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12. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. november 2-án
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Hajnal Istvánné alpolgármester
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Lenge Tibor Andrásné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
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 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
85/2020. (XI.02.) 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 Lenge Tibornét és
Oláh Jánost fogadja el a Képviselő-testület. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással
szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv
hitelesítésére Lenge Tiborné és Oláh János került elfogadásra.
86/2020. (XI.02.) számú határozat
- Jegyzőkönyvhitelesítő személyek elfogadásáról –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lenge Tibornét és Oláh Jánost
fogadta el a 2020. október 8-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére.
Pisók István polgármester: Három 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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
87/2020. (XI.02.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról –

1. Iszapvíztelenítő szalagprés felújításáról
Ea.: Pisók István polgármester
2. A települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának
támogatására pályázat benyújtásáról
Ea.: Pisók István polgármester
3. Egyebek
Pisók István polgármester
Első napirendi pont: Iszapvíztelenítő szalagprés felújításáról
Pisók István polgármester: Kaptunk egy értesítést a TRV ZRT. –től, hogy a szalagprés
tönkre ment ennek az ára 2.890.000.-Ft tekintettel arra, hogy Tiszagyenda Község
Önkormányzatának tulajdoni hányada 40 % így a Tiszagyendára eső rész 1.156.000.-Ft +ÁFA
így 1.468.120.-Ft.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Most amit nyertünk pályázati pénzt erre fel lehet
használni? Mi átadtuk TRV Zrt-nek és azt mondanánk, hogy ezt abból a pályázatból
csináltassák meg, mert nekünk nincs most erre egy millió forintunk.
Pisók István polgármester: Az ivóvízre nyertük a 2.000.000.-Ft-ot.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Most akkor erre nem használható fel, mert ezt csak az
ivóvízre lehet?
Pisók István polgármester: A bérleti díjból tudjuk, tavalyról megmaradt 800.000.-Ft és még
az idei bérleti díjat is hozzá lehet tenni. Ezzel a kiegészítéssel javaslom elfogadásra, hogy az
iszapvíztelenítő szalagprés felújításához járuljunk hozzá a bérleti díj terhére. Megkérdezem,
hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a
határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a
határozati javaslat elfogadásra került.

88/2020. (XI.02.) számú határozat

-

AP SZP 800 típusú
hozzájárulásról -

iszapvíztelenítő

szalagprés

felújításához

történő

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az AP SZP típusú
iszapvíztelenítő szalagprésfelújításához a bérleti díj terhére. A felújítás összege a csatolt
árajánlat alapján összesen 2.890.000.- Ft + ÁFA, melyből a Tiszagyendára eső rész a tulajdoni
hányad alapján (40%) 1.156.000.- Ft + ÁFA.

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az iszapvíztelenítő szalagprés felújításával kapcsolatban a TRV Zrt. felé eljárjon, az
ehhez szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesül:
1.) TRV Zrt. Szolnok
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Második napirendi pont: A települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatására pályázat benyújtásáról.
Pisók István polgármester: Van ez a pályázat illegális hulladék elszállításra.
Hajnal Istvánné alpolgármester: És nálunk van illegális hulladéklerakó?
Balogh Henrietta aljegyző: Nincs, de ez a pályázat kiterjed az önkormányzati ingatlanoknál
keletkezett hulladékra is.
Pisók István polgármester: Kért Heni az NHSZ Tiszától árajánlatot, ők eltudnák szállítani az
illegálisan lerakott hulladékot. Javaslom, adjuk be a pályázatot az érintett önkormányzati
területekre, a két temetőnél (06/2 és 538 hrsz) van szemét lerakva és a Madách utca
sarkánál(4 hrsz). Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5
igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.
89/2020. (XI.02.) számú határozat
-

Az „Illegális
benyújtásáról -

hulladéklerakók

felszámolásának

támogatása”

pályázat

Tiszagyenda Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete
döntött arról, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az
Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm.
határozat 6. pontjában foglaltak alapján közzé tett „Illegális hulladéklerakók
felszámolásának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.
A pályázati igénylésben szereplő, hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú
ingatlan(ok) helyrajzi száma:
 06/2 hrsz
 4 hrsz
 538 hrsz

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat illegális
hulladéklerakók felszámolásának elvégzése céljából a pályázat előkészítésére és benyújtására.
Határidő: 2020. november 05.
Felelős: Pisók István polgármester
Erről értesül:
1.) Magyar Államkincstár Szolnok
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Harmadik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Megjött a közmunkaprogram jövő évi tervezete, bárki
megszeretné nézni, ott van Anikónál ki tudja nyomtatni. Legelőszőr indul a mezőgazdasági
program a hagyományos közfoglalkoztatás majd később fog kijönni. Sajnos nem nagyon van
ember. Kevesebben vannak és nincs szakember, nagyon sok gyümölcsfánk van 1000 darab
azokat is meg kellene metszeni. Misi mellé kellene egy embert felvenni.
Pádár Lászlóné képviselő: Mennyi profitot termelt az üzlet például ezt meglehetne tudni?
Balogh Henrietta aljegyző: A beszámolókból meg lehet nézni. Valamint vezetjük a
bevételekről a munkaügyi központ által ajánlott programot is napi rendszerességgel.
Pisók István polgármester: 4 ember pakolja a 180 m3 fát, és fel kellett vennünk Orsó Jánost
ebédet hordani, mert Misi szállítja a fát a traktorral.
Pádár Lászlóné képviselő: Savanyítóba milyen munka folyik most?
Pisók István polgármester: A konyhára készítik elő a zöldségeket, 1 fő van ott.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megvan határozva, hogy hány embert adnak a
közmunkaprogramba vagy annyit amennyit kérünk?
Pisók István polgármester: Koósné Anikót megkérem, ismertesse a pályázatot.
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Jelenleg 15 fő van a mezőgazdasági projektben, 7 fő a
hagyományos pályázatban, de az majd olyan január körül jön ki, akkor tudjuk meg arra a
keretet.
Pádár Lászlóné képviselő: Bent határozzák, meg hogy mennyi lesz a keret vagy kérhető több
ember?
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Úgy van, hogy egy keretösszeget adnak ki erre a Járásra és
a Kunhegyei Munkaügyi Központ dönti el lakosságszám arányában illetve az eddig beadott
pályázatokból, hogy körülbelül mennyi településnek mennyit tud adni. Általában ezt a 6-7 főt
minden évben megszoktuk kapni, ők bárhova mozdíthatók a mezőgazdasági projektben meg
csak ott lehetnek a területen. De nincsenek, szakemberek nem tudjuk feltölteni az álláshelyet,
nem találtunk traktorost sem. Az idén 1 munkavezető, 1 adminisztrátor és 13 segédmunkás
lett betervezve, mert ha valaki elmegy, nem tudjuk betölteni az álláshelyeket.

Pádár Lászlóné képviselő: Köszönjük Anikó.
Pisók István polgármester: Mikor ül össze a Bizottság a Szociális célú tűzifa támogatás
kérelmek elbírálására?
Balogh Henrietta aljegyző: Van, akinek hiányzik még a munkáltatói igazolás, mert a KIRA
rendszer lezárt és csak holnap fog kinyitni és holnap tudja Anikó kinyomtatni a munkáltatóit
annak, aki a kérelmet behozta.
Pádár Lászlóné képviselő: Az összes fa bent van?
Pisók István polgármester: Nincs még bent, még 50 m3 hiányzik.
Balogh Henrietta aljegyző: Mikor legyen az ülés?
Oláh János képviselő: A héten valamikor kellene.
Pisók István polgármester: A mai napon elkezdődik az ingyen ebéd osztás, durván 180 fő
van, aki igényelte.
Oláh János képviselő: És a konyha kapacitását ez mennyire befolyásolja?
Pisók István polgármester: 1-2 fővel lett kevesebb.
Pisók István polgármester: Majd a közmeghallgatás időpontját is ki lehetne tűzni, ne
hagyjuk decemberre.
Pisók István polgármester: Itt volt a TRV Zrt-nek a műszaki igazgatója és Bakondi Barna is,
azt beszéltük, hogy szorgalmazzuk a próbafúrást, a TRV Zrt. is ragaszkodik hozzá és ahhoz is
ragaszkodunk, hogy alkalmazzanak egy geológust is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kellene egy falu újságot is készíteni. Minden Intézmény
írna egy cikket bele, mi is, hogy milyen munkálatokat végzünk.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés vane? Amennyiben nincs megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
K.m.f.
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