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14.SZ.JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. július 31-én megtartott soros Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. 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.
111/2013.(VII.31.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: 3 napirendi pont megtárgyalását kéri, az első a
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról szól, a
díszpolgári cím adományozásáról, a harmadik pedig a Tiszagyendáért
adományozásáról. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.

Tiszafüred
második a
emlékérem
pontokkal,

112/2013.(VII.31.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.
Pisók István polgármester: Kéri az aljegyzőt, hogy tegyen kiegészítést a napirendi ponthoz.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy azért vált szükségessé a társulási megállapodás
módosítása, mivel 2013. július 1. napjától a törvény előírta a változást, valamint mivel kivált
több település is a társulásból így ezen változásokat is át kell vezetni. Addig a törzskönyvi
nyilvántartásba nem jegyezhető be a változás, amíg minden érintett település önkormányzata
minősített többséggel ezt el nem fogadja. A mellékelt előterjesztés részleteiben tartalmazza az
érintett változtatásokat.
Pisók István polgármester: Lényegében azt kell elfogadni, hogy kilépnek ebből a
társulásból. Ők működnek ugyanúgy tovább, mint egy öncélú társulás. Ez el lett annak idején
mondva ott a társulási ülésen, de nem akarták ezt tudomásul venni. Egyébként volt a

Kunhegyesi polgármester úr Tiszafüreden tárgyalni, hogy a társulás közel 14 millióval
tartozik. Adósságrendezés van.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
113/2013. (VII.31.) számú határozat
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodása módosításáról
I.)
Tiszagyenda Község Önkormányzata egyetért és elfogadja a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás Társulási megállapodásának alábbi módosítását:
-

1.) A Társulási megállapodás bevezetőjében a jogszabályi hivatkozások pontosításra
kerülnek.
2.) A Társulási megállapodás I. fejezet 1. pontja kiegészítésre kerül.
3.) A Társulási megállapodás I. fejezet kiegészül egy 3.1 ponttal a Társulás tagjairól
címmel.
4.) A Társulási megállapodás I. fejezet 3.a. pontja törlésre kerül.
5.) A Társulási megállapodás I. fejezet 6. pontjából a Kistérségi Iroda törlésre kerül,
helyette a feladat ellátója, a Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatala kerül
feltüntetésre, kiegészül azzal, hogy önálló jogi személy.
6.) A Társulási megállapodás I. fejezet 7. pontja az Mötv. 95.§ (1) bekezdésnek
megfelelően módosításra kerül.
7.) A Társulási megállapodás I. fejezet 8. pontja törlésre kerül.
8.) A Társulási megállapodás I. fejezet 11. pontjából a munkaszervezet törlésre kerül,
helyette a társulás székhely önkormányzatának polgármesteri hivatala kerül
feltüntetésre.
9.) A Társulási megállapodás II. fejezet címéből a többcélú törlésre kerül.
10.)
A Társulási megállapodás II. fejezet 4. pontja az Mötv. 90.§ (1) bekezdése
alapján kiegészítésre kerül és a többcélú törlésre kerül. A jogszabályi hivatkozás
javításra kerül.
11.)
A Társulási megállapodás II. fejezet 5. pontja aktualizálásra kerül.
12.)
A Társulási megállapodás II. fejezet 6. pontjából törlésre kerül a többcélú, a
társulás útján, mikrotérség polgármesteri hivatala útján szövegrész és javítva lettek a
pontok.
13.)
A Társulási megállapodás III (Feladat és hatáskör ellátása) fejezetben egy pont
beszúrásra került, mely a szakágazat és szakfeladatok felsorolását tartalmazza.
14.)
A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 1. pontja
aktualizálásra kerül.
15.)
A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet
Területfejlesztési 2. pontja az Mötv. 13.§ (1) bekezdés alapján aktualizálásra kerül.
16.)
A Társulási megállapodás III/A. (Feladatellátás rendszere) fejezet 2.1-2.9.
pontjai törlésre kerülnek.
17.)
A Társulási megállapodás III/A. (Egészségügyi ellátás, szolgáltatás) fejezet 2.
pontja 2., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20. bekezdése törlésre kerül.
18.)
A Társulási megállapodás III/A. (Szociális feladatok) fejezet 3. pontja
kiegészül az Illetékessége, működési köre: Abádszalók, Nagyiván, Tiszafüred,
Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaörs, Tomajmonostora települések közigazgatási területe.

Továbbá feladatellátási megállapodás alapján látja el Kunhegyes, Tiszagyenda,
Tiszaroff településeken a szociális feladatokat a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
Intézmény működési engedélyének megszerzéséig szövegrésszel és 6-10., 12., 14-15.
bekezdése törlésre kerül.
19.)
A Társulási megállapodás III/A. (Közoktatási feladatok) fejezet törlésre kerül.
20.)
A Társulási megállapodás III/A. (Sport feladatok) fejezet törlésre kerül.
21.)
A Társulási megállapodás III/A. (Közművelődési feladatok) fejezet 1., 5.
bekezdése törlésre kerül
22.)
A Társulási megállapodás III/A. (A település és területrendezési,
műemlékvédelmi feladatok) fejezet 3-4., 11. bekezdése törlésre kerül
23.)
A Társulási megállapodás III/A. (Szolgáltatási- szervezési feladatok) fejezet
törlésre kerül.
24.)
A Társulási megállapodás III/A. (Közrendi és közbiztonsági feladatok) fejezet
2., 4. bekezdése törlésre kerül
25.)
A Társulási megállapodás III/A. (Pénzügyi- gazdasági ellenőrzési és egyéb
feladatok) fejezet 1., 5.-7. bekezdése törlésre kerül.
26.)
A Társulási megállapodás III/A. (Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok)
fejezet törlésre kerül
27.)
A Társulási megállapodás IV. (A tagsági viszony keletkezése) fejezet 14. és 15.
ponttal az Mötv. 90.§ (4) és (5) bekezdése alapján kiegészítésre kerül, pontjaiból a
többcélú törlésre kerül.
28.)
A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete)
fejezet 4. pontjából a „helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon
belül” szövegrész törlésre kerül
29.)
A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete)
fejezet 6. és 7. pontja az Mötv. 89.§ (1) és (2) bekezdés alapján aktualizálásra kerül.
30.)
A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete)
fejezet 8. pontja az Mötv. 89.§ (3) bekezdés alapján kiegészítésre kerül.
31.)
A Társulási megállapodás IV. (A Társulás tagsági viszonyai és szervezete)
fejezet 10. pontja az Mötv. 91.§ alapján módosításra kerül.
32.)
A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet
címéből és pontjaiból törlésre kerül a többcélú szó.
33.)
A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet
1. alfejezetben (A Társulás szervei) az elnökhelyettes megnevezés módosításra kerül
(alelnök).
34.)
A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet
1. alfejezetben (A Társulás szervei) Társulás Munkaszervezete szakasz módosításra
kerül az Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján.
35.)
A Társulási megállapodás V. (Többcélú Társulás szervezeti rendszere) fejezet
1. alfejezetben (A Társulás szervei) Többcélú Társulás Tanácsára vonatkozó
szabályok az Mötv. 94.§ (2) bekezdés alapján kiegészítésre kerülnek.
36.)
A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fejezet
Többcélú Társulás Tanácsa működési szabályai alfejezetből törlésre kerül a többcélú.
37.)
A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fejezet
Többcélú Társulás Tanácsa működési szabályai alfejezet 6. pontjában az
elnökhelyettes megnevezés alelnökre módosul.
38.)
A Társulási megállapodás VI. (A társulási szervek működési szabályai) fejezet
A Társulási tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok alfejezet 2.
pontjában az Mötv. 94.§ (5)-(7) bekezdései alapján pontosításra kerülnek.
39.)
A Társulási megállapodás VIII és IX. fejezetéből a többcélú törlésre kerül.

40.)
A Társulási megállapodás X. fejezete az Mötv. 92.§ alapján a 8. ponttal
kiegészítésre kerül.
41.)
A Társulási megállapodás X. fejezet 6. pontjából a kistérség törlésre kerül, és
kiegészül a társulás honlapja szövegrésszel.
42.)
A Társulási megállapodás Záró rendelkezések és Záradék fejezetéből a
többcélú és a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) törlésre kerül.
43.)
A Társulási megállapodás 2. számú mellékletét képező Alapító okirat törlésre
kerül.
44.)
A Társulási megállapodás 3. számú mellékletében a 2012. január 1-i adatoknak
megfelelően módosításra kerültek a települések lakosságszám adatai.
45.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat bevezetésében a jogszabályi hivatkozás pontosításra kerül.
46.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 1.§ (5) bekezdéséből a Kistérségi Iroda helyett Tiszafüred Város
Polgármesteri Hivatala kerül feltüntetésre.
47.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 2.§ (5) bekezdésben az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül
feltüntetésre.
48.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat II. fejezet címéből és alcíméből a Többcélú Kistérségi szöveg törlésre
kerül.
49.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 3.§ (3) az Mötv. 95.§ (5) bekezdés alapján módosításra kerül.
50.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 4.§-ban az elnökhelyettes helyett az alelnök megnevezés kerül
feltüntetésre.
51.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 5.§ (3) bekezdés b.) pontja és 5. pontja törlésre kerül.
52.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 9.§ (4) pontja módosításra kerül.
53.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 13.§ (2) és (4) bekezdés az Mötv. 94. § (5)-(6)-(7) bekezdése alapján
módosításra kerül.
54.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 16.§ (3) bekezdés aktualizálásra kerül.
55.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 20.§ (4)-(5) bekezdése módosításra kerül.
56.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező SZMSZ V. fejezete
22.§ (A társulás munkaszervezete) törlésre kerül.
57.)
A Társulási megállapodás 4. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzat 23.§ (2) bekezdés aktualizálásra kerül.
A Társulási Megállapodás és mellékleteinek módosítása valamennyi tagönkormányzat
jóváhagyó testületi határozatának meghozatalát követően lép hatályba.
II.)

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is fenntartja és
megerősíti a 98/2013. (VI.26.) számú határozatában foglaltakat, azaz azt hogy
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásából 2013. december 31. napjával
kiválik.

A határozatról értesül:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Elnöke
Érintett települések
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Második napirendi pont: Díszpolgári cím adományozásáról való döntéshozatal.
Pisók István polgármester: Augusztus 18-án szeretnék a falunapot megrendezni,
engedelmükkel kötötte a tűzijátékra meg a hangosításra és a fellépőkre egy szerződést, de
viszont van ez a díszpolgári cím, amit vagy adnak vagy, nem. Javaslatot tehetnek, de nyilván
való, hogy a testület dönti el. Ugye van a díszpolgári cím, meg van a Tiszagyendáért
emlékérem. Csapó Juditot javasolná a díszpolgári címre, ő a máltai lovagrend tagja. Indoklás
a következő: ő a saját vagyonából támogatta a templomnak a felújítását közel 3 millió
forinttal, annak idején a katolikus templomot. A másik pedig, hogy több éven keresztül az ő
hozzájárulásával, támogatásával a tiszagyendai gyerekek jutottak ki Liechtenstein-be. Tudja,
hogy sokan megérdemelnék, de ő olyan korban van, aki még él és át tudná venni a díjat.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Díszpolgárira csak egyet adnak, nem?
Fuder Lászlóné képviselő: Egyet adnak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A másik pedig Tiszagyendáért emlékérem.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem igazán ért egyet a posztomusz díszpolgári cím odaadásával,
megmondja őszintén, hogy volt már benne részük Sárközi Sanyi bácsi esetében, hogy még
életében odaadták és már sajnos csak holtában kapta meg. Úgy gondolja, hogy adják azoknak
az embereknek, akik még élnek és ezek az emberek még segíteni tudnak, tehetnek valamit a
településért. Azon kívül, amit már eddig is tettek. Csapó Judit véleménye szerint egy jó
gondolat, de igazából a nagypapát ő nem javasolná polgármester úr. Ilyen téren ezzel nem ért
egyet. A Tiszagyendáért emlékérmet nem muszáj minden évben kettőt-hármat kiadni, hiszen
egy idő után lehet, hogy elveszíti a jelentőségét és a fontosságát. Ennyit szeretett volna
mondani.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondaná, hogy Csapó Judittal maximálisan egyetért. Az
nagyon jó dolog, hogy felkarolta a Tiszagyendai gyerekeket. Igaz, hogy nem évente, de 3-4
évente eljutnak. Anyagi fedezete ennek rendelkezésre áll?
Balogh Henrietta aljegyző: A tavalyi évben 50.000 forintra le lett csökkentve a díszpolgári
címmel járó díj.
Bató Miklós képviselő: Mondana egy embert: Sinka József, gondoljon bele mindenki, hogy
mit tett a faluért aktív korában és ezt az embert elfelejtették.
Fuder Lászlóné képviselő: Egyébként nagyon jó lenne valamilyen szempont alapján
összeállítani, és ezt lerögzíteni abba, amit hoztak annak idején erről a díszpolgári cím,
Tiszagyendáért cím adományozásáról. Nincs semmi olyan szempontsor, amire azt mondják,
hogy igen, aki ezeket a dolgokat megtette, vagy ilyeneket vállalt a faluért, azt részesíthetik a

kitüntetésben. Lehet, hogy érdemes lenne már májusban gondolkodni rajta, hogy nevek
jöjjenek föl vagy nem tudja, hogy annak volna-e értelme, hogy magát a lakosságot
megkérdezni, hogy ők kit javasolnak.
Bató Miklós képviselő: Nagyon sokan azt mondták, hogy Hegedűs Gyuri bácsi.
Pisók István polgármester: Az a katolikus pap bácsi?
Fuder Lászlóné képviselő: Igen.
Bató Miklós képviselő: Nagyon sokat tett a faluért, a gyerekekért.
Szabó Rudolf képviselő: Él még?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem.
Fuder Lászlóné képviselő: Voltak tiszagyendaiak a temetésén.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Még Kőváriné Dézsi Marikára is gondolt. Mindenki tudja,
hogy tiszagyendai. Nagyon támogatta az intézményt is, amikor elindult a szociális intézmény.
Pénzzel is, valamint ő vette az első automata mosógépet az intézménynek. A
közintézményekhez szobrot készített, az iskolához, a művelődési házhoz. Kerámikus művész,
a falunak büszkesége, mert elismert. Nyilvántartott kerámikus művész.
Pisók István polgármester: Érveket kell mondani.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ő tett a faluért, önzetlenül, tehát nem ez volt a
munkahelye.
Szabó Rudolf képviselő: Nagyon egyetért Fuder Lászlónénak ez előzetes megállapításával,
hozzászólásával. Feltétel rendszer kell.
Pisók István polgármester: Milyen feltétel rendszert állítsanak fel?
Szabó Rudolf képviselő: Az, hogy mennyi jót kell tenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megmondja őszintén, hogy azon gondolkodott, hogy lehet
felállítani a szempontot, mi az a szempont. Mit jelent az, hogy sokat, konkretizálni hogy
lehet?
Oláh János képviselő: Milyen területen, mert amit felsoroltak az egy-egy terület csak.
Szabó Rudolf képviselő: Lehet az még társadalmi munka is. Abban is lehet sokat tenni.
Bató Miklós képviselő: Mondana még egy valakit. Juliska néni, aki felnevelt négy gyereket
itt Tiszagyendán, helybe fizette be az adóját. Ő is megkaphatná. Itt élte le az életét, nagyon
sokat tett a faluért.
Simai Mihály képviselő: Ez is igaz.

Oláh János képviselő: Nem biztos, hogy a rászorultságot tükrözi az, amikor megkap valaki
egy ilyen címet.
Bató Miklós képviselő: Nem rászorultság.
Oláh János képviselő: Nem csak anyagi rászorultságot ért ez alatt, mert vannak olyan
emberek, akik igénylik, hogy elismerjék valamilyen formában, mert egyébként megsértődik.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Érdekes az, amit Bató Miklós mondott. Annak idején, meg
most is minden évben van olyan kitüntetési lehetőség, hogy az édesanyákat, akik több
gyereket neveltek föl, föl lehet terjeszteni, és anyák napjakor szokták kapni a
Gyermekvédelmi Központi Intézetben Szolnokon a gyerek neveléséért járó kitüntetést. Na
most szerinte gondolkodjanak el rajta, hogy ezt elindítják e, mert vannak itt olyan családok,
akik felneveltek 6-8 gyereket. Szerencsére egészségben nevelik őket a rengeteg támogatásból.
Bató Miklós képviselő: Félreértette, ő azért mondta Juliska nénit, mer ő nevelte fel.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A gyermekvédelmi, meg a segély nélkül.
Bató Miklós képviselő: Pontosan.
Oláh János képviselő: Jussanak már el addig, hogy meg van a háttér, amivel tudják ezt
biztosítani, hogy mikor adnak, meg mennyit adnak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Minden évben egy-egyet.
Fuder Lászlóné képviselő: Tavaly adtak először.
Pisók István polgármester: Igazából nem tavaly adták. Előzőleg adták, csak nem adták át.
Fuder Lászlóné képviselő: Utána való évben nem is javasoltak senkit.
Pisók István polgármester: Tavalyi évben nem is volt javaslat.
Oláh János képviselő: Már bocsánat, de mennyire lehet levinni az összeget, hogy ne alázzák
meg a másikat és magukat sem.
Pisók István polgármester: De miért aláznák meg magukat?
Oláh János képviselő: Azért mert, inkább maradjon egy oklevél vagy egy más titulus, mint
hogy 10.000.-20.000. forintokat adnak. Akkor inkább pénzt ne adjanak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Azon gondolkodik, hogy a Tiszagyendáért, meg ugye a
díszpolgár, hát igen itt azért a községért kell tenni. Igaza van Bató Miklósnak, meg kell nézni,
hogy az a 4 gyerek mondjuk itt telepedett le a faluban és segítette a falut, vagy pedig
elköltözött innen és többet nem is látták.
Pisók István polgármester: De azért ne tévesszék össze, tehát amit a faluért tett. Most az,
hogy van neki egy családja és felneveli, az is egy szép dolog, de most arról van szó, hogy mit
tett a faluért.

Hajnal Istvánné alpolgármester: A rendeletben hogy hangzik, nézzék már meg. Sinka Józsi
bácsi ő mit tett?
Bató Miklós képviselő: Aktív korában volt a tanácsnál.
Fuder Lászlóné képviselő: Tag volt.
Bató Miklós képviselő: Ténykedett a honvédségnél, részt vett a faluközösség érdekében.
Simai Mihály képviselő: Ő ajánlaná Fuder Lászlónét és Hajnal Istvánnét.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Majd ha megöregedtek.
Fuder Lászlóné képviselő: Igen.
Simai Mihály képviselő: Nézzék már meg, hogy hány pályázatot csináltak a falunak.
Oláh János képviselő: Ezt nem is lehet pontok szerint megállapítani.
Bató Miklós képviselő: Az egyikre javasolná a Csapó Juditot a másikra, pedig a Sinka
Józsefet.
Szabó Rudolf képviselő: Egyet javasol csak. Csapó Juditot.
Simai Mihály képviselő: Egyetért ő is. Kiemelkedő munkát végeztek, hozzájárultak a
szellemi, erkölcsi és anyagi érték kialakításhoz.
Pisók István polgármester úr: Ez úgy szokott lenni, hogy ha felkérnek valakit erre a
titulusra, akkor előtte megkérdezik, hogy elvállalja e.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van olyan személy, aki küszködve, becsületben végig
dolgozta az egész életét, nevelte a falu gyerekei, miközben a saját családjáért is küszködött,
hogy fennmaradjon és úgy ment el az óvodából, hogy nem kapta meg sem, az emlékérmét
sem a megillető kitüntetését. Kérésziné Borira gondolt, nem volt olyan ünnepség, hogy ő
egyszer is ne lett volna jelen. Nem volt olyan akció, hogy ne letett volna bevonni, vagy ne
segítene és a mai napig is. Tehát ő a Tiszagyendáért emlékéremre, érdemesnek találja.
Fuder Lászlóné képviselő: Olyan nincs, hogy mindenki mindenkinek jó legyen, de mivel
nem írták alá a kitüntetési javaslatát, innentől kezdve nincs miről beszélni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A posztumusz kitüntetéseket úgy gondolja, hogy el kell
felejteni, nem kell a halála után a gyerekeit kitüntetni.
Fuder Lászlóné képviselő: Neki még Rózsáné Eszterke néni jutott az eszébe.
Pisók István polgármester: Ő már kapott, nem?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem kapott, és Rózsánéban igaza van teljesen.
Bató Miklós képviselő: Él még?

Fuder Lászlóné képviselő: Él még Bagimajorban.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyszer vitték a faluban a hintón, akkor volt kiválasztva,
de csak hintóztatni.
Pisók István polgármester: De nem ő kapta?
Fuder Lászlóné képviselő: Nem. Senki nem kapott, akkor ő azért volt meghívva
Tiszagyendára, mert ő vette át a zászlót az ezredfordulón.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Rózsa Miklósné volt az általános ápolónő az orvos mellett
és a falunak a szülésznője, gondozónője. Orvos, ha nem volt ő ment ki úgy, mint az orvos. Az
egész falut ellátta. A zászlóanya címet kapta meg. Eszterke nénit szerették volna először, de ő
valamilyen úton, módon nem tudta elvállalni.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, akkor Csapó Juditot a díszpolgári címre javasolja. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
114/2013. (VII.31.) számú határozat
- Díszpolgári cím adományozásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Muskovszky – Csapó Judit Asszony
részére díszpolgári címet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának,
emlékének.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a díszpolgári cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel a
kapcsolatot Muskovszky-Csapó Judit Asszonnyal és családjával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Muskovszky-Csapó Judit
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról.
Pisók István polgármester: Tiszagyendáért emlékérmet adjanak át?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Rózsa Miklósné, az nagyon jó ötlet, mert ő már 80-on felül
van. Őt szeretné felterjeszteni. Bagimajorban lakik.
Oláh János képviselő: Tiszatenyő, Kengyel után.

Pisók Istvánné polgármester úr: Akkor kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Rózsa Miklósné
részére Tiszagyendáért emlékérmet adományozzanak, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
115/2013. (VII.31.) számú határozat
- Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsa Miklósné részére
Tiszagyendáért emlékérmet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának,
emlékének.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Tiszagyendáért emlékérem adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye
fel a kapcsolatot Rózsa Miklósnéval és családjával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Rózsa Miklósné
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb közérdekű bejelentés, kérdés van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha a gyerekek fellépnének, akkor többen kimennének a
falunapra és a beszédre.
Pisók István polgármester: Rendelt egy egész napos hangosítást, meg egy tűzijátékot,
valamint két fellépőt is. A másik dolog pedig, Takács Nikolasz jönne, aki már nem nagyon
szabad.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Gyerekműsor, az jó volna.
Pisók István polgármester: Nem akar most olyat.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az általános iskolai csoport, ha föllépne, eleve eljönnének
a szülők is és többen lennének.
Fuder Lászlóné képviselő: Az az igazság, hogy azt látta már az elmúlt években, de a
délelőtti program látogatási szintje egyenlő a nullával. Nem javasolja. Milyen napra esik?
Simai Mihály képviselő: Vasárnap. Átkérték 18-ára a focit.
Fuder Lászlóné képviselő: Azért, ha aznap még futball is lesz, akkor megint nagyon meg fog
oszlani. Lehet, hogy elég lenne csak este 5 órától elkezdeni ezt az egész rendezvényt. Nem
kell itt egy egész napos programot szervezni. Kérné arra polgármester urat, hogy ha segítségre
volna szüksége, akkor vegye igénybe a képviselő-testület segítségét. Fültanúja volt sajnálatos

módon, hogy a képviselő testülte nem csinált semmit, nem állt a polgármester úr mellé ezen a
rendezvényen. Nagyon rosszul esett. Ha kell, úgy gondolja, hogy eddig is a polgármester
mellé állt és ezután is.
Pisók István polgármester: A hangosítás, hogy ha 9 órától lesz, akkor az egy 160.000 forint
körül lesz, ebben benne van a disco is, de azt nem kell csinálni, mert az külön lesz. Takács
Nikolasz 300.000 forintért jönne el.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem lenne jobb polgármester úr, ha csinálnának egy szabadtéri
discot büfével. Honnan teremtenek elő ilyen sok pénzt?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Tulajdonképpen induljanak ki onnan, hogy van erre
elkülönített pénz erre? Onnan indulnak, hogy pénz nulla forint áll rendelkezésre. Honnan
lehet rá összeszedni a pénzt? Vállalkozók, ha adnak pénzt, ha vannak olyanok, akik tudják
támogatni.
Fuder Lászlóné képviselő: Az is eszébe jutott, hogy itt volt ez a nagy rendezvény, ez a lovas
rendezvény. Az elmúlt időszakban tényleg el lehet mondani, hogy ilyen nívós színvonalas
programot nem csinált a település. Szükséges ezt a nívós programot elrontani augusztus 20.ával, hogy nem tudják biztosítani ugyanazt az elvárást? Kell ez?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A falu miatt nem hagyhatják el. A falunapot már
megszokták és várják.
Pisók István polgármester: Meghívja szeretettel a képviselő társait. Úgy gondolta, hogy
csinálnak egy főzőversenyt. Beszélt a vállalkozóval, aki tavaly volt a büféssel és azt mondták,
hogy most is hozzájárulnak az anyagi dologhoz. Akkor ők adtak 40 kg húst.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Igazából műsor is lenne, szokott lenni például az
Asszonykórus találkozó.
Pisók István polgármester: Nem, az Asszonykórus meghívott egy nóta énekest. Hajnali
kettő óráig tartani a disco. A Takács Nikolaszra is megpróbálnak támogatót szerezni.
Szabó Rudolf képviselő: Olcsóbb énekes nincs? A Karcagi Nagy Zoltán például mennyiért
jönne?
Pisók István polgármester úr: Tavalyi is volt. 60.000 forintért jött.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Igazából a fiatalok a discót szeretik nagyon. A B.Tóth
László féle discón 500-an biztos voltak.
Pisók István polgármester: 9 órától lenne a Takács Nikolasz, és utána 10 órakor a tűzijáték.
Akkor még nem is lenne késő időpontban.
Szabó Rudolf képviselő: Akkor már elég sötét van.
Pisók István polgármester: És akkor utána lenne a B.Tóth Lászlónak a discója.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Eljönne?

Pisók István polgármester: Igen. Hajnal 1 óráig.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Még azt szeretné elmondani, hogy ami most volt Tiszai
vágta rendezvény, ilyen rendezvény nem volt még a faluban soha. Itt kifogás nem volt,
mindenki elégedett volt. Köszöni szépen a képviselő testület nevében a szervezőknek.
Megtisztelték a rendezvény, az Abádszalóki polgármester is itt volt, a Kunhegyesi. Itt volt a
megyétől a főjegyző asszony meg az alelnök úr.
Pisók István polgármester úr: Ha nincs más hozzászólás, akkor bezárja az ülést.
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