélt támogatás ebben a pályázatban, de sajnos,
de értesültünk, hogy nagyon sok volt a jelentkező és így csak a pályázatoknak a 24 %át fogják megítélni, nekünk 2.500.000-Ft.
Az új kút megfúrására biztosított forrás aláírásra vár, remélhetőleg elkezdődik az új
kút a közeljövőben, itt köszönném a lakosságnak a türelmét és reméljük, hogy
hamarosan tiszta víz kerül majd a pohárba.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium
által kiírt szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatásra, 186 m3 kemény
lombos tűzifára pályáztunk, jövő héten kezdjük a beszállítást. Mi szállítjuk be tehát
ezzel is takarékoskodunk
Tiszagyenda
Községi
Önkormányzatunk
benyújtotta
a
pályázatot
a
Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre, a
Szabadság útnak a felújítására, ez a pályázat jelenleg elbírálás alatt van, reméljük,
pozitív elbírálást kap.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatunk benyújtotta a pályázatot a Magyar Falu
Program keretében a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására ez a pályázat is
jelenleg elbírálás alatt van, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés lenne.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatunk benyújtotta a pályázatot a Magyar Falu
Program keretében az elhagyott ingatlanok közcélú történő megvásárlására, felújításra.
A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatunk benyújtotta a pályázatot a Magyar Falu
Program keretében Temető infrastrukturális fejlesztésére ezen belül két személyes
halott hűtő vásárlására, ravatalozó épületének festésére.

Nagyarányú takarításba fogtunk a településen, kezdtük a temetővel, parkokkal, művelődési
házzal, sportteleppel. Folyamatosan végezzük ezt az őszi nagytakarítást. De igazából nem
csak nekünk kellene ezt csinálni, hanem a lakosságnak is, előttük lévő területet mindenkinek
karban kellene tartani.

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, de ez a vírus helyzet megtépázta az
önkormányzatoknak a forrását tőlünk is a gépjárműadó teljes mértékben el lett véve, de ez a
vírus megtanítja az embereket, hogy jobban vigyázzunk egymásra.
Csomagokat osztottunk 5000-Ft értékben rászorulóknak, ez egy Nagykun-húsos csomag volt,
de az elkövetkezendő időben is, karácsonyra is szeretnénk csomagot osztani és erre próbáljuk
a forrást összeszedni.
Szociális megbeszélésen vettem részt Kunhegyesen, pozitívan kell, hogy tájékoztassam a
Képviselőket, hogy nem vagyunk mínuszosak a szociális ágazatban. De vannak még olyan
dolgok, amiket rendbe kell tennünk. A szomszéd településen visszajött az egyik vezető és a
Polgármester asszony mindenképpen azt szeretné, hogy mi álljuk lakosság arányosan a
dolgozó terheit, de nem járultam hozzá ez ügyben kell még egyeztetnünk.
Ingeyen étkeztetés lesz a Faluba, a Gordiusz megkezdte a szociális étkeztetést. 55 év feletti
embereknek nem kell hozzá semmi, 18 év és 55 év közötti embereknek orvosi igazolás
szükséges. 108-an jelentkeztek már idáig. Házhoz fogják vinni és szombaton is biztosítják a
szociális étkeztetést.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a két ülés közötti beszámolóhoz
kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a két ülés
közötti beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik javaslattal a
határozat elfogadásra került.
81/2020. (X.08.) számú határozat
-

Két ülés közötti beszámoló elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót
elfogadja.
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos
2019. évi beszámoló megtárgyalása
Pisók István polgármester: Itt vannak a TRV Zrt. képviselői, nekik lehet majd feltenni
kérdéseket, elmondtam itt, hogy hál istennek jól állunk, reméljük az új kút furása is reméljük,
hamarosan elfog kezdődni, és reméljük, hogy az arzén tartalma sokkal kevesebb lesz. Van-e
kérdés a beszámolóhoz? megkérem Bakondi Barna Urat, hogy mondjon pár szót az új
szűrőberendezésről.
Bakondi Barna TRV képviseletében: Ez a plusz szűrőberendezés rövid időn belül valószínű
megvalósul, beépítésre kerül egy külön program keretében. Erről az új szűrőberendezésről
annyit lehet tudni, hogy ez egy új fejlesztés, ehhez nem kell vegyszert adagolni. Ehhez nem
kell vasszulfátot adagolni, mint most elég jelentősen, azért, hogy az arzént határérték alatt
tudjuk tartani és sajnos ezzel színezzük a vizet is. Még december hónap előtt be építésre fog
kerülni ez a berendezés. A kút már valószínű, hogy csak jövőre lesz meg.
Pádár Lászlóné képviselő: Azt már tudjuk, hogy mitől sárga a víz, de mitől büdös?
Bakondi Barna TRV képviseletében: Ez a hozzáadagolt klór mennyiségétől is lehet.
Pádár Lászlóné képviselő: Nem klór szag ez szennyvíz szag.

Bakondi Barna TRV képviseletében: Ezt megvizsgáltathatjuk külön, de a labor eredmények
kimutatnák, ha olyan dolog lenne benne. De lehet a klórnak a származéka is.
Pádár Lászlóné képviselő: Nem lehet főzni, inni, fürdeni.
Pisók István polgármester: Adódhat a rétegrendből, mert ez a kút 100 méteres, aki ismeri
Tiszagyendának a földrajzi, geológiai helyzetét sajnos olyan helyre lett megfúrva, ahol
valamikor itt a Tisza vonult végig. Ez a rész itt a gyerekkoromban mocsaras rész volt és lehet
abból kifolyólag is. De azt gondolom, hogy 300 méternél már ez a dolog nem merülhet föl. A
300 méteres kút is arzénos lesz, de nem ennyire, mint a mostani 100 méteres kút. Mikor itt
volt a geológus elmondta, hogy 310 méterre kell fúrni, ide javasolják.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e arról valamilyen írásbeli vélemény, vagy csak
szóbeli a geológusnak, hogy itt most biztos, hogy jó ivóvizet találunk, mert az borzasztó
volna, ha megkapjuk a pénzt, megfúratjuk a kutat és kiderül, hogy ott vagyunk, ahol eddig
voltunk.
Bakondi Barna TRV képviseletében: Itt beszéltünk a geológussal, szóbeli vélemény
hangzott el, ő ismeri itt a környék rétegrendjét meg a vízadó rétegeket. Akkor megnézte a
másik 300 méteres kutat és mondta, hogy sokkal jobb a rétegrendje és a vízadó rétege csak
sajnos az régi kút és tönkre ment, de írásos véleményt nem adott.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenképpen kellene egy írásos szakvélemény még
akkor is, ha külön fizetni kell érte.
Bakondi Barna TRV képviseletében: Kérhetünk tőle.
Pisók István polgármester: Javaslom én is, hogy kérjünk egy geológusi szakmai véleményét.
Megkérdezem, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, kérem a beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy 7 igen, 0
nem, 0 tartózkodik ellenében a beszámoló elfogadásra került.
82/2020. (X.08.) számú határozat
-

Tiszagyenda vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos 2019. évi beszámoló
elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda vízi közműveinek
üzemeltetésével kapcsolatos 2019. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: TRV Zrt. képviselője, Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1.) TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Irattár
Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszagyendai Általános Iskola Tagintézmény 2019/2020. tanév oktató-nevelő munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalása

Pisók István polgármester: Mártonné Tőzsér Erika, mint tudjuk sajnos elvesztette a férjét
nem tud jelen lenni, kérem megértésüket, ha kérdés van írásban elküldjük neki és válaszolni
fog. Sajnos az iskolában nem működik még a fűtési rendszer itt az E-ON-nal vagyunk még
mindig problémával, de már rengeteg levelet írtunk nekik.
Balogh Henrietta aljegyző: Teljesen kiépült már az iskolában a fűtési rendszer és a
napelemes rendszer is, csak rá kellene kötni a hálózatra, de a hálózat jelenlegi teljesítménye
nem bírja el ezt a rendszert. Az E-on-nak már a panasz irodára írtunk, a területgazdával
nagyon sokat beszéltünk, de sajnos ez egy nagyon hosszú folyamat.
Pádár Lászlóné képviselő: Meddig van a határidő?
Balogh Henrietta aljegyző: Módosítottam újra határidőt, december 31-ig kértem a határidő
módosítást. A záró kifizetés határideje jövő év március 31. Beküldtem a műszaki ellenőr
igazolását az E-on levelét ez az egy, ami hiányzik ahhoz hogy ez a pályázat lezárulhasson.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elég borzasztó, hogy ez akadályoztatja a pályázat
elszámolását, mert egyéb sem hiányzik, mint hogy emiatt kelljen majd visszafizetni. Írni
kellene még egy levelet, amelyben ezt nyomatékosan leírjuk.
Balogh Henrietta aljegyző: Írtunk már, amit a tankerületi igazgató is aláírt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szerintem egyértelműen ügyvéd kezébe kellene adni a
dolgot, azért, ha ez nem lesz normálisan megcsinálva december 31-ig akkor itt megint az lesz,
hogy fizessük vissza a pénzt.
Pádár Lászlóné képviselő: Támogatom Gizike javaslatát.
Pisók István polgármester: Ez nem rajtunk múlik, az ügyvéddel javaslom vegyük fel a
kapcsolatot, megírjuk nekik a levelet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A beszámolót elolvastam és nagyon tartalmas szakmailag
minden területre kitér, nagyon jó volt, ami eddig nem volt jellemző, hogy a pedagógusok is
egyenként arról a szakterületről, amit visznek, beszámolnak. Tulajdonképpen olyan volt, mint
egy regény. Amilyen módon csak lehet, ahogy csak lehet, minden módon fejlesztik a
gyerekeket. Én nagyon jónak tartom szakmailag is a beszámolót, elfogadásra javaslom.
Pádár Lászlóné képviselő: Nem kis anyag, de én is úgy voltam vele, mint hogy Gizike
mondta mintha regényt olvastam volna és egyre inkább belemélyültem szerintem is nagyon jó
tájékoztatót írtak le. Ami kérdésem lett volna, hogy az online oktatás, hogy vált be itt
Tiszagyendán, volt-e mindenkinek megfelelő eszköze?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Tudomásom szerint jól ment az online oktatás, mert akinél
nem volt otthon gép az bemehetett különböző intézményekbe, Művelődési házba is mentek a
gyerekek. Jó lett volna, ha a dolgozó szülők gyerekeire a felügyelet biztosítva lett volna.
Lehet meg is szervezték volna csak a szülők ezt nem kérték.
Pisók István polgármester: Ha kérdése van valakinek írunk Erikának, elfogadásra javaslom
a beszámolót. Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
ellenében a beszámoló elfogadásra került.

83/2020. (X.08.) számú határozat
-

A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai
Általános Iskola Tagintézmény 2019/2020. tanév oktató-nevelő munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskola Tagintézmény 2019/2020. tanév
oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: tagintézmény – vezető, polgármester
A határozatról értesül:
1.) A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános
Iskola Tagintézménye
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Irattár
Ötödik napirendi pont: Platánfa Óvoda és Konyha 2019/2020-as nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Pisók István polgármester: Az Óvoda maximálisan jól működik, most kapott játszóteret a
Magyar Falu Program keretében. Szakmai vezetés kiváló. Próbáljuk a konyhán maximálisan
minőségben is és mennyiségben is az igényeknek megfelelően előállítani a recepteket. Az
ingyen étkezés beindulása miatt eddig 3 fő mondta vissza a konyhán az étkezést. Javaslom
elfogadásra a beszámolót.
Balogh Edina intézményvezető: Köszönöm szépen, hogy a Képviselő-testület beadta annak
idején a Magyar Falu Program keretében az óvoda udvarra a játszótéri eszközökre a
pályázatot. Közel 5.000.000.-Ft értékben ez ténylegesen eszközökben valósult meg. A
letelepítésnél nem kellett hiánypótlást csinálni mondták is, hogy talán nem is volt másik ilyen
település. Mondanom sem kell szeptember 1-én a gyerekek arca mindent elárult, mert akik az
ügyelet alatt jártak ők már a nyáron megismerkedtek vele. Köszönöm Polgármester úrnak,
hogy így látja a szakmai munkánkat, de annyira jól eső érzés mikor külső szakemberek a
logopédusunk a gyógypedagógusunk a pszichológusok úgy érkeznek meg hozzánk, hogy
mikor fölmérik a gyerekeket, hogy mi mit akarunk és mondjuk, hogy fejlesztést. Itt a
gyerekek többnyire már 20-as számkörben számolnak, és olyan szépen rajzolnak, hogy
versenyeken is részt veszünk. Most március 13-án a Miniszterelnök bejelentése után, mi
azonnal intézményvezetők a hétvégén összeültünk azonnal intézkedési tervet hoztunk,
teljesítettük is, mi egyetlen egy napra sem voltunk bezárva. A környező óvodákban mi
tartottunk egyedül ügyeletet. Október 1-től folyamatosan mérjük a lázukat, úgy gondolom, ez
a védekezés nagyon jól működik. Köszönöm a testület segítségét, úgy a lázmérőt, a
fertőtlenítőszereket, hogy eljuttatták részünkre és Jegyző asszonynak is a segítségét.

Pisók István polgármester: Minden intézményvezetőtől kértünk intézkedési tervet, most,
hogy kialakult a második hullám ezt folyamatosan bővíteni kell. Vannak utasítások, amiket be
kell tartanunk. Javaslom elfogadásra a beszámolót. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat
elfogadását. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.
84/2020. (X.08.) számú határozat
-

A Platánfa Óvoda és Konyha 2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Platánfa Óvoda és Konyha
2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Platánfa Óvoda és Konyha intézményvezetője helyben
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Irattár
Hatodik napirendi pont: Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megtárgyalása
Pisók István polgármester: Jövő héten kezdenék szállítani a tűzifát, 186 m3, a NEFAG,
mindig rendes velünk itt a környékben ad fát, hogy ne kerüljön sokba a szállítás.
Balogh Henrietta aljegyző: Lenne egy olyan kérdésem mivel Bizottság fogja ezt tárgyalni és
benne van a pályázati kiírásba, hogy rendeletben kell ezt szabályozni akként, hogy előtérbe
kell helyezni azt, aki lakhatási támogatást kap, aktívkorú ellátásban részesül vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel, hogy tőlük kérjünk be jövedelemigazolást?
Oláh János képviselő: Akinek alanyi jogon jár fölösleges papírmunka lenne plusz igazolások
bekérése.
Balogh Henrietta aljegyző: Akkor csak attól kérünk, aki jövedelem alapján nyújtja be.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyetértek ezzel én is, amit János mond.
Balogh Henrietta aljegyző: Október 30-ig lehet beadni a kérelmeket, ezt mi holnap,
holnapután ki is küldjük mindenkinek a postaládájába.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a rendelettervezet elfogadását.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a rendelet elfogadásra került.
7/2020. (X.08.) számú rendelet

-

A szociális célú tűzifa juttatásról -

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Hetedik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Van- e valakinek kérdése?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Említetted Polgármester úr a pályázatnál nem értettem
tisztán, hogy valami 2.500.000.-Ft-ról volt szó? Az micsoda?
Pisók István polgármester: 12.000.000..-Ft-ot ítélt meg a Belügyminisztérium nekünk, de
ebből csak 2,5 millió forintot kap meg az önkormányzat.
Pisók István polgármester: Szeretném a jövő nyáron a Balatonra elvinni a tiszagyendai
gyerekeket, 5-8 osztályosokat függetlenül attól, hogy melyik iskolába járnak. Beszéltem
emberekkel, akik azt mondták, hogy támogatják. Hátha a konyha is tud segíteni az
étkezésben.
Pádár Lászlóné képviselő: Azt mondtad polgármester úr, hogy aláírásra vár a kútfúrás
pénzösszeg mennyi ennek az esélye?
Pisók István polgármester: A miniszterelnökség elbírálta és Orbán Viktor Miniszterelnöknél
van aláírásra. Ebben a dologban támogattak Vecsey Miklós miniszteri biztos, F. Kovács
Sándor országgyűlési képviselő és a belügyminiszter úr is. Ezúton is köszönjük szépen nekik
a segítségüket.
Pádár Lászlóné képviselő: Október 6-án, a koszorúzási ünnepség fel volt téve a facebookra
hogy a polgármester úr megkoszorúzta a 48-49-es szabadságharc emlékművet az Aradi
Vértanúknak az emlékére és én hiányoltam azt, hogy a testület tagjainak nem szólt senki.
Pisók István polgármester: Ebben én vagyok a hibás, bevallom őszintén én is későn
kapcsoltam, én megtettem a maguk nevében is, nem akartam egy nagy dolgot csinálni.
Október 23-ra viszont szeretnék egy emlékművet csinálni a II. Világháborús szobor mellé.
Nem fog pénzbe kerülni az önkormányzatnak, társadalmi munkába megcsináljuk. Október 14én lesz egy filmforgatás a településünkről a Belügyminisztérium megbízásából.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Október 1-én volt az Idősek világnapja és nem került sor a
képeslapon történő köszöntésre.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további közérdekű bejelentés, hozzászólás
esetleg kérdés van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
K.m.f.
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