
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2016. november 11-én 1700 órától, Tiszagyulaházán, a Művelődési Házban 
megtartott, közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  
 
  Mikó Zoltán   polgármester 
   Dobos Lászlóné  alpolgármester 
  Szabó Sándorné  képviselő 
  Tóth Péter Benjámin  képviselő 
  Megyesi Elemér  képviselő 
 
A lakosság részéről:    40 fő állampolgár, a csatolt jelenléti ív alapján 
 
 
Meghívottak: -------- 
 
 
Az ülés teljes időtartamára: 
 
  Maginé dr. Csirke Erzsébet  aljegyző 
  Mészárosné Szincsák Mária jegyzőkönyvvezető 
 
Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, és 
a Képviselő-testület tagjait.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 5 fő megválasztott 
képviselő. 
 
Ismerteti a közmeghallgatás napirendjét: 
 

 
 

1. Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati fejlesztésekről. 
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Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy először az önkormányzat beszámolójára kerül 
sor az idei évben elvégzett munkákról és a következő év lehetőségeiről. Utána következnek a 
lakossági hozzászólások, kérdések, vélemények. 
2016. év legfontosabb feladata működtetni a települést, amely nem egyszerű feladat. 
Ebben az évben elkezdődött a belterületi utak kátyúzása hidegaszfaltos eljárással, amely az 
útőr programnak köszönhetően valósul meg. Továbbra is karban van tartva a település 
kaszálás formájában, amelyet a képviselő-testület még mindig nagy összegekkel finanszíroz, 
mivel erre semmiféle állami támogatást nem kap. Több településsel ellentétben szeretné ezt a 
jövő évben is folytatni. 
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Rendezvények 
 
Megtartásra kerültek a szokásos rendezvények, Mikulás ünnepség, Művelődési ház 
rendezvényei, gyermeknap, Gólyafesztivál. A településen élő gyerekek 0-14 éves korig 
részesülnek mikulás csomagban.  
A Gólyafesztiválnak évek óta nagy sikere van a községben, amelyre pár éve már 
sztárvendéget is sikerül meghívni. 
 
Üzemeltetés 
 
Az Önkormányzat üzemelteti az Óvodát, a Művelődési házat, a könyvtárat, a hivatalt, a házi 
segítségnyújtást, a közétkeztetést. A házi segítségnyújtás keretében működik a mosoda, ahol 
az ellátott idős emberekre mosnak.  
Biztosítja az orvosi ellátást (háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár), orvosi ügyeletet. A 
betegszállítás nem igazán indult be az Önkormányzat kis buszával.  
 
2016. év pályázatai 
 
40 év után a település pályázatot nyert az óvoda felújítására. A támogatás összege 30millió 
forint, amelyhez 2millió forint önerőt volt szükséges hozzátenni. 
Az útépítési pályázat is nyertes lett, amelynek összege 15millió forint. A Képviselő-testület 
döntése alapján a Jókai utca került felújításra, ahol az út megóvása érdekében súlykorlátozás 
és forgalmi rend változás került bevezetésre. 
A könyvtár is fel lett újítva, ahol teleház működik, illetve nagyon sok könyvet ki lehet 
kölcsönözni. 
Kudarcok is vannak sajnos, nem is kevés. Ide tartozik a konyhafelújítás, bővítés pályázat. 
Egyre többen veszik igénybe az étkezést, lassan már eléri a 200 főt. Kicsik az üstök, kicsi a 
konyha, ezért lett volna jó, ha nyer a pályázat. 45millió forintról szólt a pályázat, ahol az 
alapterület növelés mellett új konyhai eszközök beszerzése is megtörtént volna. Sajnos 
elutasításra került, amelyet azzal indokoltak, hogy kevés a létszám. 
A temető felújítására beadott pályázat sem sikerült. Hónapok óta folyik a küzdelem a 
Református egyházzal a temetőben lévő részük megvásárlása kapcsán. A baptista egyház az 
önkormányzatnak ajándékba adta a temetőrészét. Ez azért lényeges, mert csak önkormányzati 
tulajdonú temető felújítására lehet pályázni. Menet közben a támogatás mértéke 85%-ról 
75%-ra csökkent, ami azt jelentette, hogy 12millió forint önerőt kellett volna hozzátenni. 
Ennyit már nem lehetett vállalni, így le kellett mondani a felújításról.  
Vannak még döntésre váró pályázatok. Ide tartozik a piactér kialakítása, a sport park 
létrehozása és az óvodaudvar felújítása, külterületi utak rendbetétele és a világháborús 
emlékművek újjáépítése. 
 
 
2017. év lehetőségei 
 
Belterületi utak, járdák felújítása, mert amit az önkormányzat saját erőből csinál az nagyon 
kevés. 
Temető, hivatal, a Művelődési ház tetőszerkezetének felújítása, az ivóvízhálózat 
korszerűsítése, turisztika fejlesztése, horgásztó kialakítása, térfigyelő rendszer bővítése, 
közvilágítás megújítása, bentlakásos idősek otthona megépítése, testvértelepülés kialakítása és 
a Gólyafesztivál nemzetközivé tétele. Ezek mind, mind megvalósításra váró feladatok az 
elkövetkező években. 
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Ennyit szeretett volna elmondani tájékoztatásképpen, várja a lakosság kérdéseit, 
hozzászólásait, észrevételeit. 
 
 
Megyesi István, Tiszagyulaháza, Ady u. 30. szám alatti lakos: Hozzászólásában elmondja, 
hogy az ivóvíz minősége nagyon rossz. Hetek óta nagyon klóros, sokszor elszíneződött, nem 
lehet egy jó ízűt inni belőle. Hiába mondják, hogy fogyasztásra alkalmas a víz, de akkor is 
büdös. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy sokan megkeresték már ezzel a 
problémával és jelezte az ÉRV Zrt. felé. Fel is vette a kapcsolatot velük, jelezte a problémát. 
Válaszként egy e-mailt kapott, amelyben azt írják, hogy a víz klórtartalma a megengedett 
határértéknek megfelelő, az fogyasztásra alkalmas. 
 
Kánai István, Tiszagyulaháza, Petőfi utca 34. szám alatti lakos: Pozitívan értékeli azt, 
hogy nagyon jó látni Tiszagyulaházát a közösségi oldalakon, és jó látni azokat a megteremtett 
értékeket, amit ezek az emberek itt létrehoznak. 
Elmondja még, hogy ez év közepétől személyes okok miatt lemondott a polgárőrség elnök 
helyettesi pozíciójáról és megköszöni polgárőr kollégáinak az elmúlt tíz évet, hogy együtt 
dolgozhattak. 
 
Ferge Jánosné, Tiszagyulaháza, Kossuth utca 54. szám alatti lakos: Az egyház részéről 
megköszöni a sok segítséget, amit az önkormányzat nyújt. Nagyon hálás a 90 éves 
évfordulóra nyújtott színvonalas megrendezésért. Itt ragadja meg az alkalmat, hogy az 
ünnepségen részt vevő vendégek köszönetét is tolmácsolja, akik közül nagyon sok 
Tiszagyulaházáról elszármazott ember volt. Külön megköszöni a közmunkásoknak is 
segítséget, akik egész évben végzik a fizikai munkát a templom körül. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szeretne egy diavetítést elindítani, amely a „Legjobb 
Közfoglalkoztatási Gyakorlat” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik. Elmondja, hogy 43 
település indult ezen a pályázaton, amely közül 5 jutott a döntőbe. Ezek között van 
Tiszagyulaháza is. November 17-én lesz a döntő, erre az alkalomra készült ez a prezentáció.  
Kéri nézzék meg az összeállítást.  
 
Mind az öt település már díjazott lesz, mégpedig egy első helyezett, egy második és három 
harmadik helyezett. A díj mértéke 4millió, 3millió, és a harmadik helyezetteknek 2millió 
forint. Szeretne minél jobb helyezést elérni. 
 
Bandorákné Jelencsics Emma, Tiszagyulaháza, Bartók u. 18. szám: Megkérdezné, hogy 
az önkormányzat pályázott-e szociális tűzifára. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Képvielő-testület döntésének 
megfelelően nem lett pályázat beadva. A lakosságnak ugyan ingyenes, de a szállítási költséget 
az önkormányzatnak ki kell fizetni, illetve a rászorulóknak a házhoz szállítást is biztosítani 
kell. Nagyok kicsi az a mennyiség, amelyet egy személy kaphat. Nem biztos, hogy 
mindenkinek egyforma minőség jutna, amely csak feszültséget okozna. 
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Miután több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester megköszönte 
mindenkinek a részvételt, és a falugyűlést bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre  
polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


