
17. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Oláh Biankát, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon. Megszavazták egyhangúan jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

145/2011.(XII. 01.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Hét napirendi pont van. Ebből egy plusz napirendi pont felvételét kéri, Galambos Jánosné 

kérelmének megtárgyalásáról. Aki egyetért vele, az kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A 

képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

146/2011.(XII. 01.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: 2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozás. Javasolná 

elfogadásra, mindig csatlakozni szoktak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amíg az egyik oldalon felsorolja, melyik település hány 

pályázatot nyújtott be, addig a másikoldalon nincs felsorolva. Ez mit jelent? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Azt, hogy egyszer nyújthatják be.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra, aki 

egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

147/2011.(XII. 01.) számú határozat 

 

-2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásáról- 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi Megyei Parlagfű-

mentesítési Alaphoz 9.650.- Ft összeg befizetésével csatlakozik, és pályázatot kíván 

benyújtani a támogatás maximális mértékére 375 ezer Ft-ra. 
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A csatlakozási összeget 9.650.- Ft-ot , valamint a pályázat önerejét 125 ezer forintot 

Tiszagyenda Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe betervezi és vállalja, hogy a 

csatlakozási összeget, 9.650.- Ft-ot 2012. április 30-ig átutalja a Megyei Parlagfű-mentesítési 

Alap számlájára. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2011.december 5. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben  

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. JNSZ Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési és Külügyi Iroda (Szolnok 5000 Kossuth  út 2.) 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében 

nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, 

Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, 

bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kötött Konzorciumi 

megállapodás módosításáról. Kérdés, vélemény van-e?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Fölmerült egy olyan probléma, hogy az iskolában KAT5 

rendszerről KAT6-ra kell átállni. Ez még költséggel jár. Kaptak egy árajánlatot, közel 2,5 

millió forinttal. Cicze Nándort felkérték, mérje fel az árakat, durván 200.000.- Ft-ból kijönne.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A KAT6 rendszer azt jelenti, hogy az informatikai vezetékeken 

egy dupla szálas vezetéken kell átvinni, amibe, ha belecsatlakoznak a számítógéppel, azonnal 

tudják fogni az internetet. A közösségi terekbe kötelező bevezetni. Nekik be van vezetve a 

tantermekbe, csak a vezeték nem felel meg az előírásoknak.  

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

148/2011. (XII.1.) számú határozat 

 

-az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda 

mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, 

bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kötött 

Konzorciumi megállapodás módosításáról:- 

 

1) Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 

megvalósítása kapcsán a korábban bejelentett és elfogadott módosítások átvezetését a 

„Pénzügyi bonyolítás költség nemenként és településenként” című dokumentumban 

jóváhagyja, s azt a Konzorciumi megállapodás részének tekinti, valamint hozzá járul, 
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hogy a települési adatok a fentiek alapján a 3.3. és a 3.4. pontban átvezetésre 

kerüljenek.  

 

2) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan felhatalmazza 

Pisók István polgármestert a Konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1. Pisók István polgármester helyben 

2. Balogh Henrietta jegyző helyben 

3. Kunhegyes Város Önkormányzata 

4. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Fehér Diána Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételről. Az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport bizottság megtárgyalta, átadja a 

szót az elnökének. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Fehér Diána Arany 

János Tehetséggondozó Programban való részvételét elviekben támogatja, pénzügyileg nem 

tudja. Javasolják elfogadásra a képviselő-testület részére.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

bizottság javaslatát.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

149/2011. (XII.1.) számú határozat 

 

- Fehér Diána Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről - 

 

 Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvételre.  

 

 Támogatja, hogy Fehér Diána nyolcadik osztályos tanuló (anyja neve: Dorogi Csilla) 

Tiszagyenda település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók 

Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

 

 Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nehéz anyagi – 

gazdasági helyzete miatt nem tud nyújtani neki. 

 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt 

határidőre az első helyen kiválasztott közoktatási intézménybe küldje meg. 

 

 

Határidő: 2011. december 12. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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A határozatról értesül: 

1. Fehérné Dorogi Csilla helyben 

2. Kunhegyesi Református Általános Iskola 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 64. 

3. OKM Budapest 1055 Szalay u. 10-14. 

4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6. Irattár. 

 

Negyedik napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. 

Győri Boglárka tanuló részéről érkezett kérelem. Az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és 

Sport bizottság megtárgyalta, átadja a szót az elnökének. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Győri Boglárka 

kérelmét a bizottság nem támogatja. Győri Boglárka menetközben szakot váltott. Nem is 

tudják, az előzőt befejezte-e. Megvizsgálták az anyagi részét is. Abba a körbe tartozik, ahol az 

egy főre eső jövedelem meghaladja a támogatható keretet, így az önkormányzatnak a 

maximum összeget kellene odaítélni. Ezen indokok alapján a bizottság nem támogatja. 

Javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

bizottság döntését.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, a kérelme elutasításra kerül.  

 

150/2011. (XII.01.) számú határozat 

 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról –  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nem tudja támogatni Győri Boglárka hallgatót. A 

pályázata elutasításra került. 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2010. (VIII.02.) számú 

határozatában, majd 1/2011. (II.15.) számú költségvetési rendeletében döntött arról, hogy 

fokozott költségtakarékos intézkedést rendel el, a nem kötelezően adandó pénzbeli szociális 

ellátások mértékét a minimumra szorítja.  

 

A Képviselő-testület áttekintette a benyújtott pályázatot, melyhez minden kötelező melléklet 

becsatolásra került, formailag megfelelt. 

 

A Képviselő-testület mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, valamint a hallgató 

családjában az egy főre eső jövedelem mértékét, megállapította, hogy sajnos nem tud 

támogatást nyújtani a pályázónak, a pályázatát anyagi forrás hiányára alapozva elutasítja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
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2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

4. Pályázó 

5. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. 

Bimbó Erika tanuló részéről érkezett kérelem. Az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport 

bizottság megtárgyalta, átadja a szót az elnökének. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta, de az elutasítás mellett szavaztak, a 

jövedelem meghaladja az egy főre eső keresetet. Javasolja a bizottság elfogadásra.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

bizottság döntését.  

A képviselő-testület 5 igen 1 ellene szavazattal elfogadta a javaslatot. 

 

151/2011. (XII.01.) számú határozat 

 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nem tudja támogatni Bimbó Erika hallgatót. A 

pályázata elutasításra került. 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2010. (VIII.02.) számú 

határozatában, majd 1/2011. (II.15.) számú költségvetési rendeletében döntött arról, hogy 

fokozott költségtakarékos intézkedést rendel el, a nem kötelezően adandó pénzbeli szociális 

ellátások mértékét a minimumra szorítja.  

 

A Képviselő-testület áttekintette a benyújtott pályázatot, melyhez minden kötelező melléklet 

becsatolásra került, formailag megfelelt. 

 

A Képviselő-testület mérlegelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, valamint a hallgató 

családjában az egy főre eső jövedelem mértékét, megállapította, hogy sajnos nem tud 

támogatást nyújtani a pályázónak, a pályázatát anyagi forrás hiányára alapozva elutasítja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

4. Pályázó 

5. Irattár 
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Hatodik napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. 

Erdélyi Ildikó tanuló részéről érkezett kérelem. Az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport 

bizottság megtárgyalta, átadja a szót az elnökének. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A bizottság megtárgyalta, támogatni kívánják, 3000.- Ft-tal. 

Javasolja a bizottság elfogadásra.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

bizottság döntését.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

152/2011. (XII.01.) számú határozat 

 

-Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatja6nem támogatja Erdélyi Ildikó Erika 

hallgatót havi 3000.- Ft.- támogatási összeggel. 

A Bursa Hungarica pályázati kiírásnak megfelelően az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 

két egymást követő tanulmányi félév, amennyiben a támogatott igazolja a második 

tanulmányi félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyát. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíj összegét 

2012. évi költségvetésébe betervezi. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 

OKM Támogatáskezelő számlaszámára való átutalásról első esetben 2012. január 31-ig 

gondoskodjon.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

amennyiben a támogatott hallgató a felsőoktatási intézménybe a következő félévben is 

beiratkozik, ott aktív hallgató és ezt jogviszony igazolással igazolja, részére a második félévre 

járó tanulmányi ösztöndíj összegének az OKM támogatáskezelő számlaszámára való 

átutalásáról második esetben 2012. augusztus 31-ig gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

4. Pályázó 

4. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Galambos Jánosné által benyújtott támogatási kérelemről. Az 

Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport bizottság megtárgyalta, átadja a szót az elnökének. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Megtárgyalták. Megértik, hogy a szülő nehéz anyagi helyzetben 

van, de a kislányról olyan információk vannak, hogy nem tudja befejezni a félévet. Egyszeri 

segélyben részesítheti az Önkormányzat őket. Benyújthatták volna a kérelmet a Bursa 

Hungarica pályázatra is. Mindenhol meg volt hirdetve, tudniuk kellett róla. A szülő nem 

nyújthatja be helyette. Elutasították a kérelmét. Javasolja elfogadásra a képviselő-testület 

részére.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra a bizottság döntését.  

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

153/2011. (XII.01.) számú határozat 

 

-Galambos Jánosné által benyújtott támogatási kérelemről –  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos Jánosné Tiszagyenda, 

Táncsics Mihály út 13. szám alatti lakos által benyújtott kérelmét megtárgyalta. Tiszagyenda 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére anyagi támogatást nem tud nyújtani a 

kérelmező részére jelen helyzetben az önkormányzat nehéz gazdasági, anyagi helyzete miatt.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

4. Kérelmező 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Tegnapi napon kistérségi ülésen volt. Elhangzott egy pár 

tanulságos dolog adósságrendezéssel kapcsolatosan. További intézkedések kellenek, hogy ne 

kerüljenek ők is veszélyes helyzetbe. Szükséges lenne már a demens ellátást is bevezetni. 

Még működik minden intézmény, ez a lényeg.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Intézményvezető asszony úgy informálta, hogy január 1-

jével indul a demens. Ez a szolgáltatás nem olyan, mint az idősek klubja. Aki ebbe benne van, 

akit a pszichiáter megvizsgál, annak rendszeresen járni kell. A klubot 5 évente egyszer 

ellenőrizték, a demens ellátást 2 hetente. Többször felvetődött, hogy itt mért nincs még 

bevezetve. A demens szolgáltatás ugyan olyan, mint a klub, csak a hanyatló emlékezetű idős 

emberek is belekerülnek. Azért nem vállalta eddig az intézmény, mert annak, hogy a demens-

be járjon, annak a valószínűsége 20%. Amennyiben nem jár be, és a szolgáltatás nem tud 

beindulni, vissza kell fizetni a pénzt. Ez jár infrastrukturális kiadásokkal. Fűtött, meleg terem 

kell nekik. Ez 2, 5 millió forintos plusz bevételt jelentene. Akit igényel felvételre, az 

munkaügyi központos.  

A támogató szolgálatuk jelenleg ingyenes. Július óta nem kell fizetni semmiért. A támogató 

szolgálatosokat házi gondozottnak át lehetne vinni. A rájuk járó normatíva az ő részükre 

menne. A támogató szolgálattal kapcsolatban kérdezné, hogy állnak a pályázattal? 
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Pisók István polgármester: Ő nincs ellene semminek. Keresi azt a forrást, amiből vissza 

tudnák fizetni a pénzt. A demens szolgáltatás ezért is lenne jó.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Valószínű, hogy a pályázat beadásra került. Szeptember 23-áig 

kellett beadni. A működési engedélyük határozatlan időre szól. Ez nem akadály.  

 

Bató Miklós képviselő 09:08 órakor távozik.  

 

Pisók István polgármester: A konyhával kapcsolatosan elmondaná, Apostol Editnek 

tartoznak 2 havi pénzzel. 1,4 millió forintot jelent nála. Amit küldtek a kistérségnek pénzt, azt 

ők nem továbbították Editnek.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A kistérséggel van egy megállapodásuk, amit nagyon jól tartanak, 

jelenleg nem tartoznak, mivel átütemezték a költségvetésüket.  

 

Pisók István polgármester: Az iskolánál még lehetne takarékoskodni a fűtéssel, kazánnal 

kellene megoldani. Hoztak létre egy intézkedési tervet is, minden intézményvezető megkapta.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A dologi kiadások átmennek az államhoz. 2012. január 1-jétől 

2012. december 31-éig semmit nem vesz át az állam, csak ha minden igaz, szeptembertől a 

pedagógusoknak a megfelelő munkabért leutalja. Gondolkodott azon, hogyan lehetne a felső 

tagozatot lezárni, és a 4 osztályt onnan elhozni, csak a váltott tanítást nem tudja megoldani a 

bejáró gyerekek miatt. Arról volt szó, az óvodánál is takarékoskodnak a létszámmal.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ők is takarékoskodnak a szociális részlegen, lezárják a téli 

hónapokra az új részt.  

 

Pisók István polgármester: Az óvodával kapcsolatosan a vezető óvónő többet tudna 

mondani, de sajnos nincs itt.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha jól emlékszik, október 31-én sor került a félállású óvónő 

foglalkoztatására. November 1-jével fő állásba kinevezte a vezető óvónő Kunhegyesen. 15 

gyerekre 5 felnőtt van. A testület megkérdezése nélkül, hogy tehetik 8 órába?  

 

Pisók István polgármester: Javasolna egy létszámcsökkentést. Leülnek tárgyalni a vezető 

óvónővel.  

Hosszútávon vissza szeretné venni a konyhát, a gyereke étkezését is tudnák folyamatosan 

biztosítani. Az időseknek is szeretnének csökkenteni a díjakon.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A köztisztviselői állományt csökkenteni kell egy fővel a 

Polgármesteri Hivatalban. A másik a művelődési Ház, egyáltalán szükség van-e rá?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ha úgy dönt a képviselő-testület, végrehajtja a döntést. Legelőször 

amikor a létszámcsökkentésről döntöttek, a Polgármesteri Hivatal másnap már végre is 

hajtotta, a többi intézménnyel szemben. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A Művelődési Ház vezetője milyen formában van foglalkoztatva?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Határozatlan időre.  
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Fuder Lászlóné képviselő: Erre ki adott engedélyt? Ez nem az első alkalom, hogy úgy 

neveznek ki dolgozókat a fenntartók, hogy nem tájékoztatják őket.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Egy teljes Művelődési Házat egy ember részére fűteni nem 

lehet.  

 

Pisók István polgármester: A Nonprofit Kft. helyzete nem alakul a legjobban. Új 

ügyvezetőre szeretne kérni javaslatokat.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, Törökszentmiklóson a Víz-és 

Csatornamű Kft-nél leváltásra került a vezető, új ügyvezető igazgató lett.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megjelent az újságban, hogy a méhszegénységben élők 

programot megnyerték a belépő Önkormányzatok. Abádszalók már nyilatkozott is. Mi a 

helyzet Tiszagyendával?  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez második forduló volt. Egyedül ez a régió nyerte meg. 

Az Abádszalóki Polgármester engedély nélkül nyilatkozott.  

Tiszafüreden a Platán Idősek Otthona új bútort kapott, ők jelezték, hogy jó lenne a régi bútor 

az intézményükbe. Csak el kellene szállítani.  

 

Simai Mihály képviselő: Mit lehet tudni arról, hogy Tiszaroff és Tiszagyenda egyesül? 

 

Pisók István polgármester: Tiszaroff polgármesterével már esett róla szó, de még nincs 

konkrétum.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Kéri a polgármestertől, tűzzék ki a közmeghallgatás időpontját.  

 

Simai Mihály képviselő: A védőnővel mi lesz? Tiszaroffi védőnő vállalná, ha ő el szeretne 

menni. Közmunkaprogramról tudnak-e már valamit, mikor és kik dolgozhatnak? 

 

Pisók István polgármester: A munkások folyamatosan dolgoznak a programban, akik ki 

vannak közvetítve. Lesz hosszú és rövid távú foglalkoztatás.  

A jelenlegi védőnő megkereste, elmondta, hogy sok ez így neki.  

Orvosi ügyelettel kapcsolatban is változtatni kell. Nagyon sok pénzt hozzá kell tenni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Rengetegen keresik meg fakivágással kapcsolatosan. 

 

Pisók István polgármester: Aki kivágja más fáját, meg kell büntetni.  

További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a megjelenést, bezárja a képviselő-

testületi ülést.  

 

k.m.f 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 


