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4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 2-án
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Hajnal Istvánné alpolgármester
Lenge Tiborné képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Boros Tibor képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Oláh
János és Márton János képviselők hiányoznak, jelezték távol maradásukat.
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.
22/2020. (III.02.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
23/2020. (III.02.) számú határozat
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 2-i Képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Lenge Tibornét és Boros Tibort választja
meg.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
24/2020. (III.02.) számú határozat
1.

A napirend elfogadásárólBizottsági tagok eskületétele

2.

Egészségügyi ellátási szerződés megszűntetése

3.

Törvényességi felhívás megtárgyalása

4.

Kinevezési javaslat megtárgyalása

5.
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című pályázathoz az
ajánlattevők megjelölése
6.

Egyebek

Első napirendi pont: Bizottsági tagok eskütétele
Pisók István polgármester: Jött egy törvényességi felszólítás, hogy a külsős bizottsági
tagoknak is eskütét kell tenni. Kérem, álljon föl mindenki, megkérném Villás Nórát és Tasi
Istvánt, hogy mondják utánam az eskü szövegét. (melléklet tartalmazza).

Második napirendi pont: Egészségügyi ellátási szerződés megszűntetése
Pisók István polgármester: Dr. Vaszily Edit beadta a felmondását október 10-én.
Balogh Henrietta aljegyző: Arról kellene most mindenképpen dönteni, hogy április 10-én
jár, le a felmondási idő az OEP tört hónapot nem finanszíroz, úgyhogy vagy március 31-el
kell felmondani ezt a szerződést vagy április 30-al, mert ha hónap közepével mondjuk, föl tört
hónapot nem tudnak finanszírozni.
Pisók István polgármester: Javaslom március 31-el szüntessük meg a szerződést.
Balogh Henrietta aljegyző: Viszont azt tudni kell, hogy az OEP több mint valószínű, hogy
április elején nem fogja tudni a finanszírozást megküldeni, megköti velünk a szerződést április
1-el visszamenőleg, de a finanszírozást valószínű májusban fogjuk megkapni szintén
visszamenőleg. Egy hónapot meg kell az önkormányzatnak előlegeznie, mivel nem tudunk
minden papírt beküldeni. A működési engedély az első, de az is több időt vesz igénybe.
Pisók István polgármester: Beszéltem Dr. Katona Gáborral ő elvállalja, illetve elengedik
Tiszaroffról, abból a meggondolásból, hogy engem fölhívott a Doktornő, hogy el szeretne,
innen menni úgy látja megromlott a Tiszagyendaiakkal a viszonya, ő már el szeretett volna
menni február 1-el is. A rendelési időt ma beszéltük, amikor helyettesítette Editkét akkor
vegyes rendelési idő volt egyik nap délelőtt a másik nap délután, 3 órát fog rendelni minden
nap Tiszagyendán. Ildikót, az asszisztenst az önkormányzat főállásban alkalmazná, ha ebbe
beleegyezik, illetve Doktorúrral még anyagiakban nem állapodtunk meg. Nem tudom, hogy a
finanszírozás mennyi lenne?
Balogh Henrietta aljegyző: 1.150.000.-Ft, amit havonta kapunk, erre a 6 hónapra a
helyettesítési időszakra, de ez csak egy körülbelüli szám.
Pisók István polgármester: Doktor úr a vállalkozásával kívánja ezt végezni. Megkérdeztem
az asszisztenciáról is a Doktor urat, azt mondta, hogy ragaszkodik Ildikóhoz, mi is
ragaszkodunk Ildikóhoz, ha ő is úgy akarja. Ildivel is meg kell állapodnunk a munkabérről.

Pisók István polgármester: Az OEP-hez is el kell küldeni a Doktorúr szándéknyilatkozatát.
Engem Editke nem keresett meg azzal, hogy szeretne –e helyettesíteni vagy sem, de ahogy
kivettem a szavaiból nem.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, hogy köszönjük meg Editke doktornőnek a
településen végzett munkáját
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy március 31-el közös megegyezéssel szüntessük
meg a szerződést a DEFEND-MED Kft-vel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.

25/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
-

Egészségügyi ellátási szerződés megszüntetéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Vaszily Edit háziorvos,
mint a Defend-Med Kft. (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 21., adószám: 14904550-1-05)
képviselője által 2019. október 10. napján benyújtott felmondását elfogadja. A 2012.
december 28-án Tiszagyenda Községi Önkormányzata és a Defend-Med Kft. között létrejött
egészségügyi ellátási szerződést 2020. március 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester és
az aljegyzőt, hogy a szerződés megszüntetésében járjon el, működjön közre (mérőórák átírása,
eszközök átadás átvétele, leltár felvétele).
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a
doktornőnek a településen végzett munkájáért. A jövőben sok sikert, jó egészséget kíván
munkájához.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Dr Vaszily Edit háziorvos helyben
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály
6.) Irattár
Pisók István polgármester: Javaslom, az Önkormányzat kössön helyettesítésre szerződést
Dr. Katona Gáborral április 1-től, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.

26/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
-

Tiszagyenda vegyes háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési
megállapodás megkötéséről –

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4.
pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
5.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – figyelemmel a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendelet képesítésről szóló 7.§ (1) bekezdése és és 11. § (1) bekezdése
rendelkezéseire hozzájárul, hogy Tiszagyenda vegyes háziorvosi körzetben 2020.
április 1. napjától a praxis betöltésének időpontjáig, a WPW Humánegészségügyi Bt.
(5234 Tiszaroff, Verseghy u. 31/a.) Dr. Katona Gábor háziorvos állandó helyettesként
történő személyes közreműködésével lássa el a háziorvosi feladatokat.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók
István polgármestert a vegyes háziorvosi körzetre, valamint az iskola – ifjúsági
egészségügyi szolgálatra vonatkozó tartós helyettesítésről szóló feladat ellátási
szerződés megkötésére.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók
István polgármestert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Tiszagyenda
Községi Önkormányzat – mint engedélyes egészségügyi szolgáltató – közötti
finanszírozási szerződés megkötésére.
4. Az 1 – 2. pont szerinti felhatalmazások kiterjednek az egészségügyi alapellátás
biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és
a kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a
finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő
szerződés módosítást is.
Felelős: Pisók István polgármester, Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: 2020. március 31.
A határozatról értesül:
1.) WPW Humánegészségügyi Bt. Dr. Katona Gábor háziorvos (5234 Tiszaroff, Verseghy u.
31/a.)
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály
6.) Irattár
Balogh Henrietta aljegyző: Ildinek a kinevezését is küldeni kell az OEP-hez a finanszírozás
miatt, mert kötelező asszisztenciát alkalmazni. Viszont szeretném, hogyha látná a Képviselő-

testület a feladat ellátási szerződést, majd azt is hagyja jóvá a testület, elkészítettem még a
doktorúr véleményét is ki kell kérni ezzel kapcsolatban.
Pisók István polgármester: Ildikó szeretném megkérdezni, hogy elvállalod e az asszisztensi
feladatokat a jövőben?
Gyöngyösiné Márton Ildikó asszisztens: El persze.
Pisók István polgármester: Javaslom, Ildikóval kössük meg közalkalmazottként a szerződést
április 1-től, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen,
0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
27/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
-

Asszisztensi feladatok ellátásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020.04.01-től
az asszisztensi feladatok ellátására Gyöngyösiné Márton Ildikóval közalkalmazotti szerződést
köt a feladatok folyamatos ellátása érdekében.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közalkalmazotti szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Gyöngyösiné Márton Ildikó helyben
4.) Irattár
Harmadik napirendi pont: Törvényességi felhívás megtárgyalása
Balogh Henrietta aljegyző: Ez a törvényességi felhívás arról szól, hogy a külsős bizottsági
tagok nem tettek a Képviselő testület előtt esküt valamint arról, hogy Polgármester úrnál és az
Alpolgármesteri díjazásnál nem volt külön bejelentve a személyi érintettség és erről nem
szavazott külön a Képviselő-testület. Arról kellene dönteni, hogy, egyetértünk a törvényességi
felhívásban foglaltakkal illetve, hogy a jövőben tartózkodunk a hasonló jellegű
szabálysértéstől.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzuk meg a határozati
javaslatot. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.
28/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
- A JN/24/000162/2020. ügyiratszámú, a képviselő-testület alakuló ülésén készült
jegyzőkönyvvel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalásáról -

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal a JN/24/000162/2020. ügyiratszámú a képviselő-testület alakuló ülésén
készült jegyzőkönyvvel kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az
abban foglaltakat elfogadja és gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
A Képviselő-testület felhívja az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló
jogszabálysértésektől.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Negyedik napirendi pont: Kinevezési javaslat megtárgyalása
Pisók István polgármester: Kinevezték Dr. Karsai Lajos r. alezredest kapitányvezetőnek és
ebben kérik a jóváhagyásunkat. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény
van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5
igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
29/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
- Kinevezési javaslattal történő egyetértésről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Karsai Lajos r. alezredes
kapitányságvezetői kinevezésével egyetért.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapitányságvezető Úr
munkájához sok sikert, jó egészséget kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

JNSZ Megyei rendőr-Főkapitányság vezetője
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című
pályázathoz az ajánlattevők megjelölése
Pisók István polgármester: Az Óvoda vezető tárgyalt ez ügyben, Ö választotta ki az
eszközöket.

Balogh Edina Óvoda vezető: Én választottam ki a játékokat viszont az ajánlattevők
felkeresését Jegyző asszony bonyolítja.
Balogh Henrietta aljegyző: Tiszagyenda Községi Önkormányzat beszerzési szabályzata
alapján 3 ajánlattevőt kell megjelölni. Mind a 3 ajánlattevő tudja biztosítani, amit a Magyar
Falu Program keretein belül nekünk be kell szerezni. Március 6-a 16:00 óra az ajánlattétel
határideje.
Pisók István polgármester: Van-e esetleg a Képviselők közül valakinek más javaslata?
Javaslom a következő ajánlattevőket:




-Fair Play Trade Kft.
Játszópark Kft
Bocskó Kft.

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem,
0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
30/2020. (III.02.) számú Kt. határozat
-

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című pályázathoz az
ajánlattevők megjelöléséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretében az óvoda udvar című, 951/3009/361/5/2019 iktatószámú támogatói okirat
alapján az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot:




Fair Play Trade Kft.
Játszópark Kft.
Bocskó Kft.

Az ajánlattétel határideje: 2020. március 6. (16:00 óra)
Az ajánlatok beküldési módja elektronikus úton történik.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Megjelölt ajánlattevők elektronikus úton
4.) Irattár
Hatodik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Szolgálati lakásra be lehet adni a pályázatot, orvosi szolgálati
lakásra. Javaslom, hogy adjuk be, készítsük elő.

Hajnal Istvánné képviselő: Építésre is be lehet adni és vásárlásra is tulajdonképpen. Végig
olvastam a pályázatot és én olyan kitételt olvastam benne, hogy 6 hónapig kell a praxisnak
üresen állni ahhoz, hogy elfogadják a pályázatot, október 1-el tudnánk valójában pályázni.
Balogh Henrietta aljegyző: Én egyenlőre annyira tételesen nem olvastam át, azt láttam, hogy
egészségügyi ellátási előszerződést kell kötni 5 évre.
Hajnal Istvánné képviselő: Én úgy értelmeztem, hogy helyettes is lehet, hogyha nincs
állandó orvos.
Pisók István polgármester: Csak 5 évre legyen megkötve a szerződés.
Hajnal Istvánné képviselő: Most kérdés az, hogy be lehet-e adni, hogy beadjuk a pályázatot,
előkészítjük, és azt írjuk bele, hogy október 1-i a kezdési határidő. Akkor biztos, hogy még
van pénz, viszont, ha megvárjuk, az októbert addigra már lehet, hogy kimerül a keret. Induló
időpontnak október 1-ét írnánk be. De mindenképpen adjuk be. Voltam Debrecenben az
Egyetemen, és aki a háziorvosi tanszékvezetőnek a főnöke, azzal beszéltem, hogy segítsen
már abba, hogy a háziorvosi tanszéken protezsálják már be Tiszagyendát és az első kérdés az
volt, hogy tudunk-e biztosítani szolgálati lakást.
Pisók István polgármester: Beadtuk a Magyar Faluprogram keretében szolgálati lakás
felújításra, 4 szolgálati lakásból 2 -t csináltunk volna. Ott hiánypótlásra újból be lehet majd
adni. Azt is be lehet adni, ami fönt van a dombon a parkkal szemben. Javaslom beadásra a
szolgálati lakás felújításra a pályázatot. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan további
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kérem a határozati javaslat
elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.
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A Magyar Falu Program keretében „Orvosi szolgálati lakás” alprogramra
pályázat beadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretén belül az „Orvosi szolgálati lakás” alprogramra pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos dolgok intézésére a polgármestert bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Elindult a közmunkaprogram, nem mindenhová kaptunk annyi
embert, amennyit szerettünk volna. De hiába voltunk többen volt egy olyan réteg, akik nem is
akartak dolgozni. A kiválasztásnál mivel a polgármester a munkáltató én mondtam rá az
áment, de egyeztettem előtte a munkavezetővel, jegyző asszonnyal. Ma tartottunk nekik a

munkavezető és én is kis előadást hogy kevesen vagyunk, de ugyanazokat a feladatokat el kell
látni, amit idáig is megcsináltunk. Voltak dolgok, amiket megváltoztattunk, a konyha oldja
meg saját magának a krumpli pucolást, a zöldség pucolást. 1 ember vágja a faluban a füvet, 1
ember a virágokat gondozza, 1 takarító van az összes hivatalra.
Boros Tibor képviselő: Most hány fő a közmunkások száma?
Pisók István polgármester: 7 fő van a hagyományosban, 15 fő a mezőgazdasági
programban.
Pisók István polgármester: Ma beszéltem a Máltától a Bátki Mártonnal, Gizike javaslatával,
és most van egy profil váltás, így a savanyító üzem egyik kis helyiségét fölajánlottam, van itt
5-6 ember, aki szívesen bedolgozna ebbe a varrodába. De még nem tudjuk hogyan is lesz.
Pisók István polgármester: Itt lesz ez a gazdaságfejlesztő program is, amiben még nem
született döntés. Első helyre a kút megfúrását tettük.
Pisók István polgármester: Szeretném az Országgyűlési képviselőt meghívni ide, pénteken
fogok vele találkozni, egy testületi ülésre.
Hajnal Istvánné képviselő: Próbáltam utána járni a vérvétel dolognak, beszéltem a
Tiszafüredi Beranek Doktorral, ők szívesen fogadnák a vért úgy, mint Tiszaroffról,
Tiszaburáról. Egy probléma van, hogy nem tartozunk abba a körzetbe, Karcaghoz tartozunk.
Karcagi kórházzal kellene megkötni a vérvételhez a szerződést, kell egy ÁNTSZ engedély,
vérvételi szék, vércentrifuga, ezeket be kell szerezni és így engedélyezik majd a szállítást. A
vérvételi széknek 1 millió forint fölött van az ára a vércentrifuga 180.000.-Ft körül van, de a
Doktornő mondta, hogy ő rendelt olyan vizsgáló ágyat, ami több funkciós. A Karcagi
Kórházzal meg kellene kötni a szerződést.
Pisók István polgármester: Javaslom, menjünk el mind a ketten Gizike, kérjünk egy
időpontot a kórház Igazgatónőjétől.
Gyöngyösiné Márton Ildikó asszisztens: Még a helyettesítéssel kapcsolatban, ez csak az én
gondolatom, de nem biztos, hogy ez így jól van. Azt gondolom, hogy a Doktor úr elég lenne,
ha csak kétszer jön egy héten.
Pisók István polgármester: Én ezt nem javaslom, mert ebből felháborodás lenne. Muszáj
betartanunk, hogy minden nap legyen.
Balogh Henrietta aljegyző: Működési engedélyt is úgy kapunk.
Gyöngyösiné Márton Ildikó asszisztens: Szeretném kérni az önkormányzat segítségét, hogy
valamiféle rendet, alakítsunk ki a rendelőben, mert azt mondhatnám, hogy úgy működünk,
mint egy bolt erre járok, beugrok. Mindegy, hogy 7:00 óra, 8:30 vagy akár 4:15. Úgy lenne,
hogy 8:00-9:00 óráig van receptírás, rengeteg az adminisztráció. Egyszerűen nem lehet
haladni, mert folyamatosan jönnek.
Pisók István polgármester: Megvárjuk Doktor Úr hogy rendel és utána hagyunk teret neked
Ildikó. Keressük a megoldást.
Pádár Lászlóné képviselő: Lakossági kérdés, hogy a zöld hulladéknak az elhordása mikor
történik vagy történik-e a tavaszi időszakban?
Balogh Henrietta aljegyző: Rá kérdezek.

Pisók István polgármester: Most mivel, hogy kevesebb emberünk van, most van nekünk egy
gallydarálónk Tiszaroffal közösen és azt beszéltük Misivel, hogy föltesszük a gallydarálót,
mert összegyűjtöttük mi a gallyakat és akkor ezt összedaráljuk most tavasszal.
Pádár Lászlóné képviselő: Meg olyan is mikor elektromos dolgokat elvisznek, mikor van
ilyen?
Balogh Henrietta aljegyző: Az Önkormányzatnak egy facebookos oldalt létrehozhatnánk-e?
Ezeket tudnánk közölni a lakossággal. Mi kezelnénk itt helyben, Piroska fel tudná tölteni, ha
bármit tudatni szeretnénk.
Hajnal Istvánné képviselő: Illetve a Faluújság, ami nagyon aktuális volna.
Pisók István polgármester: Mindenki írna egy aktuális cikket és bele lehetne tenni,
gyermekszületés stb.
Hajnal Istvánné képviselő: Be lehetne vezetni, hogy minden gyermek születésénél ültetni
kellene egy fát.
Balogh Edina Óvoda vezető: Én arra gondoltam, hogy a ballagó gyerekeknek adnánk egy
facsemetét.
Pisók István polgármester: A családunknak van fenyvese, de mivel a fenyves akkor szép, ha
ritkítják, és most kiszedünk 20 vagy 30 darab fát, ha valakinek van ötlete, hogy hova
ültessünk, fenyőfát szóljon, a Művelődési Házhoz is fogunk ültetni.
Pádár Lászlóné képviselő: Fa kivágással kapcsolatos panaszt szeretnék bejelenteni, illetve
jelentettek nekem, szóltak, panaszkodtak nevezetesen Bugyiné, hogy a kerítése szélén, amit
ők direkt meghagytak még annak idején azt most egy pillanat alatt a szomszéd kivágta. A
kerítésétől 30 cm –re lévő akácfákat. Igaz hogy kaptak engedélyt rá meg kellett volna
kérdezni azt az illetékes szomszédot, akinek a kerítése mellett volt, hogy kell-e mert ha kell,
vágd ki. Vagy ha nem engedik, akkor kivágja az önkormányzat, behozza, ide a telephelyre
lehet vele fűteni vagy egy rászorulónak oda adni. Nagyon igazságtalannak tartom, hogy Szabó
Rudolf egyet szól és meg kap mindent.
Pisók István polgármester: Optikai kábelt vezetnek és helyeznek el oszlopokat és bejöttek
ide, hogy le fogják vágni a fát, Szabó Rudolf bejött Jegyző asszonyhoz, hogy ő szeretné
kivágni a fát, mert így is úgy is lecsonkolják, és ültet helyette másikat.
Balogh Henrietta aljegyző: Írásbeli kérelmet adott be, 3000.-Ft –os illetéket megfizette, Ő
jött be, közterületen volt az a fa, kimentünk megnéztük, ott voltak az internetesek is, kivágták
volna vagyis le csonkították volna. Az Önkormányzatnak kapacitása nem volt akkor arra,
hogy kivágja, behordja, közmunkaprogram vége volt, az emberek szabadságon voltak, Ő
megkérte hivatalosan, írásban, én engedélyeztem, de fog ültetni helyette 1 éven belül 5 darab
fát. Azt vállalta, hogy gallyastól mindenestől eltakarítja a fát. Ellenőrizni fogom.
Kérészi Lajosné állampolgár: A Béke úton nagyon rossz az út, minden nap egyre rosszabb.
Zoliékhoz vagy az Önkormányzathoz tartozik?
Pisók István polgármester: Márciusban nyitnak az aszfalt üzemek, most ha jön, a jó idő
hozzuk az aszfaltot és kijavítjuk.

Kérészi Lajosné állampolgár: Valamikor volt ott járda is, vissza kellene állítani. A
Nonprofittal mi a helyzet, nem tudna alkalmazni embereket, füvet nyírni stb.?
Pisók István polgármester: Most fog majd jönni a könyvelője hétfőn, közmunkásokat nem
kap, a Nonprofit Kft. Jó lenne bevonni a Nonprofitot a munkálatokba.
Kérészi Lajosné állampolgár: Volt régen, hogy csoportosítva volt, hogy melyik
képviselőhöz melyik utcák tartoznak, ha valami probléma van, tudnánk, hogy melyik utca
kihez tartozik. Bene Csabáék mögött is van egy lakóház, ami majdnem összedől, veszélyes a
gyerekekre is.
Balogh Henrietta aljegyző: Építésügyi hatóságtól kell egy bontási engedélyes határozat.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a mai testületi üléshez kapcsolódóan
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
K.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Lenge Tiborné
jegyzőkönyv hitelesítő

Boros Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő
Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

