
 

12. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 26-án megtartott soros ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

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

határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja. 

Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, 

kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

74/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Nyolc napirendi pont megtárgyalását kéri. Aki egyetért a 

napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

75/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2011. évi 

tevékenységéről. Kérdés van-e, hozzászólás?  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Tiszagyendaiak örülnek, hogy helyi rendőrük van. Sokat 

segít olyan területen is, ahol nem lenne köteles. Hatékonyan avatkozik be a családoknál is. 

Részt vesz a prevenciós programokban is. A 3. oldalon van, hogy nagy segítség volt a 

rendőrségnek, hogy a Fegyverneki önkormányzatnak segítettek az adminisztrátor 

támogatásában. A 7. oldalon az áldozattá válást elősegítő okoknál jó ötletek vannak. A házi 

gondozókhoz 27 fő tartozik, a többiekhez nem járnak, mert nem tartozik a munkakörükbe. 

Bele vették az egyik pályázati programba, hogy szeptembertől önkéntes csoport létrehozása 

lenne. A tagok között felosztanák azokat a házakat, akikhez ki kellene menni. A családon 

belüli erőszak sajnos Tiszagyendán is megjelent. A távolságtartást itt nagyon hatékonyan 

alkalmazták, talán 2010. évben volt egy.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A 3. oldalon szemet szúrt, hogy nem szerepelnek a listán, bár ők 

is támogatást nyújtottak. Jegyzőasszony tájékoztatta időközben, hogy később ment át 

részükről a pénz, de valószínű a 11. oldalon ennek a köszönetnyilvánítása történik meg. 
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Szeretné megköszönni a iskolai betörés gyors felderítését. Sajnos a bíróság még most kezdte 

el tárgyalni. Az elmúlt egy évben csökkent a bűnesetek száma. Mióta új körzeti megbízott 

van, mintha rendszeresebb lenne a járőrszolgálat. Ezúton szeretné kifejezni köszönetét Oláh 

Nikoletta körzeti megbízottnak, aki az iskolában is részt vett a iskolarendőr programban, 

előadásokat tartott, segített az iskolában és rendszeresen megjelenik. Ennek köszönhetően a 

gyerekek agresszivitása, magatartása jelentős mértékben javult. Itt a kis faluban a kicsi lopás 

is nagy anyagi veszteséget jelent.  

 

Oláh János képviselő: A jövő felől érdeklődne. A jogos önvédelemmel kapcsolatosan 

elfogadták a törvényt, ezzel kapcsolatosan a Tisztelt Rendőrségnek mi a hozzá állása? 

Várható-e pozitívabb eredmény?  

 

Szabó Rudolf képviselő: Hiányolja, hogy nincs hivatkozás a korábbi évekre. Azok közé 

tartozik Tiszagyenda, ahol növekszik a bűncselekmény. Ő nem így érzi. A beszámolót 

elfogadásra javasolja.  

 

Pisók István polgármester: Meg van elégedve a helyi körzeti megbízottal. Többet kellene 

nekik fordítani a településre, pl: az iskolába riasztó beszerelése, a faluőrség visszaállítása.  

 

Simon Imre rendőr őrnagy: Köszöni a segítségüket. Távoltartást csak akkor tudnak 

elrendelni, ha az ügyfél kéri. Ha nem indítványozzák, nem tudnak mit tenni. Szomorúan 

hallja, hogy a biztosító még nem fizetett az iskolának. A sértettet kel figyelembe venni. Jogos 

védelemmel kapcsolatosan volt egy műsor, az ELTE vezetője sem tudott rá választ adni. 

Tiszagyenda kivételes helyzetben van, senkinek nincs a környéken körzeti megbízottja, aki 

még munka időn túl is részt vesz. A faluőrség jó ötlet.  

 

Pisók István polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Amennyiben nincs több hozzászólás, 

javasolja elfogadásra a beszámolót. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

76/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökszentmiklósi 

Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Erről értesül:  

1. Törökszentmiklós Rendőrkapitányság  

2. Polgármester helybe 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Beszámoló a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájáról. Hozzászólás van-e? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Lecsökkentett létszámmal dolgoznak, de a feladatokat 

sikerült megoldani. Sok plusz tevékenységet bevállaltak, pl: adományok lebonyolítása, 

szűrővizsgálatok megszervezése, stb.  

 

Bató Miklós képviselő: Sok kilométert megy a gondozási központ. Ezt megfizeti Tiszafüred?  
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Balogh Henrietta jegyző: A költségvetésük Tiszafüreden van. Az utakat ott tervezik meg, ott 

számolják el, de minimális van tervezve.  

 

Pisók István polgármester: Jól végzik a munkát, gazdaságilag is rendbe jött. Munkaruhát be 

kell tervezni, akármennyire spórolnak. Éjszakai gondozást majd szeretnék bevezetni.  

 

Bató Miklós képviselő: Mit jelent a csökkentett létszám?  

 

Villás Nóra szakmai egység vezető: Négyen dolgoztak. Tamasi Jánosné visszajött. Farkasné 

nem az intézményi létszámhoz tartozik.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Az előző évekhez képest, valóban csökkentett létszám van.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Végig kell menni a személyi feltételeken. A meglévő 

állományra 3,5 ember kellene, ebből 2 van. A 3. fő közmunkás.  

 

Pisók István polgármester: A kistérség szeptemberben megszűnik, ezzel együtt sok minden 

megszűnik. További vélemény van-e? Kérdés? Nem volt. Javasolja elfogadásra a beszámolót.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

77/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-Beszámoló a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tiszagyenda Szakmai Egységének munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta.  

 

Erről értesül:  

1. Szakmai Egység vezető helyben 

2. Polgármester helybe 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagiskolájának a 2011/2012-es 

tanévről. Kiegészítés van-e?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen. Egyik téma a tantestületi ülésen a napközi helyzete volt. 

Sok közfoglalkoztatásra behívott ember van, akinek a gyereke igényelné a napközit. Eleinte a 

pedagógusok 2 óra túlórát kaptak, a többi 1,5 órában ingyen munkát végeztek. Ez így nem 

mehet. El kell dönteni a testületnek, hogy vigyék a napközit, mert így nem válla felelősséget. 

38 gyerek igényelte volna, ez így sok. Az étkeztetéssel kapcsolatosan is merültek fel gondok. 

Ami jelen pillanatban van, áldatlan állapot. Közel 100 gyerek van, nincsenek evő eszközök, 

folyamatosan mosogatnak, van akire soká kerül rá a sor, egyszerre csak 20 gyerek ebédelhet.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Az iskolában az elmúlt évek gondjai a testület 

szempontjából kevesebb. Borzasztó volt az anyagi helyzet. A gyerek létszám is növekszik. A 

negatív hatás alatt mit ért?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A gyermek, aki bekerül, mentális és szociális hátránnyal érkezik, 

a viselkedése fordít negatív irányt. A légkörre hat negatívan.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akiknek elmentek a testvérei, nem biztos, hogy maradnak. 

A jövőben ez nem lesz igaz. Megtapasztalták sokan, hogy máshol sem jobb. Sokan kérdezték, 

szégyen-e, ha visszahoznák a gyereket.  

Délutáni felügyelet mindenképpen kell a gyerekeknek. A napközis tanár megoldható lenne. 

Önkiszolgálást ki lehetne próbálni, megoldható lenne.  

 

Bató Miklós képviselő: Névtelenül szülők megkeresték, hogy nem kapják meg a gyerekek az 

ebédet rendesen, és hogy nem adja le az órákat rendszeresen.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor nem tudta leadni az órákat, amikor a képviselő-testületi 

ülések délelőtt történtek. Ha bármi más feladat miatt el kellett mennie, más pedagógus tartotta 

meg az órát, ez más kollegára is vonatkozott. Kikéri magának, hogy nem adta le.  

Ne mondja senki, hogy nem kapják meg az ebédet. Be lehet menni, nézzék meg, mennyit 

kapnak.  

 

Bató Miklós képviselő: Javasolja, létre kell hozni egy bizottságot, aki ellenőrzi.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ő meg javasolja, hogy jöjjenek a gyerekek ebédelni a konyhára 

és nem lesz gond. Nézzék meg, mennyit pocsékolnak így is. Polgármester úr többször volt ott, 

ki volt már szedve az étel. Ő is meg tudja mondani, nem fél adagokat kapnak. 8,8 milliót 

takarítanak meg, ha nem adnak ebédet.  

 

Pisók István polgármester: Meg kell hallgatni mindkét felet, ha tudnak megoldást találnak. 

Valóban jobban állnak anyagilag. Eszközöket be kell szerezni, amint tudják. Január 1-jétől 

fenntartó váltás lesz, a napközi működésében is változást jelenthet. Mindenképpen azon 

lesznek, hogy megmaradjon az iskola. A beszámolót javasolja elfogadásra. További kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.  

 

78/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

Tiszagyendai Tagiskolájának a 2011/2012-es tanévről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagiskolájának a 

2011/2012-es tanévről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Erről értesül:  

1. Tagintézmény vezető helyben 

2. Polgármester helybe 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 



 5 

 

A polgármester 5 perc szünetet rendel el, majd a következő napirendi pont megtárgyalásával 

folytatódik az ülés.  

 

Negyedik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszagyenda 

Tagintézményének 2011/2012.-es nevelési évéről. Kiegészítése van-e a vezetőnek?  

 

Balogh Edina tagintézmény vezető: Következő tanévre már 36 beíratott gyermekük van, és 

még jelezték páran, hogy áthoznák a gyermeküket Tiszabőről. Jó lenne, ha 2 csoportra 

szétválasztanák őket. Nyári óvodai ügyeletet tartanak 2 főnek.  

 

Pisók István polgármester: Szakmailag nem tudja értékelni. Próbálják gazdaságosan 

működtetni. Spórolnak, ahol lehet. Pályáztak most az óvoda hőszigetelésére, nyílászárók 

cseréjére. Lenne egy pályázat játszótérre, úgy döntöttek beadják, de tanfolyamra kell járni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: 33 gyerekből 14 aki egész napos ellátott, 19 fő aki 

félnapos. 3-an fizetnek a szülők térítési díjat. A fennmaradó 30 gyerek hátrányos helyzetű, 

akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Jó lenne ha a 19 fő is egész napos ellátásban 

részesülne.  

 

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

beszámolót.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.  

 

79/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

- Beszámoló a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszagyenda Tagintézményének 

2011/2012.-es nevelési évéről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Óvodai 

Intézménye Tiszagyenda Tagintézményének 2011/2012.-es nevelési évéről szóló beszámolót 

elfogadta.  

 

Erről értesül:  

1. Tagintézmény vezető helyben 

2. Polgármester helybe 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Beszámoló a Tiszagyendai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 

tevékenységéről. Jól működöt, a vezető szülési szabadságra ment, de már van helyettese. Be 

szeretné indíttatni a hírmondót, a honlapot. Javasolja elfogadásra. Amennyiben nincs 

hozzászólás, szavazást kér.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.  

 

80/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

- Beszámoló a Tiszagyendai Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről- 
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyendai Művelődési Ház és 

Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Erről értesül:  

1. Szabó Magdolna Adrienn művelődésszervező helyben 

2. Polgármester helybe 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Oktatási Intézmény és 

Szakiskola tiszagyendai tagintézményében Fuder Lászlóné tagintézmény-vezető magasabb 

vezetői megbízatásának meghosszabbításáról, vezetői pótlékának újbóli megállapításáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Körbejárta ezt a kérdést, 5 évig adható. Azt javasolták, hogy 

decemberig, mert januártól fenntartó váltás lesz, újra ki fogják írni a pályázatot.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem vállalja tovább az iskola tagintézmény vezetői megbízatását.  

 

Pisók István polgármester: Ebben nincs semmi hátsószándék.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez csak egy hirtelen felindulás.  

 

Bató Miklós képviselő: Mit jelentenek a százalékok? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Kötelező pótlékot adni a vezetőnek, ami a pótlék alap 100%-tól 

500%-ig terjed.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: 20.000.- Ft a pótlékalap. Ő 30.000.- Ft. pótlékot kap. Eredeti 

kinevezésében határozatlan időre szól.  

 

Szabó Rudolf képviselő: A pályáztatás mellőzése kin múlik? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Kunhegyesen. Nem kötelező, de lehet. Ugyan úgy maradna 

minden.  

 

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

határozati javaslatot.  

A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással elfogadta.  

 

81/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Oktatási Intézmény és Szakiskola tiszagyendai 

tagintézményében Fuder Lászlóné tagintézmény-vezető magasabb vezetői 

megbízatásának meghosszabbításáról, vezetői pótlékának újbóli megállapításáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Általános Iskola 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézmény – 

vezetőjének Fuder Lászlónénak magasabb vezetői megbízatásával 2012. július 1. napjától 

2012. december 31. napjáig egyetért. 
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Fuder Lászlóné tagintézmény – vezető pótlékát 150%-ban állapítja meg, valamint 25% egyéb 

juttatásban részesíti. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Szabó István igazgató 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 43. 

3. Fuder Lászlóné tagintézmény – vezető helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

5. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

6. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: A Sárközi Alapítvány és Tiszagyenda Község Önkormányzata 

között a Teleház működésére létrejött együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez akkor készült ez a megállapodás, amikor a pályázatot 

benyújtották. A pályázat elfogadásakor és annak ténylegek megtörténtekor egy új 

megállapodást kötöttek. Készített egy kimutatást 2011-2012 évben a Sárközi Alapítvány által 

a helyi nevelési oktatási intézményben valamint a település egyéb rendezvényeire fordított 

kiadásairól. Éves szinten az óvodára és az iskolára összesen 907.750.ft-ot költöttek. Jelentős 

összegben az iskolai CAT6 rendszer kiépítésében közel 300.000.- Ft-ot ajánlott fel az 

alapítvány. Az iskolai és óvodai rendezvényekhez, étkezési támogatást nyújtottak, ez is közel 

50-60 ezer forint. Az iskolai jó tanulók jutalmazására 39.000.- Ft-ot költöttek. 70.000.- Ft 

értékben költöttek tankönyvekre pénzt. A Máltai Szeretetszolgálat még tartozik nekik. A 

falunapi rendezvényhez volt átfutó összeg. Levendula életmód klubnak és az 

Asszonykórusnak is adtak pénzt. 2011. évben 403.328.- Ft volt a bevétele, a kiadása 312,761,- 

Ft. Ebben benne van karban tartás, eszközbeszerzés, támogatások. 90.000.- Ft-ot hoztak át 

erre az évre.  

 

Pisók István polgármester: Alapítványnál kuratórium dönti el kit támogat. Ehhez a 

megállapodáshoz tartani kellene mindenkinek magát.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Kereste a másik megállapodást is, de nem találta.  

 

Pisók István polgármester: Az ott dolgozó közhasznú munkabérét és közterheinek 30%-át 

állja az önkormányzat. Nagy értékű eszközök vannak, el kell dönteni kifelel értük. El kellene 

számolni az önkormányzat felé a bevétellel.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ő már többször felajánlotta, hogy átadja a Teleház működését, de 

erre még sosem kapott választ. Neki csak a teher megy le a válláról. Úgy gondolja, a 

bevétellel mindig rendesen el van számolva a beszámolóban utolsó fillérig. Ha ő lemond, az 

internet szolgáltatás megszűnik, ami jelenleg ingyenes. 

 

Pisók István polgármester: Lehet újat kötni. Javasolja, július 15-ei határidővel aktualizálják 

a szerződést. További vélemény, kérdés van-e? Nem volt.  

Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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82/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-A Sárközi Alapítvány és Tiszagyenda Község Önkormányzata között a Teleház 

működésére létrejött együttműködési megállapodásának felülvizsgálata- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sárközi Alapítvány 

és Tiszagyenda Község Önkormányzata között 2001-ben létrejött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálja, aktivizálja.  

 

Határidő: 2012.07.15.  

 

Felelős: Pisók István polgármester, Balogh Henrietta jegyző, Fuder Lászlóné kuratórium 

elnöke 

 

Erről Értesül:  

1. Fuder Lászlóné kuratórium elnöke helyben 

2. Pisók István Polgármester helyben 

3. Balogh Henrietta jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Nyolcadik napirendi pont: „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése 

elnevezésű” fejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési célú hitelhez fedezet felajánlásáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Beszélt a bankkal, kérte, hogy fogadják el amit az EU önerő alapra 

kaptak, ezt nem fogadták el. Azt mondta a Bank, megkapják a hitelt, de 42 millió forintos 

ingatlan felajánlása szükséges.  

 

Pisók István polgármester: Fazekas Sándor miniszterelnöknek úrnak írtak egy levelet, 

segítséget próbáltak kérni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha jól értelmezi, 24 millió forintról kell fedezetet biztosítani.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A hitelszerződésben, ha megkapják az EU önerő alapot, ki lehet 

kötni azt, hogy ha történik egy nagy összegű befizetés, akkor az egyik fedezetről le veszi a 

hitelt. Javaslat, hogy felajánlják, és ezáltal forgalomképesség teszik a Szociális Intézményt.  

 

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

elfogadásra. A képviselő-testület 5 igen 1 ellene 1 tartózkodással elfogadta a határozati 

javaslatot.  

 

83/2012.(VI. 26.) számú határozat 

 

-„Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése elnevezésű” fejlesztéshez 

kapcsolódó fejlesztési célú hitelhez fedezet felajánlásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű beruházáshoz szükséges önerő 

igazolása érdekében a fejlesztési célú hitel felvételéhez fedezetként felajánlja a Tiszagyenda 

Község Önkormányzat tulajdonában lévő 331/3 hrszú, 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20/a. 

című ingatlant.  
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott ingatlant 

forgalomképesnek nyilvánítja és felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vagyonrendeleten ez 

kerüljön átvezetésre. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a 

polgármestert, hogy a fedezet felajánlása ügyében eljárjon 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Érkezett hozzá egy fotó az egyik falubelitől, tele van a környék 

szeméttel. Kérte, takarítsák el, az önkormányzat területe.  

 

Bató Miklós képviselő: Az ott törmelék, szeretnék feltölteni a területet. Ez rá irányul.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Köztisztviselői napon elmennének kirándulni a dolgozók, csak az 

autót vennék igénybe.  

 

Bató Miklós képviselő: A közmunkásoknak ebédet szervez.  

 

Pisók István polgármester: A Falunapot augusztus 19-re tervezik. Amennyiben nincs több 

bejelentés, bezárja az ülést.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 


