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9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31én 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
Boros Tibor képviselő
Lenge Tibor Andrásné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Márton
János egészségügyi problémái miatt nem tud az ülésen részt venni.
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.
56/2020. (VIII.31.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésére Oláh Jánost és Boros Tibort
javaslom. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv hitelesítő személyeket
elfogadta.
57/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i
Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Oláh Jánost és Boros Tibort
választja meg.

Pisók István polgármester: Tizenegy 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.
58/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról –

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatáshoz kapcsolódó döntések meghozataláról
2. A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” tárgyban pályázat
benyújtásáról
3. A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” pályázathoz
kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés, projektmenedzsment,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására
4. A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
tárgyban pályázat benyújtásáról
5. A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
pályázathoz
kapcsolódóan
ajánlatok
bekérése
pályázat
előkészítés,
projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására
6. A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” tárgyban pályázat benyújtásáról
7. A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat
előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok
ellátására
8. 2021 – 2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
Pótlási Tervrész valamint Beruházási Tervrész megtárgyalásáról (IVÓVÍZ)
9. 2021 – 2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és
Pótlási Tervrész valamint Beruházási Tervrész megtárgyalásáról (SZENNYVÍZ)
ZÁRT ülés keretében:
10. Magasabb vezetői megbízás a Platánfa Óvoda és Konyha vezetőjének
vonatkozásában
11. Egyebek
Első napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag támogatáshoz kapcsolódó döntés
meghozatala

Pisók István polgármester: 242 m3 tűzifára tudunk pályázni és 307.340.- Ft önerőt kell
hozzátenni, plusz a fuvart kell még kifizetnünk attól függ, honnan vesszük a tűzifát, de ezt
egyelőre még nem tudjuk. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.
59/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtása -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázati
igényét a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyet
ellenszolgáltatás nélkül biztosít az arra rászorulóknak.
Az igényelt támogatás összege: 3.630.000.- Ft +980.100.- Ft azaz összesen 4.610.100.- Ft
Az igényelt támogatáshoz biztosítandó önerő összege: 307.340.- Ft, melyet Tiszagyenda
Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséből biztosít.
Az igényelt keménylombos tűzifa mennyisége: 242 m3/q
A tűzifa szállításából- ideértve a rászorulókhoz való juttatást is- származó költségek
Tiszagyenda Községi Önkormányzatát terhelik.
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási igény aláírására.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
5. Irattár
Második napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása”
tárgyában pályázat benyújtásáról
Pisók István polgármester: 9 millióra fogjuk valószínűleg beadni a pályázatot,
önkormányzati épületre, ami azt jelenti, hogy nyílászárókat cserélünk és fűtéskorszerűsítést
tervezünk. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
60/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” tárgyban pályázat
benyújtásáról -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Faluházak felújítása” című alprogramra pályázatot nyújt be.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármester és Balogh Henrietta aljegyzőt a pályázat benyújtására, az ezzel kapcsolatos
teendők ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 4.
A határozatról értesülnek:
1.) Magyar Államkincstár Budapest
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Harmadik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása”
pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés, projektmenedzsment,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására
Pisók István polgármester: Három árajánlatot kell bekérni pályázat előkészítés,
projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására. Javaslom, hogy az
alábbi 3 ajánlattevő kerüljön megjelölésre:
-

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u.2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u 83.)

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0
nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.
61/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” pályázathoz
kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés, projektmenedzsment,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Faluházak
felújítása” című alprogram vonatkozásában árajánlatot kér az alábbi három szervezettől
pályázat előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására:




Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u. 83.)

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus
tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2020. szeptember 3. 12:00 óráig.

úton

a

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 3.
A határozatról értesülnek:
1.) Ajánlattevők
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Negyedik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” tárgyában pályázat benyújtásáról
Pisók István polgármester: Halott hűtőre adunk be pályázatot, egyszemélyes hűtő van, most
két személyes hűtőre fogunk beadni pályázatot valószínű 2.000.000.-Ft értékben.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A kerítés nincs benne?
Pisók István polgármester: Sajnos nincs, de a kerítést majd megoldjuk házon belül.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.
62/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
tárgyban pályázat benyújtásáról –

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra pályázatot nyújt be.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármester és Balogh Henrietta aljegyzőt a pályázat benyújtására, az ezzel kapcsolatos
teendők ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
A határozatról értesülnek:
1.) Magyar Államkincstár Budapest
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár

Ötödik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés, tájékoztatás és
nyilvánosság feladatok ellátására
Pisók István polgármester: Itt szintén három árajánlatot kell bekérni pályázat előkészítés,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására. Javasalom itt is az alábbi 3 ajánlattevőt
megjelölni:
-

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u.2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u 83.)

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.
63/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés, tájékoztatás
és nyilvánosság feladatok ellátására -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Temetői
infrastruktúra fejlesztése” című alprogram vonatkozásában árajánlatot kér az alábbi három
szervezettől pályázat előkészítés, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására:




Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u. 83.)

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus
tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2020. szeptember 3. 12:00 óráig.

úton

a

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 3.
A határozatról értesülnek:
1.) Ajánlattevők
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Hatodik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra
történő megvásárlása” tárgyában pályázat benyújtásáról.

Pisók István polgármester: 3.000.000.-Ft keret összegben fogunk pályázni, vannak olyan
ingatlanok, amiket az önkormányzat szeretne megvásárolni.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.
64/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” tárgyban pályázat benyújtásáról –

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu
Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogramra
pályázatot nyújt be.
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármester és Balogh Henrietta aljegyzőt a pályázat benyújtására, az ezzel kapcsolatos
teendők ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
A határozatról értesülnek:
1.) Magyar Államkincstár Budapest
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Hetedik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra
történő megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat előkészítés,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására
Pisók István polgármester: Itt szintén három árajánlatot kell bekérni pályázat előkészítés,
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására. Javaslom az alábbi 3 ajánlattevő
megjelölését itt is az alábbiak szerint:
-

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u.2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u 83.)

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.
65/2020. (VIII.31.) számú határozat

-

A Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása” pályázathoz kapcsolódóan ajánlatok bekérése pályázat
előkészítés, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására –

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Elhagyott
ingatlanok közcélra történő megvásárlása” című alprogram vonatkozásában árajánlatot kér az
alábbi három szervezettől pályázat előkészítés, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok
ellátására:




Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 3.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001
Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.)
Szolnoki Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (5000 Szolnok, József Attila u. 83.)

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus
tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2020. szeptember 3. 12:00 óráig.

úton

a

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. szeptember 3.
A határozatról értesülnek:
1.) Ajánlattevők
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Nyolcadik napirendi pont: 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv Felújítási és Pótlási Tervrész, valamint Beruházási Tervrész megtárgyalásáról (IVÓVÍZ)
Pisók István polgármester: Benne van az ivóvíz, már régen harcolunk a vízzel, mert nálunk
tízszerese az arzén, ebben benne van a kútfúrás. Ez a víz kérdés a legfontosabb dolog a
településen, mindenféle hatósághoz fordulunk azzal a kéréssel, hogy segítsenek nekünk, hogy
tudjuk megfúrni a kutat. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
66/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

Gördülő Fejlesztési Terv TGY-IV víziközmű rendszerre 2021-2035 elfogadásáról
–

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gördülő Fejlesztési
Tervet a TGY-IV elnevezésű, 11-30304-1-001-00-12 vkr kóddal rendelkező víziközmű
rendszerre 2021-2035 időszakra vonatkozóan.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt-t a Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és az eljárás
lefolytatására.

Határidő: 2020. szeptember 7.
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:
1.) TRV Zrt. Szolnok
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Abádszalókon volt a Magyar Falu Program keretében egy ilyen
egyeztető fórum, itt volt a Miniszteri Biztos úr, és megkértem Gizikét menjen el. Lehetett
feltenni kérdéseket.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Múlt héten, csütörtökön voltam Gyopáros Alpár Miniszteri
Biztos Úr volt jelen, aki a Magyar Falu Program irányításával van megbízva, beszámoltam,
amiket kaptunk eddig illetve a beruházási tervekről, pályázatokról, amit most megszavaztunk.
De mivel első hozzászóló voltam ezért még volt időm becsempészni azt is, hogy beszélni
szeretnék a falu legnagyobb problémájáról méghozzá az ivóvíznek a kérdéséről. Elmondtam a
problémákat elejétől a végéig. Mindent, hogy hová fordultunk, hogy ami fórum eddig
lehetséges volt Magyarországon az önkormányzat mindenkihez fordult, de senki nem adott
arra 35 millió forintot vagy 50 millió forintot, hogy a kutat megtudjuk fúrni ugyanis más
módon nem lehetséges az ivóvíz javítás. Azt is elmondtam, hogy két kút helyett csak egy
kútja van a falunak. A Miniszteri Biztos Úr megértette az egésznek a lényegét nagyon
megértő volt, azonnal kérte, hogy ha visszajövök, akkor egy levélbe őt keressük meg. Mellette
ült a mi országgyűlési képviselőnk Kovács Sándor úr, akinek szólt, hogy ő tőle is kér
mindenképpen egy levelet és kéri, hogy támogassa ezt a kérését Tiszagyendának. A levelet a
holnapi napon elküldjük.
Pisók István polgármester: De még várjuk a Belügyminisztériumnak a levelét, mert ők még
nem válaszoltak.
Kilencedik napirendi pont: 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv Felújítási és Pótlási Tervrész valamint Beruházási Tervrész megtárgyalásáról
(SZENNYVÍZ)
Pisók István polgármester: Van a szennyvíznél egy két probléma, a Határ úton állandóan
dugulás van ezt meg kellene vizsgálni mi okozza. Ezt a fejlesztési tervet kiegészítjük azzal,
hogy ezt a részt vizsgálják felül.
Pádár Lászlóné képviselő: Azt nem lehetne belevenni, hogy a hiányzó utcákba ahol nem lett
kiépítve a csatornahálózat, tegyék bele?
Pisók István polgármester: Van egy pár utcában hiányosság, Ady, Kertköz, Bocskai,
Madách. Ha lesz rá pályázat be kell adni mindenképp.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, vegyük ezt bele, mert beleilleszkedik ebbe a
Gördülő Fejlesztésbe.

Pádár Lászlóné képviselő: Mivel mi vagyunk a tulajdonosok, és mi fizetjük, a bérleti díjat
kérhetünk kimutatást, hogy mire költik.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a gördülő fejlesztési tervbe vegyék bele az elmaradt utcák
csatornázását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.

67/2020. (VIII.31.) számú határozat
-

Gördülő Fejlesztési Terv TR - SZV víziközmű rendszerre 2021-2035
elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Tervet a
TR-SZV elnevezésű, 21-20181-1-002-00-10 vkr kóddal rendelkező víziközmű rendszerre
2021-2035 időszakra vonatkozóan az alábbi kiegészítéssel
-

kéri betervezni annak a lehetőségét, hogy az elmaradt területeken a szennyvízhálózat
kerüljön kiépítésre

elfogadja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt-t a Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és az eljárás
lefolytatására.
Határidő: 2020. szeptember 7.
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:
1.) TRV Zrt. Szolnok
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Tizedik napirendi pont: A napirendi pont tárgyalása előtt, mielőtt a zárt ülésre rátérünk
felolvasnám Matastik Pálné Dr. levelét.
Pisók István polgármester: Ő lett Tiszagyenda egyik kitüntetettje, 30 éve fenntart egy
gyógyszertárat a településen. Írt egy köszönő levelet melyet felolvasnék.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton szeretném megköszönni a kitüntetést, amellyel 30 éves Tiszagyendai munkámat
elismerték. A kitüntetéssel járó pénzjutalmat kissé kiegészítve a Tiszagyendán rendezendő
„Mellrák elleni séta” támogatására ajánlom fel.

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönjük szépen a felajánlást, mert pont aktuális lesz,
szeptember 19-én, szombaton lesz a „Mellrák elleni séta” egyúttal mindenkit szeretettel
meghívok.
Pisók István polgármester: Most térjünk rá a tizedik napirendi pontra, magasabb vezetői
megbízás a Platánfa Óvoda és Konyha vezetőjének vonatkozásában. Ennél a napirendi
pontnál zárt ülést rendelek el. A zárt ülés, az ehhez kapcsolódó döntést követően mind az
intézményvezető, mind a hallgatóság bejöhet. Azonban amíg a zárt ülés tart, kérem fáradjanak
ki.
Tizenegyedik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Megbíztuk Edinát továbbra is az óvoda vezetésével.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Gratulálunk Edina!
Balogh Edina Óvodavezető: Köszönöm szépen, bízom benne, hogy ugyan ilyen sikeresen
tudunk majd együtt működni.
Pisók István polgármester: Oda voltam szabadságon, tevékenykedtem én meg figyeltem az
önkormányzat munkáját, de csak részlegesen, voltak kritikák azzal kapcsolatban, hogy
nagyon csúnyán nézett ki a temető, de az utóbbi időbe nagy esőzések voltak nem győztük
nyírni a füvet 2 emberünk van nem volt egyszerű.
A katolikus temetőhöz be fogjuk adni a pályázatot, de nem az önkormányzat, hanem a
katolikus egyház, fogja beadni, közre működök, segítek nekik ebben. Szeretnénk oda wc-t
mindenképpen, bevezetjük az áramot és a vizet és a kerítést fogjuk körbe megcsinálni,
szeretnék még egy fedett részt, ha fel ravataloznak valakit legyen egy zárt rész, majd nem
tudjuk belefér-e a költségvetésbe, és még egy fűkasza jó lenne.
Pádár Lászlóné képviselő: Tőlem kérdezték, hogy beiskolázási segély lesz-e most mert
várják?
Balogh Henrietta aljegyző: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kaptak. Ez saját
hatásköre a Képviselő-testületnek, hogy ad e ilyen jellegű támogatást.
Pádár Lászlóné képviselő: A Baranya féle porta mikor lesz eltakarítva, mert ott a patkányok
szaladgálnak össze-vissza. És az iskolánál a napenergia be van e már kötve és meddig
határidős?
Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg szeptember 30-ig határidős, de az E-on miatt
húzódik. Magához a rendszer működéséhez a meglévő rendszerteljesítmény kevés. A
tankerület megkérte a hálózatbővítést, de az E.On ezt a mai napig még nem biztosította
sajnos. Földkábelen viszik be ezt a kábelt, ami biztosítja a magasabb teljesítményt, amivel ez
a napenergia tud működni. Sürgetjük már panasz levéllel éltem feléjük.
Pisók István polgármester: Megbíztuk Ügyvéd urat ezzel a kötbérrel, de szabadságon volt,
tettünk egy olyan javaslatot a vállalkozónak, hogy egyezzünk meg vele, mert nyílván valóan,
ha perre megyünk, akkor neki a perköltséget ki kell fizetni.

Balogh Henrietta aljegyző: Viszont most jött a válasz csak még nem tudtunk egyeztetni,
hogy nem akar egyezkedni, perre megy.
Pisók István polgármester: Akkor perre megyünk. Ha ezt a pert megnyerné, az
önkormányzat én az ivóvízre szeretném fordítani a régi kútnak a felújítására.
Pádár Lászlóné képviselő: A lakosság eléggé felháborodottan hangoztatja, hogy, hogy néz ki
a településünk, hogy néznek ki az utcák, a tereink stb. Javaslom egy fórumot összehívni, hogy
beszéljük meg a lakossággal, hogy nekik is tenni kellene valamit azért, hogy a településünk ne
így nézzen ki, ne mindig azt várják, miért nem megy ki kaszálni az önkormányzat.
Pisók István polgármester: Küldtünk ki egy szórólapot, hogy igyekezzen mindenki a saját
portája előtt takarítani.
Boros Tibor képviselő: Nem akarom Tiszagyendát védeni, ha megnézzük a környező
falvakat azok sem különbek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Sokan a közösségi oldalakon irkálnak miközben az
udvarán nagy a parlagfű, nekem is szokták küldeni a fotókat, valamit tenni kellene, fel kell
szólítani.
Pisók István polgármester: Itt voltak a hollandok, megörökölt az önkormányzat a Madách,
Kossuth út sarkán egy ingatlant, egy olyan ingatlant, amit le kell bontanunk és a hollandok
tettek egy ajánlatot a telekre úgy, hogy ők lebontják az épületet, ezt követően oda szeretnének
építeni egy kempinget. A hollandok madár turistákkal foglalkoznak, nézik a madarakat, mert
itt nálunk rengeteg különleges madár van. Annyit mondtam nekik, hogy majd eldönti, a
Képviselő-testület, én támogatom, hogy a hollandok itt vannak. Telekáron felajánlottak érte
350.000.-Ft-ot úgy hogy ők bontsák le az épületet. Annyit mondtam, hogy ha eladjuk,
kitételnek beleírjuk, hogy valósítsák meg a kempinget. Javaslom, járuljon hozzá a Képviselőtestület, hogy nézzük meg ennek a becsértéket, és gondolkozzon el mindenki, javaslom, adjuk
el nekik. Kérjünk egy értékbecslőt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretném megbeszélni a Képviselő társaimmal a korona
vírus első szakaszában tett dolgokat, hiszen itt van a második szakasz és igen nehéz helyzet
előtt áll most is a szociális intézmény, az első szakasznál, amikor bekövetkezett a vészhelyzet
kihirdetése akkor ez úgy nézett ki, hogy a védőnői szolgálat alkalmazottai a védőnők nem
mehettek ki sehová, újszülöttekhez sehová nem mehettek ki. Az orvosi rendelés telefonon
folyt, belépni nem lehetet a rendelőbe, sürgős esetbe az orvost lehetett hívni. Óvodába volt
gyerek felügyelet az iskolában nem volt, Művelődési ház nem volt. Jelző rendszer nélkül
maradt a szociális intézmény, mint a gyermekjóléti szervezet teljesen magára maradt. A házi
segítségnyújtásnál a 45 fő mellett még 35 személy jelentkezett, hogy bevásároltatna,
gyógyszert hozatna viszont a személyzet nem nőtt. Más településeken be kellett állni a
pedagógusoknak, óvónőknek, Műv házasok mindenkinek, nálunk ilyen nem volt. El lehet
gondolni, hogy ez munkába mit jelentett. A COVID alatt nem sikerült megoldani, hogy a
családsegítés folyamatos legyen Tiszagyendán Adri nem tudott jönni mivel neki is gyermeke
van, így intézményvezető úr úgy döntött, hogy Tamasi Jánosnét helyezi ki a család és
gyermekjóléti szolgálatba, aki maximálisan ellátta ezt a feladatot. Ez a fajta dolog, hogy
Tiszagyendának, Tiszaroffnak 1 fő családsegítője van, ez így nem mehet, tovább ezen
gondolkozzunk a legközelebbi ülésig.

Pisók István polgármester: A COVID helyzet alatt Gizike adott 250.000.-Ft-ot hogy
segítsük meg a családokat, én lemondtam 3 havi jövedelmemről, valamint Tibi is lemondott
jövedelméről Marika is hozzájárult és Márton János. Köszönöm a képviselő társaimnak, akik
lemondtak erről és mindennemű segítséget is köszönünk. Elhiszem Gizike, hogy kevés az
ember, de ide a hivatalba is bármilyen problémával bejönnek, segítenek.
Kérészi Lajosné állampolgár: A buszfordulóban is nagyon jó lenne egy mobil WC-t
elhelyezni.
Pisók István polgármester: Nem rossz ötlet, a későbbiekben meg lehet valósítani.
Megkérdezem, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben nincs
megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Pisók István
polgármester

Oláh János
jegyzőkönyv hitelesítő

Balogh Henrietta
aljegyző

Boros Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

