Ikt.sz.: 190-

/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 25. napján (kedd) du. 1700 órai kezdettel
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi
Kirendeltségének polgármesteri irodája (emelet)
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az ülésen jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján:
Mészáros Zoltán polgármester
Gyalai Pál alpolgármester, képviselő
Buczkó Csaba képviselő
Héja Attila képviselő
Katona Lászlóné képviselő
Rumpler Györgyné képviselő
Zabláczki Józsefné képviselő
Török István jegyző
dr. Molnár György aljegyző
Pásztor Mária jegyzőkönyvvezető
Mészáros Zoltán polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fő képviselőből 7 fő képviselő
jelen van. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Megkérdezi, hogy a
napirendi pontok sorrendjének megtárgyalásával kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata. Megállapítja, hogy nincs.
Nyílt ülés napirendi javaslatai:
1. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Török István jegyző
2. Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges
intézkedésekre
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3. Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
Mészáros Zoltán polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyílt ülés
tartását indítványozza a 1-3. napirendi pontok tárgyalásánál. Szavazásra
bocsátja a nyílt ülés napirendi javaslatát. Aki a nyílt ülés napirendi pontjait
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elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
11/2014. (II. 25.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
február 25-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjai

2014.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 25-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
I . Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február
25-i nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Török István jegyző
2. Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges
intézkedésekre
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3. Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
II. A Képviselő-testület zárt ülést nem tart.
Értesülnek:
-

Képviselő-testület tagjai helyben
Tisztségviselők
--------

1. Napirendi pont
Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására
(előterjesztés mellékelve)
Előadó: Török István jegyző
Mészáros Zoltán polgármester elmondja az elfogadott napirendek első
pontjaként tárgyalnánk, ami a legfontosabb, a 2014. évi országgyűlési
választásokra, illetve az ebben az évben még megtartandó választásokra a
szavazóbizottsági tagok megválasztása, és ezzel a munkájukhoz a
felhatalmazás megadása. Az előterjesztésben leírásra kerültek az ellátandó
feladatok, a határozati javaslatban szerepelnek a két helyszínre szánt
szavazóbizottsági tagok. Amennyiben pártdelegáltak is lesznek, ez a lista
értelemszerűen kibővül majd, de a mi feladatunk az, hogy 3
szavazatszámláló bizottsági tagot válasszunk, illetve a póttagokat
megválasszuk. Nyilván itt a feladatunk annyi, hogy amennyiben egyetértünk
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a javaslatban felsorolt, megnevezett személyekkel, azokat megszavazván,
felhatalmazzuk őket ezen feladatok ellátásával. Megkérdezi van-e valakinek
ezzel kapcsolatosan kérdése illetve más javaslata. Mivel nincs további
észrevétel és javaslat, szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot. Aki az előterjesztésben szereplő javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
12/2014. (II. 25.) önkormányzati határozata
a Szavazatszámláló Bizottságok Tagjainak megválasztása
1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottság tagjainak választja meg az
alábbi személyeket:
001. sz. szavazókör (Általános iskola, Iskola utca 7.):
Elnök: Kamocsár Lászlóné
Elnök
helyettes:
Péter
Ferencné
Tag: Mészáros Gyuláné
Póttag: Bács Vilmosné
Póttag: Ács Mihályné

Tiszavárkony, Árpád út 13/1.
Tiszavárkony, Endre király út 53.
Tiszavárkony, József A. út 10.
Tiszavárkony, Endre király út 111/2.
Tiszavárkony, József A. út 2/1.

002. sz. szavazókör (Tiszavárkony- Szőlő, Kultúrház):
Elnök: Fejes-Tóth Ernőné
Elnök helyettes: Szűcs Csabáné
Tag: Járomi István
Póttag: Minda Anikó

Tiszavárkony,
Tiszavárkony,
Tiszavárkony,
Tiszavárkony,

Széchenyi út 21.
Iskola dűlő 8.
Bajcsy-Zs. út 27.
Iskola dűlő 4.

2. A választott elnökök, tagok, póttagok megbízatása a következő általános
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott elnökök,
tagok és póttagok eskütételéről gondoskodni szíveskedjen.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott
szavazatszámláló bizottsági elnökök, tagok és póttagok eskütételének
megszervezéséről és a szavazás lebonyolítására való felkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. április 4.
Felelős: Mészáros Zoltán polgármester, Török István jegyző
Értesülnek:
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-

Képviselő-testület tagjai helyben
Tisztségviselők
SzSzB tagok
--------

2. Napirendi pont
Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges
intézkedésekre (előterjesztés mellékelve)
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
Mészáros Zoltán polgármester elmondja, a pályázat jóváhagyására azért
van szükség, mivel mi is részesei vagyunk a Kétpói Hulladéklerakó
Konzorciumnak. Nyilván akkor válik lehetségessé ennek a pályázatnak a
beadása, ha mind a 18 település Képviselő-testülete a határozati javaslatban
megfogalmazott pontokat elfogadja, és határozatot hoz arról, hogy a pályázat
beadását támogatja, illetve az elnyert pályázat alapján, a címben is szereplő
tevékenységet megvalósítja. Ami elsősorban arról szól, hogy a szelektív
hulladékgyűjtést kívánják fejleszteni, illetve kiterjeszteni. Hozzánk hasonlóan
más település is van, ahol nincs ilyen tevékenység, melynek okait már
többször elmondtam. Ha ebben tudunk előbbre lépni, akkor talán más
megközelítést is tudunk megfogni, nevezetesen, hogy továbbra is ahhoz
kötjük a hozzájárulásunkat, hogy ingyenessé válik ennek a szigetnek a
kialakítása, illetve magának a gyűjtésnek az összefogása, hiszen a
szolgáltatónak ebből nyeresége származik, és nem tartom tisztességesnek,
hogy komoly összegeket akar az Önkormányzatoktól azért, hogy szelektív
hulladékgyűjtés legyen. A határozati javaslat egyforma minden településen
ezzel a tartalommal kerül elfogadásra, reményeink szerint sikeres pályázat
után jobb vagy magasabb színvonalú szolgáltatást kapunk.
Zabláczki Józsefné képviselő megkérdezi a 2. számú mellékletben szereplő
rögzített kötelezettségeknek mi eleget tudunk tenni?
Mészáros Zoltán polgármester elmondja a 2. számú melléklet gyakorlatilag
a tanulmánytervhez kapcsolódóan készült, de valójában a településeknek
ebből kötelezettsége nem származik, hiszen épp ez volt az egyik sarkalatos
kérdés, amikor erről szavaztunk.
Gyalai Pál képviselő felveti itt gyakorlatilag a támogatás mértékéről van szó,
hiszen 5% önrésszel rendelkezni kell, ez nem jelent nekünk költséget?
Mészáros Zoltán polgármester elmondja az 5%-os önrészt a Gesztor
Szolnok Városa fogja hitelből fedezni. Tulajdonképpen az egész
hulladékrendszert birtokolja, mivel ő a többségi tulajdonos.
Gyalai Pál képviselő megkérdezi egy ilyen nagyságrendű településen, mint
Tiszavárkony, hány szigetet jelent, és ha lesz ilyen sziget, mindenkinek
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kötelező oda hordania a hulladékot?
Mészáros Zoltán polgármester elmondja, ahhoz, hogy ez érdemben
működjön Tiszavárkonyon legalább 4, de inkább 5 ilyen sziget elhelyezését
kell, hogy jelentse. Ezért is mondtam, csak abban a két esetben tudok ebben
partner lenni, ha először is ingyenes, úgy a kihelyezés, mint az ürítés,
másodsorban legalább 4, de inkább 5 sziget kialakítása történjen meg ahhoz,
hogy a lakosság ezt elérhető távolságon belül használni tudja.
Gyalai Pál képviselő hozzáteszi, ahogy néztem ez a pályázat elsősorban a
feldolgozásának a gépeiről és technikai felszereltségéről szól.
Mészáros Zoltán polgármester megkérdezi van e még ezzel kapcsolatosan
kérdés, amennyiben nincs szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot. Aki az előterjesztésben szereplő javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Képviselő-testületének
13/2014. (II. 25.) önkormányzati határozata
a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című
projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki
Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló
6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács határozatára, valamint a Társulási
Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavárkony
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
megismerte és elfogadja a KEOP 1.1.1./C/13. kódszámú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra benyújtott,
a határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban és abban bemutatott üzemeltetési koncepcióban
foglaltakat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a megvalósíthatósági
tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció, valamint az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott és a
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek.
2. Tiszavárkony
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által
történő a Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az
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Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat 2. sz.
mellékletét képező Támogatási szerződés tervezetében rögzített
kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak a
vonatkozó Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget
tesz.
3. Tiszavárkony
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert jelen határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges okiratok
aláírására.
Értesülnek:
- Képviselő-testület tagjai helyben
- Tisztségviselők
- Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanács Elnöke
- ENVECON Kft. ügyvezetője
- Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói
-------3. Napirendi pont
Egyéb döntést nem igénylő bejelentések
a)
Mészáros Zoltán polgármester elmondja a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szolnoki
Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége megküldte tájékoztató jelentését a 2013. évben végzett
munkájáról. Ezzel kapcsolatosan nem kell a Képviselő-testületnek
határozatot hozni, és szavaznia. Azért osztottuk ki, hogy legyen lehetőség
végigolvasni az ebben szereplő tevékenységekről szóló beszámolót, amely
köztudottan az árvíz, belvíz a különböző tűz- és katasztrófahelyzetek
kezelését foglalja magába. Az anyag érdekessége, hogy megyénkben van a
legtöbb I-es besorolású település.
b)
Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy az előző ülésen felvetett rágcsálók elszaporodásával és irtásával
kapcsolatosan kimentek a tájékoztatók a lakosság felé. Egyeztettem Guba
Kálmánnal a Cédrus Kft. tulajdonosával, ők hajlandóságot mutatnak
megfelelő érdeklődés esetén egy komolyabb irtásra.
c)
Zabláczki Józsefné képviselő megkérdezi lenne-e lehetőség állandó
kifolyású ártézi kútra a tiszavárkonyi lakosság részére.
Mészáros Zoltán polgármester elmondja, felveszi a kapcsolatot a Kötiviziggel, először is a vízkészlet használattal kapcsolatosan kell tisztázni van-e erre
lehetőség, utána ezt el kell kezdeni megterveztetni, kivitelezni. Korábbi
megkeresésből egy kút létesítési költsége közel 20 millió Ft.
Gyalai Pál képviselő megjegyzi, nem biztos, hogy pozitív lesz az új fúrás.
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Mészáros Zoltán polgármester hozzáteszi jelenleg 3 kutunk van, de arzén
miatt 2 van lezárva, csak 1 üzemel, szivattyús kutak, és a 24-ből legalább 20
órát működik a szivattyú.
d)
Rumpler Györgyné képviselő megkérdezi lesz-e koszorúzás március
15-én, mert akkor az iskolát fel kellene kérni, hiszen más a vezetés.
Mészáros Zoltán polgármester elmondja igen lesz, intézkedik az ügyben.
e)
Gyalai Pál képviselő megkérdezi mi a helyzet az útjavítási
munkálatokkal, jó lenne, ha legalább legyalulnák az útszéleken
felhalmozódott földet, hogy biztosítva legyen a lefolyás.
Mészáros Zoltán polgármester elmondja még nem fejeződött be, az eső és a
rossz idő miatt eddig nem tudták csinálni, folyamatosan végzik, ahogy az
időjárás engedi. Most kezdtek hozzá a Kossuth és Árpád út javításához, ki
van tükrözve, de az eső miatt eddig nem tudták befejezni. Beszéltem Járvás
Józseffel, azt mondta, hogy az is elegendő lenne a Széchenyi úton, hogy
legyalulnák az árokpartot, mert annyira fel van rakodva, hogy olyan, mint
egy teknő. Több helyen is az útszélek ilyen állapotban vannak, meglátjuk,
mire jutunk a vállalkozóval, várjuk a befolyó adókat is.
f)
Mészáros Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületi
tagokat arról, hogy a közösségi színtér felújítási munkálatai elkezdődtek, a
hőszigetelt új nyílászárók (ablakok, ajtók) behelyezésre kerültek. Az idő
engedtével a kőműves munkákat kell gyorsítani, mert a párkányok
behelyezése is csak utána történhet meg. A további nagyobb munkákhoz az
adóbevételek után tudunk hozzáfogni.
Mészáros Zoltán polgármester megkérdezi van-e még valakinek valamilyen
bejelentenivalója, kérdése, mivel nincs, megköszöni a részvételt és a nyílt
ülést 1725 perckor bezárja.
k. m. f.

__________________________
Mészáros Zoltán
polgármester

__________________________
Török István
jegyző
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