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13. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. június 27-én megtartott soros Képviselő-

testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Külön köszönti Páldíné 

Dr. Ágoston Líviát járásvezetőt. Külön köszönti Pádár Lászlónét helyi MSZP szervezet 

vezetőjét, valamint Bokor László rendőr őrnagyot a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 

munkatársát. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács 

Piroskát javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető 

személyével, kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

100/2013.(VI.27.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri 

valamint kéri plusz napirendi pontként felvenni az együttműködési megállapodás megkötését 

a szennyvízberuházással kapcsolatosan. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

101/2013.(VI.27.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2012. évi 

tevékenységéről. Tóth Péter r.alezredes úr nem tudott eljönni ezért Bokor László úr fog 

beszámolni. 

 

Bokor László rendőr őrnagy: Pár szóban szeretne a képviselő-testülethez szólni. Tisztelettel 

köszönti a megjelenteket. Kapitányság vezető úr az éves szabadságát tölti és ő, mint helyettes 

kapta a megtiszteltetés, hogy képviselje. Gondolja, hogy a testület tagjai megkapták a 

beszámolót a 2012. évi közbiztonsággal, bűnügyi helyzettel kapcsolatos rövid összefoglalót. 

2012. évi statisztikai adatokra épülő beszámoló, ami nem azt tartalmazza, hogy 2012. évben 

milyen cselekmények történtek. A jelenlegi statisztikai rendszerük, ami az ügyészséggel 

közös a befejezett ügyekre vonatkozó adatokat veszi alapul, ami a lakosság szempontjából 

lényeges, hogy a településen milyen cselekmények történnek, pl. bűncselekmények, 

szabálysértés, vagy bármilyen más jogsértés. Nem ezekből az adatokból tudják értékelni, mert 

mindenkinek más cselekmény a fontos más a súlyos. Minden település életében egyedi 



esetekben kell dönteni, hogy mi a súlyos és mi a kiemelkedő eset. Elmondaná, hogy 

Tiszagyenda közbiztonsága, bűnügyi helyzete nem romlott az elmúlt évekhez viszonyítva, sőt 

inkább kicsit javult. Folyamatosan visszatérő probléma jelentősen megnő azoknak a 

bűnözőknek a száma, akik a közeli településekről érkeznek ide, kisebb értékekre követnek el 

betöréses lopásokat. A Rendőrkapitányság, a Rendőr Örs és a polgárőrök folyamatosan 

próbálják őket visszaszorítani és a legjobb megelőzés, ha egy-egy elkövetés során tetten érik, 

vagy pedig eljárás alá vonják. Oláh Nikoletta Tiszagyenda körzeti megbízottja beteg 

állományban van a helyettesítéséről a Rendőrkapitányság, gondoskodik. A Rendőr Örs 

kollegák kijárnak továbbra is a településre. Utána pedig megkeresik azt az ambiciózus embert, 

aki elvállalja ezt a feladatot. Szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét mindenkinek arra, 

hogy bármiféle kérdéssel, problémával előállhatnak és megpróbál válaszolni rá. Ha most 

szóban nem is, akkor későbbiekben írásban akár. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mint minden évben alaposan áttanulmányozta a közbiztonságról 

szóló beszámolót, és örömmel állapította meg, hogy hosszú évek óta az első olyan beszámoló, 

ami ténylegesen a településről szól. Tehát konkrétan a településen történt bűnesetekről, 

különböző felderítésekről. Nem az a hosszú több oldalas beszámoló, ami átfogja az összes 

települési rendszert és éveken keresztül ezt kifogásolta, hogy a saját településéről szeretne 

tudni. Rendkívül pozitívnak értékeli. Az előírásokat maximálisan követő lépésről lépésre 

követő beszámoló, és ami neki nagyon tetszik, hogy 2013-as évre is megjelentek a 

célkitűzések, igaz, hogy már fél év eltelt, de biztos, hogy nagyon sok meg fog valósulni. Neki, 

mint az iskolában dolgozó tagintézmény vezetőnek nagyon sok segítséget adott a körzeti 

megbízott, nagyon sokszor jött, hogy segíthet e valamiben. Bízik benne, hogy az utóda is 

ugyanolyan ambiciózus lesz, aki a szívén viseli, hogy az iskolának is nagyon fontos, hiszen a 

beszámolóban is elhangzott, hogy egyre több fiatal bandába verődve randalíroznak, hiszen 

csak a figyelemfelhívást szeretnék magukra terelni és bizony ebben egyre több a 14 év alatti. 

Ha a rendőr köztük van, többször tart felvilágosító előadást, amit a gyerekek nagyon szeretik. 

Kérdeznek, érdeklődnek. Náluk nagyon jól sikerültek ezek a tájékoztató előadások. Igaz, hogy 

évente 1-2 alkalommal tudták ezt megtartani, de ha ezt tudnák tartani, akkor nagyon örülne 

neki. A képviselő társainak a beszámolót elfogadásra javasolja, mert nagyon elégedett volt 

vele. Köszöni szépen. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Egyetért a képviselő társa által elmondottakkal. Elfogadásra 

javasolja. Kérdése viszont van. Csak a befejezett ügyek, cselekmények szerepelnek az 

értékelő beszámolóban, akkor ehhez olyan is hozzátartozik, hogy esetleg, ami 2011-ben 

kezdődött és 2012-ben fejeződött be, az is itt szerepel? 

 

Bokor László rendőr őrnagy: Nyilván. 

 

Szabó Rudolf képviselő: És, ami nem regisztrált és a 4. oldalon kiemelt bűncselekmény 

kategóriában rablás, bűncselekmény, nem regisztráltak. Akkor ez nem is volt vagy pedig még 

folyamatban van? 

 

Bokor László rendőr őrnagy: Nem volt. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Köszöni szépen. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Már mindent elmondtak a képviselő társai. Ő is 

realitásokon alapulónak tartja a beszámolót. Nézegette a 2013-as évi célkitűzéseket, a végén 

szerepel az időseknek a felvilágosítása, illetve a figyelemfelhívás, hogy milyen 



bűncselekmények fenyegetik őket. Jó volna, ha a második félévben ez realizálódna, mert 

tényleg van gond ezzel. Elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Pisók István polgármester: Van még esetleg valakinek kérdése? 

 

Simai Mihály képviselő: Ő, mint a polgárőrség vezetője nagyon helyesli a polgárőrség 

megemlítését. Minden évben azt kérik, hogy közös szolgálat legyen, mert akkor van 

hangsúlya az egésznek. Elfogadásra javasolja. 

 

Pisók István polgármester: Köszöni, neki volna egy észrevétele. Elfogadásra javasolja a 

beszámolót. A fogadóórát nem e lehet megtartani, biztosítottak helyiséget az egészségházban, 

biztosítottak internet kapcsolatot. Az kellene, hogy itt legyen a fogadóórája, ha megoldható. 

Ez egy különálló helyiség. Igazából két helyiség van egy kisebb és egy nagyobb. A 

polgárőrségnek jó lenne ott? 

 

Simai Mihály képviselő: Nem, mert akkor be tudnának jutni a rendőrségnek a helyiségébe is. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Lehet zárni külön a két helyiséget. 

 

Bokor László rendőr őrnagy: Nem akarnak ők semmilyen titkos iratot itt hagyni. 

 

Pisók István polgármester: A polgárőrséggel legalább meg tudnák oldani a dolgokat. Sajnos 

a polgárőrség is fogyóban van. Összehívta a vendéglátó helyiségek vezetőjét, hogy 

figyeljenek oda a drogokra meg ilyen hasonló dolgokra, mert azért sajnos az is előfordul. 

Igazából a megelőzésre kell nagyobb gondot fordítani. Volt is egy ilyen tájékoztatás.  

 

Bokor László rendőr őrnagy: Ha találkoznak a rendőrök vagy a polgárőrök ilyen fiatalokkal 

az első lépés, hogy a szülőket kell tájékoztatni. Magyarországon a fiatalok 90-95 %-a közel 

van a kábítószerekhez. 

 

Pisók István polgármester: Kérte a vendéglátóhelyeket, hogy ha észlelnek ilyesmit, akkor 

jelezzék, mert be is zárhatják a szórakozóhelyeket. Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy 

további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a 

rendőrségi beszámolót. Kéri, aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. Köszöni, 

megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

102/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Törökszentmiklósi rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 



Második napirendi pont: Tájékoztatás a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységének Felügyelő Bizottság általi megtárgyalásáról. 

 

Pisók István polgármester: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta. Ketten voltak itt, 

elfogadták a beszámolót és egyben Márton Ferenc lemondott a Felügyelő Bizottsági 

tagságáról egyéb okokra hivatkozva. Helyére Tóth Tibort javasolja. Ha ezzel kapcsolatban 

van valakinek kérdése, akkor felteheti. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amennyiben a Felügyelő Bizottság ezt megvizsgálta és 

megtárgyalta nyilván, akkor elfogadásra javasolja. Amennyiben megjegyzése van hozzá, hogy 

a közeljövőben körültekintőbben kell eljárni, amikor a Nonprofit Felügyelő Bizottság tagjait 

megválasztják, mert ez a rengeteg bírósági bejegyzés és módosítás pénzbe kerül. Egyetért 

Tóth Tiborral. Ő vállalta polgármester úr? 

 

Pisók István polgármester: Igen. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: És a másik két tag pedig megmaradt. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem nyilatkoztak arról, hogy lemondanak. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja, hogy nyilatkoztassák meg a Felügyelő 

Bizottságnak az összes tagját, hogy meddig óhajt ebben részt venni. Az FB működése nélkül a 

Nonprofit Kft működési is szabálytalan. 

 

Pisók István polgármester: Két pályázatot nyert a LEADER pályázaton belül az egyik a 

Református templomnak a felújítása, a másik a játszótér. Az értesítést is megkapták róla.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne néhány gondolatot tenni ehhez. Annak örülne, ha a 

Felügyelő Bizottság tagja egy tapasztalt, gyakorlott, dolgokhoz értő ember lenne. A 3 tagból 

igazából egy az aki valamennyit a gazdasági dolgokhoz ért. A másik két személy ezen a 

területen tapasztalatlan, gyakorlatlan. Azért azt tudni kell, hogy egy ilyen Nonprofit 

szervezetnek a Felügyelő Bizottság tagjainak komoly felelőssége van abban, amikor dolgokat 

jóváhagynak. Ugyancsak nagyon komoly felelősséggel bír az ügyvezető. Tehát ha olyan 

dolog kerül be a Nonprofitba, amit nem tudnak megoldani, és törvénytelenségbe ütköznek, 

akkor nagyon meg fogják őket büntetni, és teljes felelősséggel bírnak ezekért a dolgokért. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Gyakorlatilag nem vonzó ez a Felügyelő Bizottsági tagság, 

mert ugye térítés nélkül csinálják és egy óriási felelősséget vesznek a vállukra. 

 

Pisók István polgármester: Könyvvizsgálói jelentés van mögötte, úgyhogy szabályos a Kft. 

működése. A beszámoló már a múlt testületi ülésen elfogadásra került, a Felügyelő Bizottság 

azt meg is tárgyalta, melyről tájékoztattuk Önöket. A napirendi ponthoz kapcsolódóan el 

kellene fogadni Márton Ferenc Felügyelő Bizottsági tagjának lemondását és helyette meg 

kellene választani Tóth Tibort, amennyiben ezzel a Képviselő-testület is egyetért. Kérem, aki 

ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta Márton Ferenc lemondását, Tóth Tibor bizottsági taggá való 

megválasztását. 

 

103/2013. (VI.27.) számú határozat 

 



- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

tagjainak megválasztásáról, lemondás elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója és ezáltal, a gazdasági társaság legfőbb 

szerve Márton Ferenc Felügyelő Bizottsági tagságának lemondását a mai nappal elfogadja. 

 

1. A felügyelő bizottság tagjának 2013. június 28. napjától 2018. június 27. napjáig 

terjedő határozott időre Tóth Tibort (anyja neve: Tóth Ilona, születési helye, ideje: 

Kunhegyes, 1983. január 28.) 5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 53. szám alatti lakost 

megválasztja. 

 

2.  Az alapító elrendeli, hogy jelen alapítói döntésből eredő változást a 

cégnyilvántartásban kerüljön átvezetésre.  

 

3. Az alapító utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen döntés végrehajtásával 

kapcsolatos változtatásokat ügyvéd útján az illetékes Cégbírósággal vezettesse át, 

valamint nyilatkoztassa a másik kettő Felügyelő Bizottsági tagot, hogy ők továbbra is 

tagok kívánnak-e maradni, amennyiben nem, jelezze azt a polgármester felé, hogy új 

tag kerülhessen megválasztásra és egy eljárás keretében az Alapító Okiratban 

átvezetésre kerülhessen. 

 

Határidő: 15 napon belül 

Felelős: ügyvezető, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Kunhegyes Város Óvodai Tiszagyendai tagintézmény 2012/2013-

as nevelési évének beszámolója.  

 

Balogh Edina tagintézmény vezető: Pár dolgot módosítana a beszámolóban. Úgy volt, hogy 

31 fővel kezdik meg a nevelési évet, de úgy néz ki, hogy 33 főre módosul. A településre 

visszaköltözés van jelenleg folyamatban, amiről már értesítést kaptak. Ebben a tanévben 225 

napot volt nyitva az óvoda és a gyerekek 220 napra kapják az ingyenes ebédet. 5 nappal meg 

is haladták. A következő héten megkezdődik a TÁMOP 3.1.11.-es óvodafejlesztési pályázat, 

ami az óvodai udvari játékok fejlesztésére fog épülni. 

 

Pisók István polgármester: Remélhetőleg most már az óvoda elkészül. Mikor volt az 

utoljára felújítva? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: 1966-ben épült és akkor utána, amikor a központi fűtést 

szerelték. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: 1978-ban. 

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, és valamikor később volt egy kisebb volumenű 

átalakítás. 

 

Balogh Edina tagintézmény vezető: 2005-ben. 

 

Pisók István polgármester: Végső soron teljesen megújul az óvoda. A fűtési rendszer is 

teljesen átalakult. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még folytatná, mert van hozzászólása. Átolvasta, mivel ő 

is óvodai szakember volna. Tartalmi munka úgy gondolja, hogy minőségi szinten folyik az 

óvodában. Amit azonban a létszámot jellemző adatok egy kicsit hátráltatják. Hogy konkrét 

legyen. Olyan a létszám jelenleg az óvodában, hogy ha még hozzászámolják azt a lehetőséget, 

hogy még, amit a vezető óvónő bemondott munkába álló szülők 2,5-3 éves gyerekek szülei, 

ha kérelmezik a gyereknek a felvételét szeptembertől, akkor számolhatnak egy 35-36-os 

létszámmal. Ez a létszám még hiányzásokkal sem alkalmas arra, hogy egy csoportos óvoda 

működjön. Tekintve az óvoda költségvetését gyakorlatilag ez a személyi feltétel, ami 

rendelkezésre áll, annyiban szorulna pótlásra, hogy egy óvónőnek a felvételét, ami még 

beleférne mindig a költségvetésbe, arról nem beszélve, hogy nem lehet azt összehasonlítani, 

hogy ha kétcsoportos óvodába járnak a gyerekek, mintha a 33 gyerek egy csoportba. 

Javasolná saját maguknak, hogy vegyék fontolóra, hogy az óvodába visszaállítsák az eredeti 

csoportot, ami valamikor volt. Az elején a helyzetelemzésnél leírta a vezető óvónő, hogy 31 

fő hátrányos helyzetű gyermek van, ellenben félnapos ellátásban részesül 16 fő. Úgy 

gondolja, hogy gyermekvédelmi szempontból szükséges volna, hogy a hátrányos helyzetű 

gyermekek ne járjanak haza a délutáni alvásról, ha csak lehet maradjanak bent. A másik 

dolog, hogy említette a nevelő fejlesztő munka területeit. Minden óvodának megvan a saját 

nevelési programja. Nagyon jónak tartja, hogy a játszó udvart akkor lehet fejleszteni, ha a 

pedagógusok továbbképzésen vesznek részt. Eleve az a pénz, amiből ők tovább tudnák 

magukat képezni az annyira kevés. A TÁMOP-os pályázatok igen is nagyon hasznosak, mert 

azt gondolja, hogy az óvónők is egyetértenek vele, hogy olyan széleskörű kapcsolatokra 

tehetnek szert más óvodákkal, más módszerekkel megismerkednek, hogy nem fenyegeti az a 

veszély a tiszagyendai óvodát, hogy egy visszafejlődött gyermekmegőrzővé váljon. Az volna 

a jó, hogy ha ezekbe a dajkák is be volnának vonva és nem csak a pedagógusokra, 

korlátozódna ez a továbbképzés. A beszámoló végére érve úgy fogalmazott a vezető óvónő, 

hogy az óvoda a nyári szünet idejére ügyeletet tart a gyermekek részére. Ez nem helyes 

megfogalmazás, mert ilyen, hogy nyári szünet nincsen az óvodában. Takarítási szünet van, 

amikor a szülő köteles a gyermek felügyeletéről gondoskodni, kéthetet meghaladóan az 

Önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek felügyeletéről, ami itt Tiszagyendán 

folyamatosan meg is tesznek. Hiszen a gyermekvédelmi törvény alapján biztosítani kell a 

nappali ellátást a gyermekek számára.  Úgy gondolja, hogy így a helyes. Ehelyett lehetne úgy 

fogalmazni, hogy nyáron az óvoda folyamatosan üzemel. Azt megemlítené, hogy nincs olyan, 

hogy téli szünet. Olyan lehet, hogy takarékossági szempontból az Önkormányzat elrendeli a 

bezárást, ha hideg van vagy gazdaságtalan a fűtés, de valójában olyan hogy téli, tavaszi, nyári 

szünet olyan nincsen egy folyamatosan működő nevelési, oktatási intézményben, pontosan a 

gyerekek nappali ellátása érdekében. Elfogadásra javasolja és megköszöni az óvodai 

dolgozóknak az egész éves munkáját. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne pár szót szólni. Polgármester úr, tisztelet képviselő 

társak. Először is rendkívül tiszteletre méltó az a helyzet, ahogy ebben a rendkívül nehéz 

körülmények között helytállnak a kollegák. Hiszen az óvoda felújítása idején a Művelődési 

Ház nem igazán alkalmas a gyermekcsoport nevelésére illetve a gyermekcsoport ellátására, 



még a nyári időszakban sem, annak ellenére, hogy a nevelési évet május 31.-én lezárták. 

Egész napos ellátást kapott 20 fő és fél napos ellátásban részesül 16 fő. Nem ért egyet vele. 

Olyan, hogy fél napos ellátás ne legyen a Tiszagyendai óvodában. Azért nem legyen, jó lehet, 

hogy a törvény erre lehetőséget ad, de itt a gyerekek igen is rászorultak arra, hogy egész nap 

az óvodai ellátást vegyék igénybe. Egyrészt megfelelő személyzet látja el őket, akik 

rendelkeznek a szükséges iskolai végzettségekkel, a dajkák is. Olyan nincsen, hogy a 

halmozottan hátrányos hazamegy délben. Roppant zavaró tényező, hogy miért kell uzsonnát 

biztosítani olyan gyerek részére, aki nem veszi igénybe az óvodai szolgáltatást. A másik 

dolog, hogy most kétcsoportos óvodává váljon a Tiszagyendai óvoda, annak idején a 

polgármester úr megígérte, hogy amennyiben a létszám lehetővé teszi, akkor kétcsoportosítják 

az óvodát. Lehet, hogy erre mos megérett a helyzet, de nyilván akkor dől ez el, ha megkezdik 

a gyerekek a nevelési évüket. Az, hogy ez milyen gazdasági helyzettel jár, azt most még nem 

tudják. A másik a nyári nyitva tartás. 17 fő jelezte az óvodavezetőnek, hogy nyitva tartásra 

igényt tart. Na, most ha valaki kijelenti, hogy egész nyáron szeretné a gyerekét óvodába 

járatni, akkor járassa is a gyermekét óvodába. Az óvoda munkája úgy gondolja, hogy 

maximálisan eleget tett az elvárásoknak. Javasolja, hogy ezt a beszámolót fogadják el. 

Köszöni szépen. 

 

Pisók István polgármester úr: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Ha nincs hozzászólás vagy kérdés, akkor kéri, hogy fogadják el a beszámolót és 

köszöni szépen az óvónők munkáját. Kéri, hogy aki ezzel egyetért az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták a beszámolót. 

 

104/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszagyendai tagintézményének 2012/2013-

as nevelési évének éves beszámolója elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a  

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tiszagyendai tagintézményének 2012/2013-as nevelési 

évének éves beszámolóját. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

2. Kunhegyes Város Óvodai Intézményének tiszagyendai tagintézménye 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Kunhegyesi Általános Iskola, Művészeti Intézmény és Szakiskola 

Tiszagyendai tagintézmény 2012/2013-as tanévének beszámolója. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először is szeretné kijavítani a nevüket. Azért szeretné kijavítani, 

mert az Alapfokú Művészeti Iskola illetve nem Tiszagyendai tagintézmény, hanem az új 

Alapító Okirat szerint így szól, hogy Tiszagyendai Általános Iskola tagintézménye. Igazából 

nem szeretne sok mindent a beszámolóhoz hozzáfűzni. Úgy gondolja, hogy igyekezett 

maximálisan mindent összefoglalni, ami az iskola egész éves tevékenységére vonatkozott. 

Egyet szeretne kérni a képviselő testülettől, polgármester úrtól, jegyzőnőtől. Figyeljenek 

jobban oda, hogy az intézménynek szükséges műszaki felülvizsgálata, érintésvédelem, 



munkavédelem, tűzvédelem időben elkészüljenek, és ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint 

amilyenbe a Tiszagyendai Általános Iskola került, hogy úgy vette át a Kleabesberg 

Intézményfenntartó Központ, hogy nem rendelkeztek szükséges igazolásokkal, előírásokkal. 

Az utolsó felülvizsgálat már 2002-ben volt, ami már nagyon régi, ami nyolc éves az is lejárt 

2010-ben. Ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni, mind a Szociális Intézménynél, mind 

az Óvodánál főleg most az új átalakítások során. Tudja, hogy pénzbe fog kerülni, de ha 

megcsinálják, meg lesz oldva, akkor ezt folyamatosan karban kell tartani. A Munkavédelmi 

Felügyelőség ezeket a dolgokat, nagyon szigorúan bünteti. Aki kérdezni szeretne nagyon 

szívesen válaszol rá. 

Pisók István polgármester: Valami kérdés esetleg? A beszámolót elfogadásra javasolja. 

Szerette volna és a képviselő testület is hozzájárult ahhoz, hogy katolikus iskola legyenek. Ez 

sajnos nem történt meg. A pedagógusoknak a támogatottsága az utolsó egyetértésnél 

megváltozott. Tiszteletben tartja mindenkinek a véleményét. Sokat dolgoztak azon, hogy a 

Kolping vegye át az iskolát. Továbbra is fogják segíteni az iskolát, amikor szükséges, annak 

ellenére, hogy már nem tartozik az Önkormányzathoz. Annak nagyon örül, hogy kontroll lesz 

a pedagógusokon, de ő is helyesnek tartja, hogy vizsgálják felül, hogy milyen tanítás folyik az 

iskolában. Valószínűleg pedagógus létszámot is emelnek. Megváltozik a rendszer, hogy a 

pedagógusoknak is bent kel maradni több órát. Ezek az intézkedések a gyerekek 

előrehaladását segítse azért vannak. Remélhetőleg hatásos is fog lenni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A beszámoló személyi feltétel alakulásával kezdődik. Azt 

elmondhatják, meg tudják is mindannyian, hiszen ők döntöttek emellett a személyi feltétel 

mellett, ahogy dolgozott az elmúlt időszakban az iskola. Katasztrofálisak voltak a személyi 

feltételek, de sajnos ezt a takarékosság miatt meg kellett lépni. Az új felállásban a törvény 

által előírt létszámot a Kleabersberg Intézmény biztosítani fogja. Nagyon jó dolog, hogy 

ennyi gyerek jár a napközibe, hiszen ez is mutatja, hogy szükség van a napközi ellátásra 

Tiszagyendán. Úgy gondolja, hogy ez is meg lesz a jövőben oldva. Van a személyi feltételek 

alakulásánál egy olyan mondat, hogy a közfoglalkoztatás keretében megoldani kívánt 

feladatoknál el kellene dönteni, hogy a dolgozóknak ki adhat a munkavégzésre utasításokat és 

kihez tartoznak. Úgy gondolja, hogy nem nekik kell ezt eldönteni, hiszen erről a törvény 

rendelkezik. Ha a dolgozó közfoglalkoztatásban dolgozik, akkor meg van, hogy hova tartozik, 

nyilván az Önkormányzat koordinálja ezt a munkát, viszont, ha bekerül egy intézménybe 

valamilyen feladatot ellátni, akkor az adott intézmény intézményvezetőjének felügyelete alá 

tartozik szakmailag. Nyilvánvaló, hogy neki kell irányítani a munkát, illetve a munkavégzés 

során felelni azokért a tevékenységekért, amik ott történnek. Nagyon jó, hogy most már annyi 

tányér van, hogy a gyerekek tudnak enni, de ezen felül a tárgyi feltételek borzasztó 

szegényesek az iskolában. A nevelő-oktató munkához szükséges eszközök nagyon régiek.  Az 

iskolában folyó gyermek ifjúsági védelmi munkát is ismertetné részletesebben, ami 

példaértékű. Nagyon jól működik, és nagyon jól együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal. 

Ennek az oka, hogy nagyobb fegyelmi vétségek, atrocitások nem fordultak elő az iskolában. 

Az eredmények, erősségek a tagiskolára vonatkozóan egyértelműen a pozitívumok ki vannak 

hozva. Úgy gondolja, hogy a minőségbiztosítási munkának ez a konzekvenciája, hogy az 

utóbbi időben nem nagy figyelmet fordítottak se, az iskolák se az óvodák arra, hogy annak 

idején, amikor a programot kidolgozták és utána mindenki elfelejtette, de ez nem erről szól 

ennek folyamatosnak kell lennie. A neve is az, hogy folyamatos fejlesztés. A jövőben a 

tanfelügyeleti rendszer ezt is ellenőrizni fogja. Gyakorlatilag ezt nem szüntette be senki. A 

megoldandó problémáknál elsősorban illetve a javaslatoknál a tanulóknak vannak feladatok 

adva, de igazából itt több feladat van, ami az iskolavezetésre is vonatkozik. Beszéltek arról a 

gyermekvédelmi konferencián, hogy fontos feladat volna bevonni a szülőket az iskola 



segítésében és egy szülők iskolája nevezetű összejövetelt terveztek havonta egyszer vagy 

kéthetente, ahogy majd a megállapodás szól. Elfogadásra javasolja. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Annyit szeretne még mondani, hogy amit megtanultak a 

minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban, azt nem lehet elfelejteni, hiszen az elég komoly 

dolog volt annak idején. Elmondaná, hogy az új törvényi rendelkezések ezt a részét már 

megszüntették. 

 

Pisók István polgármester: Annyit szeretne még hozzátenni, hogy a javaslatokat olvassa. 

Pályáztak egy futballpályára a kastély előtti területen öltözővel, teniszpályával, akár 

kosárpályával s egy futópályával. 

 

Oláh János képviselő: Kispálya? 

 

Pisók István polgármester: Nem kispálya, annál nagyobb. 

 

Oláh János képviselő: Meg vannak a szabványok. 

 

Pisók István polgármester: 16 éves korosztályig. Nem olyan nagy, mint a focipálya. Ez 

gyerekeknek való pálya. Ezt vagy be kell keríteni, vagy figyelni kell rá, hogy ne legyenek ott 

rongálások. A focipályát karban kell tartani. Rendszeresen nyírni kell, locsolni, ha szárazság 

van. Ha megemelkedik a testnevelés órák száma, akkor lehet, hogy még egy testnevelő tanárt 

is fel kell venni oda. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Fel kell venni.  

 

Pisók István polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszöni a pedagógusoknak 

és intézmény vezető asszonynak a munkáját. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a beszámolót. Megállapítja, 

hogy egyhangúlag elfogadták.  

 

105/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai 

Általános Iskolai Tagintézménye 2012/2013-as tanévi nevelő-oktató munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai 

Általános Iskolai Tagintézménye 2012/2013-as tanévi nevelő-oktató munkájáról szóló 

beszámolóját. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai 

Általános Iskolai Tagintézménye 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 



Ötödik napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi 

tevékenységéről 

 

Sztrunga Brigitta művelődési ház és könyvtárvezető: Szeretettel köszönt mindenkit. 

Március 20-tól kezdett el itt dolgozni. Csináltak egy elektronikus könyvtárnyilvántartó 

rendszert, már hónapok óta dolgoznak benne. Az összes helyben található könyv állományt 

elektronikus úton felvezették, és ott szeretnék az átadás-átvételt vezetni a továbbiakban. 

Jelenleg Szolnokhoz tartoznak. Nagy segítséget kaptak Szolnokról. Segítenek majd a 

könyvtár átalakításában, rendben tartásában, ősszel pedig a hivatalos dokumentumait szeretné 

intézni a Művelődési Háznak. 

 

Oláh János képviselő: Mit takar az a hivatalos dokumentum? 

 

Sztrunga Brigitta művelődési ház és könyvtárvezető: A működési engedélyeit rendben 

tartani. Át kell dolgozni az egészet. 

 

Pisók István polgármester: Itt van benne egy kis elírás, mert tavaly nem augusztus 5-én volt 

a falunap, hanem augusztus 19-én. A Művelődési Házban most jelenleg az óvodások ott 

vannak. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslata van, hogy a programrészt, amit beleírt a 

beszámolóba aktualizálni kell. Tavaly nem volt biciklis verseny. Azokat ki kell húzni belőle. 

A séta az nem a hatodik volt, hanem a hetedik. A Levendula életmódklub az már megszűnt. 

Azzal együtt tudják elfogadni, ha ezek a dolgok módosítva lesznek benne. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A beszámolónak a könyvtár részéhez annyit szólna hozzá, hogy 

az általános iskolások számára a kötelező s ajánlott irodalmat biztosítani tudják. Ő nem ezt 

tapasztalja. Sajnálatosan nincs megfelelő számban a kötelező s ajánlott irodalom, mivel a 

szülők egyáltalán nem tudják ezeket megvenni. A könyvtárban is rendelkezni kellene egy 10-

15 számú példánnyal a kötelező irodalomból és 1-2 talán ha van belőle. 

 

Sztrunga Brigitta művelődési ház és könyvtárvezető: Folyamatos könyvrendelésük van. 

Kapnak egy listát, azon viszont nem szerepel egyetlen egy kötelező olvasmány sem. Ősztől 

lesz olyan, azt mondták, hogy 600 könyvhöz nagyon jó áron hozzá lehet majd jutni. Ezen 

belül lehet majd kötelező olvasmányokat rendelni. Most már tudja nagyjából, hogy milyen 

állomány van, tudja, hogy rengeteg hiányosság van. Ezt már megpróbálták volna intézni, 

viszont meg vannak kötve. Csak abból a könyvtárállományból rendelhetnek, amit ők 

biztosítanak. 

 

Pisók István polgármester: Köszöni az egész éves munkáját előre is. Annyit szeretne még 

hozzáfűzni, hogy lesz egy nagy szabású rendezvény, ez a fogathajtó és az elővágta, itt lesz 

július 20-án. Volt egy olyan időszak, hogy úgy nézett ki nem fog ez összejönni anyagi okok 

miatt, de most már úgy néz ki, hogy a rendezőbizottság meg fogja csinálni. A program a 

következő lenne. Valószínűleg le lesz zárva az egész faluközpont. A parkhoz közel lesz állítva 

egy hatalmas színpad, amin különböző műsorok lesznek, de az sem biztos, hogy 100%-ban 

minden úgy fog történni. Lesz egy fogathajtó verseny, ami fél 9-kor kezdődik és 11 órakor 

kezdődik a vágtának az előfutama. A döntő az valószínűleg 17 órakor lesz. Lesz még mellette 

lecsófőző verseny, de emellé mindenkinek főzni kell még valamit. Fognak küldeni a környező 

települések polgármestereinek egy meghívót erre, hogy képviseljék a településüket. A Lovas 

Szövetségtől is lesznek meghívva, meg lesz hívva a megyei elnök úr, Fazekas Sándort kérték 



fel a Vidékfejlesztési Minisztert a rendezvény fő védnökének. El is fogadta. Előre láthatólag 

olyan művészek jönnek, mint Kökény Attila, az Irigy Hónaljmirigy, Lola, a diszkót pedig 

B.Tóth László fogja csinálni este. Erre kérnének még segítséget, mert kellenének biztonsági 

emberek. Ez majd azért kissé komolyabb megbeszélést fog majd igényelni, ügyelni kell a 

biztonságra, a közönségre. Több olyan dolog van, amit a következő héten elkezdenek 

szervezni. Lesz mentő, állatorvos. Az Önkormányzatnak nem kerül különösebben pénzébe. A 

múltkor elmondták, hogy a mentő költségét, az állatorvos költségét kell vállalni, de ez olyan 

150. 000 – 300.000.- forintnál megáll. Ennyi, ami az Önkormányzatot terheli. A többit mind 

szponzorok fizetik. Lehet, hogy lesz még változás a műsorban. A hangosítás csak 

aggregátorral tudják megoldani, mivel 320 KW kell. Nagyon komoly színpadhangosítás lesz. 

A főzőversenyt a parkban szeretnék majd megoldani. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A verseny az a kótában lesz? 

 

Pisók István polgármester: Igen. Negyedóránként lesz futam. Következő héten készítik a 

plakátokat. Magát a fogathajtót mindenképpen szeretnék megtartani. Kevés lovas van. 

Tiszagyendáról be fog jutni egy csapat a Nemzeti Vágtára, amit szeptemberben rendeznek a 

Hősök terén. Ha megnyerik, akkor az a pénz az önkormányzatot illeti. Kéri, hogy aki a 

beszámolóval egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a beszámolót. 

 

106/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- A Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Művelődési Ház vezetője helyben 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: TKTTSZSZK 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Villás Nóra sajnos nem tud itt lennie. Tiszafüredre kellett 

mennie, majd utána az ÁNTSZ-hez. Ha kérdés merül fel, akkor próbál rá válaszolni. 

 

Pisók István polgármester: 2012-es évről van szó, akkor még Tiszafüredhez tartoztak. 

Sajnos Tiszafüred tartozik még, de nem csak nekik, hanem a többi önkormányzatnak. Reméli, 

hogy el tudnak vele számolni, hogy mire költötték a pénzt. Tiszafüred sajnos adósságrendezés 

alatt van. Szakmailag ez nem érinti őket. Van-e valakinek ehhez hozzáfűzni valója? Még 

annyi kiegészítést tenne, hogy beindult ez az éjszakai szolgálat is a településen. 

 

Bató Miklós képviselő: Van egy dolog a beszámolóban, hogy az idősek klubjának a vezetője 

Villás Nóra 8 órában van. Ez most, hogy van, erre szeretne rákérdezni. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez úgy néz ki, hogy náluk nincs függetlenített vezető, aki 

csak a vezetői feladatokat látja el az idősek klubjának a vezetője az a teljes intézmény 

vezetője is és ez mindig is így volt a takarékosság miatt. 

 

Bató Miklós képviselő: Az le van írva, hogy munkaidőn kívül látja el. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mond erre egy példát. Mondjuk, van a vezető óvónő az 

óvodában, akinek van egy csoportja, de emellett ellátja a vezetői feladatokat. Tehát nem volt 

olyan, hogy kiemelt vezető, még akkor sem, amikor helyben volt. Annak idején, amikor ő volt 

a vezető a gyermekjólétit és a családsegítőt ellátta 8 órában és mellette a vezetési feladat. 

Tudva lévő, hogy az idősek klubjában a vezetői feladat nem olyan jellegű, hogy 8 óra 

hosszában az idősekkel kell foglalkozni, mert a klubvezető mellett a törvényben le van írva, 

hogy az idősek klubjába kell mellé egy 8 órás szociális gondozó, ha a demens ellátás is 

beindul, kell még egy 8 órás szociális gondozó meg egy 4 órás mentálhigiénés foglalkoztatott. 

Tehát gyakorlatilag az utasításos, vezetési, tanácsadási szolgálatokat látja el, meg az 

adminisztrációt. Minden településen így működik. A nagyintézménynek a fővezetője, aki 

majd lesz a munkáltatói jogokat, a szervezet ellenőrzését, betartatását azt a magasabb 

intézményvezető látja el. Vezetői pótlékot kap természetesen, és ami menet közben vezetői 

feladat adódik, statisztikát készíteni, éves beszámolót leadni, vagy tanácsot adni a 

gondozónőnek, ha valami probléma van, akkor azt megoldani. Egyébként minden dolgozó a 

saját szakterületét azt leadminisztrálja. Neki csak az ellenőrzés feladata van. 

 

Pisók István polgármester: Van még kérdés esetleg? 

 

Bató Miklós képviselő: Még van. Az elmúlt testületi ülésen megkérdezte, hogy van ott három 

helyiség. Mi célt szolgál? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondja, hogy mi célt szolgál. Tiszagyenda Község 

Önkormányzata fenn kívánja tartani ezt a Szociális Intézményt, ehhez kétség nem fér, a házi 

gondozást, minden egyes szakfeladatot, ami most működik. Elég kevés a normatíva. A 

legtöbb normatívát az idősek klubja hozza. Nyilvánvaló, hogy ha eddig meg volt az 

engedélyük ezt az engedélyt nem akarják feladni azzal, hogy nem működtetik. A nagy 

terembe, ahogy belépnek, ahonnan az ebéd hordják ez az első helyiség, ott gyülekeznek az 

emberek a klubba. Oda járnak be a házi gondozó nők, onnan hordják a szociális étkezők az 

ételt, mondhatni, hogy szabadabb helyiség van, amit nem tart jónak. Aki nem kíván csoportos 

foglalkozásban részt venni, hanem csak ül és nézi a tv-t az ott éppen ellehet. Aki pedig a napi 

foglalkozásokon részt vesz az a kis helyiségben van hátul, ami a támogató szolgálatos 

helyiség. Ami be is van rendezve ennek megfelelően. Elég sok minden összegyűlt. Jövőben a 

demensekkel való foglalkozás is itt fog történni, mert az, sokkal szigorúbb ellenőrzés alá esik. 

Nekik is van orvosilag papírral rendelkező 7 fő demens jelen állapotban, akikre megkérték a 

működési engedélyt. A dolgozók pedig nyilván való, hogy be kell, hogy álljanak melléjük 

dolgozni. Van, ami a Tasiné Irénkének a kisszobája volt az pedig egy olyan iroda lett, ahol 

ezek a gondozók össze fognak gyűlni, mert bizony nem megoldás, hogy a pihenő helyiség, 

ami az időseknek van fenntartva, most jelenleg a gondozók elfoglalják. A hátsó helyiséget sok 

minden célra használták már például, amikor melegedőt kellett nyitni, akkor ott volt 

berendezve a szoba, azoknak, akik éjszakánként ott melegedtek fagy idején. Tehát minden 

helyiségnek meg van a saját funkciója és ezeknek meg kell lenni, hogy a működési engedélyt 

az intézményre megkapják. A hátsó helyiségek meg az egyik a gyermekjóléti a másik a 

családsegítő helye. 

 



Pisók István polgármester úr: Kielégítő a válasz? 

 

Bató Miklós képviselő: Nem. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: És miért nem? 

 

Bató Miklós képviselő: Azért nem, mert a múltkor olyan nagy vita volt, hogy nem volt egy 

olyan helyiség, ahol a gyerekeknek normálisan kiosztják az ebédet. Úgy gondolja, hogy az 

első helyiség ezek közül semmilyen célt nem szolgál. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az a klubszoba. Az a foglalkozásoknak a helyszíne. 

Például, amikor jött a pszichológus azzal a 4-5 emberrel ott gyűlt össze. Ez az idősek 

klubjának a helyisége. 

 

Oláh János képviselő: Tehát mindenféleképpen igény van rá? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha akarják az idősek klubját, akkor igen.  

 

Oláh János képviselő: És a lakosság részéről mutatkozik igény, annak ellenére, hogy nem 

tudják finanszírozni? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az idősek klubjába be van iratkozva most 25 fő és ebből a 

25 főből, akik rendszeresen eljárnának. Például ilyen igények lennének, hogy nagyon 

szeretnék, ha behordanák őket kocsival ezt egyenlőre nem tudják megoldani az autó hiánya 

miatt. Azt nagyon igénylik, hogy ott legyen velük a gondozónő. 

 

Oláh János képviselő: Ha nincs velük egy olyan személy, aki összefogja őket, akkor 

elmennek. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az a baj, hogy annyira kevés volt az ember, hogy nem 

tudtak velük foglalkozni. Ha veszik a házi gondozást, most 29 fő a létszám a házi 

gondozásnál. Erre 9 ember juthat, de 3 gondozójuk van és van a nappali gondozásra 20 vagy 

25 igény, akik szeretnék beadni főleg amióta ingyenessé vált. Azonban már nincs több 

kapacitás a gondozónőből. Az a normatíva, amit megkapnak a házi gondozókra és amint be is 

állítják az új gondozónőt a fizetését és a járulékos költségeit nem fedezi. Ez egy időseket 

ellátó intézmény, ez nem arra szolgál, hogy 70 gyerek beül megebédelni, mert ez nem községi 

ebédlő. Semmi személyes indíttatása nincs ez ügyben. Ha olyan van, hogy ételt elhordani, 

mint szociális kifőző helyről, mint mikor megnyílik a konyha, ott van a hátsó ajtó, az 

ételkiadó és akkor onnan elviheti bárki, mert oda ráállítottak egy embert. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezek szerint egyáltalán nincs helyben melegétkeztetés, tehát 

senki nem eszi meg az ételt a klubba? Akkor hogy oldják meg, hogy ez nem jelentsen gondot. 

A szociális étkező rész nem tartozik hozzájuk, akkor oda nem engedik be őket? Vagy ez hogy 

van? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Úgy van, hogy megjön az ebéd és a klubba 3 féleképpen 

fogyasztják el az ebédet. Vagy hazaviszi, vagy kiszállítják neki vagy helyben fogyaszt. Aki 

helyben fogyaszt, az leül az asztalhoz, kiszolgálják és megeszi az ebédjét, majd elmosogatja 

az, aki arra a feladatra van beosztva. 

 



Simai Mihály képviselő: Hol mosogatnak el? 

 

Oláh János képviselő: A mosogató része nincs lezárva. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor jelen pillanatba, aki bérli azt a részt, az nem is fizet bérleti 

díjat? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Egy havival van elmaradva, és egy havi lenne most neki aktuális. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha ő gyakorlatilag nem is használja, akkor ez nem úgy működik, 

hogy a szociális intézmény fizeti ki a felhasználást? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem jelezte, hogy nem használja, tehát nem tudhatják. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: 2014-ig van neki engedélye. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Már felszólították, hogy fizessen bérleti díjat. Ő nem jelezte, 

hogy vissza kívánja adni. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a beszámolót. Megállapítja, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 

 

107/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tiszagyenda 

Szakmai egységének munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tiszagyenda Szakmai 

egységének munkájáról szóló beszámolóját. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. TKTTSZSZK Tiszagyendai Szakmai egysége 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása.  

 

Pisók István polgármester: Minden települési önkormányzatnak 5 évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot kell megfogalmaznia. Nem egy kis feladat volt. 

 

Koósné Ignácz Anikó: Két és fél hónapnyi munka. 

 

Pisók István polgármester: Szerencsére nekik elkészült. Elsőként? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem. Most már aktuális mindenkinek. Aki ebbe bele akar 

tekinteni, az nyugodtan beletekinthet 



Pisók István polgármester: Akinek van esetleg ezzel kapcsolatosan kérdése vagy hozzáfűzni 

valója, az szóljon. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyit szeretne mondani, hogy nem kis munka volt 

polgármester úr, ahogy mondta az elkészítése, és ezzel, hogy most elkészült az 

esélyegyenlőségi program lehetővé vált az önkormányzat illetve ha más intézmények 

pályáznak, akkor is kérik, hogy a településen van e ilyen. Ennek megvalósítási kötelezettsége 

van. Intézkedési terveket kellett hozzá készíteni. Állandó figyelmet igényel, hogy melyik 

feladatot kell végrehajtani, milyen határidővel. Ez egy állandó feladatot jelent. Jegyzőnő 

tudja, hogyan fogják tudni ezt megoldani. Ezt állandóan figyelni kell, értékelni kell a testület 

előtt, beszámolni a végrehajtás fázisairól és utána új célokat kitűzni. 

 

Pisók István polgármester: Ellenőrizni kell a különböző csoportoknak a helyzetét és akkor 

ezt dokumentálni kell. 

 

Koósné Ignácz Anikó: Minden egyes intézkedési tervben, aki megnézi oda van írva, hogy mi 

a feladat, feladat ellátója, milyen határidővel kell ellátni. 

 

Pisók István polgármester: Végső soron itt nem volt probléma, mert kezelték a helyzetet. Ez 

működött itt, attól függetlenül, hogy nem készítettek ilyen tervet. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az iskola, óvoda minden évben készít helyzetelemzést. Igaz, 

hogy kistérségi szinten, de nekik volt helyi esélyegyenlőségi tervük ezért úgy gondolja, hogy 

semmiféle nehézséget nem okozott az óvodavezetőnek és neki sem, hogy besegítsenek a 

települési esélyegyenlőségi terv elkészítésébe, mert ennek már ők több éve részesei. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

egyhangúlag elfogadták. 

 

108/2013. (VI.27.) számú határozat 

 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja 

Tiszagyenda Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 

Felelős: aljegyző, polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Nyolcadik napirendi pont: Platánfa Óvoda óvodavezetői állásáról való döntéshozatal. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha megengedi polgármester úr, szólhatna ehhez? 

 



Pisók István polgármester: Persze. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát a Szociális, Egészségügyi és Sportbizottság a hétfői nap 

folyamán megtárgyalta az óvodavezetői állás pályázatát. Ott mikor a törvényi szabályokat 

átnézték valahogy ez a pontja a Kormányrendeletnek, vagyis az 5.§ 17-es pontja kicsit 

elkerülte a figyelmüket, mert csak azt nézték, hogy hogyan férhetnének bele ebbe a rövid 

időbe a pályázati lépéseknek a megvalósításával. Jegyzőnővel konzultálva, igaz a bizottság 

összehívására már nem volt idő, javasolta, hogy ezt a napi rendi pontot módosítsák és 

változtassák meg, oly módon, hogy a Kormányrendelet 5. §-ára hivatkoznak. Hiszen van rá 

lehetőségük és módjuk arra, hogy egy évre adják ezt az ideiglenes megbízást, annak 

érdekében, hogy zavartalanul folytatódjon az oktató, nevelőmunka az óvodában. Nagyon 

rövid az idő július 1-től augusztus 15-ig, hogy minden egyes dolgot lépésről-lépésre le 

tudjanak vezényelni. Jegyzőnő a Kormányhivatalnál utána járt, semmi akadálya annak, hogy 

egy évre megadják az ideiglenes kinevezést és úgy gondolják, hogy a bizottság tagjai is 

támogatják ezt a beadott javaslatot. Nem hiszi, hogy a képviselő társak ez ellen lennének, 

hiszen idő kell neki. Tehát a pályázatot jövőre ki kell írni szerinte már áprilisban. Annak 

érdekében, hogy a meghatározott időre le tudják bonyolítani. Minimum 90 nap kell neki és 

még akkor sem biztos, hogy itt akkor eredmények születnek. Meg van egy vezető, aki a 

munkáját eddig is jól elvégezte, úgy gondolja és ezután is el fogja végezni. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri megszavazni a határozati javaslatot, mely értelmében a Platánfa 

Óvoda vezetésére ideiglenes vezetői megbízást adnak Balogh Edinának 2013. július 1. 

napjától 2014. augusztus 17. napjáig. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot. 

 

109/2013. (VI.27.) számú határozat 

  

- 91/2013. (VI.17.) számú határozat módosításáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 17-én a 91/2013. 

(VI.17.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Platánfa Óvoda 

vezetésére ideiglenes vezetői megbízást ad Balogh Edinának 2013. július 1. napjától 2014. 

augusztus 15. napjáig.  
 

Az ideiglenes megbízás idejére szóló illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra, a törvényben foglaltnál kevesebb nem 

lehet. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodavezetői 

feladatok ellátására pályázatot ír ki, melynek előkészítésével Balogh Henrietta aljegyzőt bízza 

meg, akképp, hogy a pályázati kiírást úgy kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az, 

törvényesen elfogadásra és lebonyolításra kerülhessen 2014. augusztus 15. napjáig.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 



 

1. Balogh Edina tagóvoda vezető 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Társulási megállapodás megszüntetéséről és az új 

együttműködési megállapodás megkötéséről 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mi a különbség? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyi, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény kimondja, 

hogy július 1-től csak jogi személyiséggel rendelkező társulások lehetnek. Adószámmal, 

bankszámlaszámmal kell rendelkezni. Eddig is tudott működni jogi személyiséggel 

rendelkező társulás nélkül ez a szennyvízberuházás. Egyszerűbb lesz a most beterjesztett 

forma. Igazából ez a megállapodás jogi személyiség nélküli társulási megállapodáson 

alapszik. Sok változás nincs benne. Hogy ha egy jogi személyiségű lenne, akkor minden 

közös lenne Tiszaroffal, így azonban külön tudnak szerződni, megállapodásokat kötni. 

 

Pisók István polgármester: Semmi különös nem változik, csak annyi, hogy konzorciumi 

formában látja el a társulás a beruházást. Előre láthatólag, olyan nagyon nagy probléma nem 

lehet, akkor szeptemberben elkezdődhet a beruházás. Ez úgy fog történni, hogy először a 

kivitelező kezd el dolgozni. Van rá egy szabály, hogy ilyen csatornázási munkákat nem lehet 

a téli időszakban csinálni. Tehát novembertől február végéig. Egy utca kimarad, ami a 

Bocskai utca. A tervek nem nagyon készültek el, voltak bonyodalmak. Ha ez megvalósul, 

akkor a település a 100%-ban be lesz csatornázva az egy utca kivételével. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mit akartak a bérleti díjjal előtte, valamit terveztek? 

 

Oláh János képviselő: Önerőre akarták fordítani. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Még mindig benne van az önerő lehetősége, mivel még nem 

tudni, hogy hány százalékot kapnak. Az EU önerő alapra pályáztak, de még, hogy a 

fennmaradó önerőt megkapják e, azt még nem tudni. Ha nem kapják meg, akkor arra kell 

fordítani. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a 

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg. Megállapítja, hogy 

egyhangúlag elfogadták. 

 

110/2013. (VI.27.) számú határozat 

  

- „Társulás Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítéséért” elnevezésű, 

önálló jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás megszüntetéséről, 

együttműködési megállapodás elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Társulás Tiszaroff 

és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítéséért” elnevezésű, önálló jogi személyiséggel 

nem rendelkező önkormányzati társulást 2013. június 30. napjával megszünteti.  

 



A „Szennyvízelvezetés és –tisztítás” tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízberuházásának megvalósítása érdekében 2013. július 1. napjától 

együttműködési megállapodást köt, a mellékletként csatolt együttműködési megállapodást 

elfogadja. 

 

Felhatalmazza Pisók István polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszaroff Község Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű vagy egyéb bejelentés van-e?  

 

Simai Mihály képviselő: Annyit szeretne még mondani, hogy ugye mondta a polgármester úr 

ezt a biztosítási dolgot a nemzeti vágtával kapcsolatosan és annyit szeretne, hogy kérne 

közmunkásokat, hiszen 3 embernek meg kellett újítani az igazolványát. A 44 fős 

polgárőrségből 22-en maradtak. Többen nem voltak hajlandóak. 

 

Pisók István polgármester: Nem probléma ez, hiszen tavalyi falunapon is közreműködtek 

közmunkások. Köszöni az együttműködést mindenkinek. Bezárja az ülést. 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


