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2. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. január 10-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a megjelent 

vendégeket, Horváth Adrient és Králik Arankát. 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.  

 

7/2013.(I. 10.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Négy napirendi pont megtárgyalását kéri az első napirendi 

pontként kéri megtárgyalni a Halpalota Kft. megkeresését, majd a vagyonértékeléshez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek értékelését, majd a könyvtámogatás iránti 

kérelmet a kiküldött meghívónak megfelelően, az egyebek napirendi ponton belül kéri 

megtárgyalni az ellátási szerződés megkötését a szociális szolgáltatások ellátása érdekében. 

Králik Aranka is azért jött el, hogy a korábbi testületi ülésen már felvetődött kérdéseket 

megválaszolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

8/2013.(I.10.) számú határozat 

 

- Napirendi pontokat elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Halpalota Kft. megkereséséről. 

 

Pisók István polgármester: A Halpalota Kft. megkeresett bennünket azzal a kéréssel, hogy 

egy cserét ajánl fel az önkormányzat részére az előterjesztéshez mellékelt térképrészlet szerint 

szolgalmi út cseréjére. Lényege, hogy a tulajdonukban lévő területet keresztül szeli egy olyan 

út, amit a tiszagyendai földművesek használnak. Ők felajánlják ezt az utat az 

önkormányzatnak azért az önkormányzati tulajdonú útért, mely az általuk megvásárolt 

ingatlan mögött található és erre szükségük lenne. Ez egy szolgalmi út hátulról, ami az 

önkormányzat tulajdonában van. Hozzá teszem, hogy amennyiben elcseréljük, a portákat 

továbbra is meg lehet közelíteni a Kossuth Lajos útról is. Keressük a megoldásokat. Van egy 

másik szolgalmi út a Kossuth Lajos úton, melyet most megnyitunk. Úgy gondolom, hogy 

részemről ennek semmi akadálya nincs. 



Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy annak idején örült a képviselő-testület annak, 

hogy a hollandok megvették azt a területet. Az építmény, amit ott építenek a falut gazdagítja, 

támogatja, hogy fogadják el ezt a javaslatot, támogassák a fejlődést ezzel a döntésükkel is. 

 

Pisók István polgármester: Másik dolog pedig az, hogy egy alternatívát ajánlottak fel annak 

érdekében, hogy a helyi lakosság érdekei ne sérüljenek, továbbra is könnyen közlekedni 

tudjanak azon a részen. Javaslom, hogy fogadjuk el az ingatlan cseréjét. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tulajdonképpen nem cseréljük el az utat. Eddig is ezen jártunk 

attól függetlenül, hogy nem a mienk, ezután is ezen járunk és már a saját területünk lesz. 

Nekem az lenne a kérdésem, hogy nem az egész szolgalmi út kerülne átadásra, hanem annak 

csak egy része, ami a telken keresztül megy. Ilyen esetben gondolom, hogy ezt a 

Földhivatalnál ki kell méretni? Van-e ennek valamilyen költségkihatása? Ezt akkor ketté kell 

bontani? Az egyik fele az önkormányzatnál marad a másik fele a hollandokhoz kerül? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy mindenképpen szükséges kiméretni, hogy a 

Földhivatalnál a pontos bejegyzés megtörténhessen. Anélkül ezt az eljárást nem lehet 

lefolytatni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Bejegyzést csak akkor tudnak tenni, ha pontosan ki van mérve. 

 

Horváth Adrien meghívott vendég: Elmondja, hogy hasonlóan történne az eljárás ahhoz, 

amikor a hollandok megvették a Kóta területét. Ki kell méretni. 

 

Pisók István polgármester: Vannak jó és olcsó ügyvédek, akik az átírást elvégzik. Ennek a 

költségeit ki fogja fedezni? 

 

Oláh János képviselő: Elmondja, hogy a konkrétumokat akkor lehet rögzíteni a szerződésbe, 

ha a pontos adatokat tudni fogjuk. Most csak a csere szándékáról dönthetünk és a 

polgármestert felhatalmazzuk a döntésünknek megfelelő szerződés aláírására, de konkrét 

területekről nem tudunk beszélni. Eredetileg nincs leírva a terület mekkora. Azt fogadja el a 

testület, ami a ház háta mögött van. Azt tudjuk, hogy mit adunk, csak azt nem tudjuk, hogy 

mekkora terület ez. 

 

Pisók István polgármester: Javasolja, hogy kerüljön elfogadásra az a határozati javaslat, 

hogy Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 723 hrsz-ú területnek, 

hivatalos szolgalmi útnak azt a részét, ami a 204. hrsz-ú porta mögött található, a 205. hrsz-ú 

portáig (Bolyhos László tulajdonában volt, Hellen Bouten a Halpalota Szolgáltató Kft. által 

megvásárolt), elcseréli a mellékelt térképen feltüntetett 724. hrsz-ú területet keresztező, a 

térképmásolaton megjelölt, jól látható jelenleg használt földútra. A földmérő kimérésének 

költségei a Halpalota Kft-t terhelik. A kimérés adatairól a Halpalota Kft. írásban tájékoztatja a 

polgármestert, ezeknek az adatoknak megfelelően készül el a csereszerződés, amely 

elkészítésének a költségeit a Halpalota Kft. fizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a kimérés adatainak megismerését követően az elkészült csereszerződés 

aláírására. 

 

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

Amennyiben nincs kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazzák meg a szóban elhangzott 

határozati javaslatot. 

 



A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

9/2013. (I.10.) számú határozat 

 

- Halpalota Kft. megkeresésének támogatásáról – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő, 723 hrsz-ú területnek, hivatalos szolgalmi útnak azt a részét, ami a 

204. hrsz-ú ingatlan mögött található, a 205. hrsz-ú ingatlanig, elcseréli a mellékelt 

térképen feltüntetett 724. hrsz-ú területet keresztező, a térképmásolaton megjelölt, jól 

látható jelenleg használt földútra.  

2. A földmérő kimérésének költségei a 723 és 724. hrsz-ú területek kiméréséhez 

kapcsolódóan a Halpalota Kft-t terhelik. A kimérés időpontjáról, adatairól a Halpalota 

Kft. írásban tájékoztatja a polgármestert, ezeknek az adatoknak megfelelően készül el 

a csereszerződés, amely elkészítésének a költségei a Halpalota Kft-t terhelik. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kimérés adatainak megismerését 

követően az elkészült csereszerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

1. A Halpalota Kft. meghatalmazottja helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Vagyonértékeléshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

ajánlattevőinek értékelésről. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy el kell végeztetni a szennyvízközmű vagyon 

értékelését annak érdekében, hogy egy nagyobb szolgáltatónak átadhassuk a 

csatornahálózatunkat. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy nem csak azért kell a 

vagyonértékelést elvégezni, hogy átkerülhessen egy nagyobb szennyvízszolgáltatóhoz az 

önkormányzat tulajdonában lévő csatornahálózat, hanem azért is, hogy nagyobb támogatásra 

intenzitásra tehessen szert Tiszagyenda Község önkormányzata Tiszaroff Község 

önkormányzatával közösen. A közreműködő szervhez ezt be kell küldeni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy tulajdonképpen a legalacsonyabb ajánlat került a 

határozati javaslatban megjelölésre, elfogadásra.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a vagyonértékeléshez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lebonyolításának a költsége a pályázatban nem elszámolható költség, az 

100%-ban terheli az önkormányzatot. Erre az összegre nem lehet támogatást lehívni a 

közreműködő szervtől. Ez saját költséget jelent. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A szokásos kérdést szeretné feltenni. Mégpedig azt, hogy miből 

fogja fizetni az önkormányzat ezt az összeget? Sajnos az anyagi helyzetük továbbra sincs jó 

helyzetben. A forrást is meg kell szavazni. 



 

Pisók István polgármester: A törvény mondja ki nekünk azt, hogy egy nagyobb 

szolgáltatóval kell ellátnunk ezt a feladatot. Az aki bérli majd tőlünk a rendszert, az bérleti 

díjat fizet és azt visszaforgatjuk erre a költségre. Előre láthatólag márciusban ezt meg kell 

lépni és akkor a bérleti díjból ki tudjuk fizetni ezt a költséget. 

 

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

Nem volt. Kéri, hogy azzal a módosítással kerüljön a határozati javaslat elfogadásra, hogy 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonértékeléshez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás költségét 225.108.- Ft-ot, azaz Kettőszázhuszonötezer – egyszáznyolc 

forintot a Víziközmű törvény változásából eredendő bérleti díj bevételéből fizeti meg. Aki 

ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

10/2013. (I.10.) számú határozat 

 

- Vagyonértékeléshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről -  

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

vagyonértékelés közbeszerzési eljárás lefolytatására Bakos László Tiszabő, Micsurin 

u. 5. szám alatti vállalkozóval kerüljön szerződés megkötésre 

 

2. A bruttó ajánlati ár szerződési megosztása Tiszaroff és Tiszagyenda települések 

szennyvíz beruházási projektköltség arányának megosztásában: Tiszaroff települést 

64,55%, Tiszagyenda települést 35,45%-ban terheli.  

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonértékeléshez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás költségét 225.108.- Ft-ot, azaz 

Kettőszázhuszonötezer – egyszáznyolc forintot a Víziközmű törvény változásából 

eredendő bérleti díj bevételéből fizeti meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszaroff Község Önkormányzata (5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.) 

2. Bakos Lászó vállalkozó Tiszabő, Micsurin u. 5. 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: László Ferenc: Egy nagyszerű asszony dr. Kocsis Julianna c. 

egyetemi tanár munkásságáról szóló könyvhöz támogatás iránti kérelemről. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy születne egy könyv dr. Kocsis Juliannáról, a 

férje írja róla, úgy hogy a felesége nem tud az egészről. Már egy könyv született a fiáról 

Kettétört élet címmel. Ő volt az ország legfiatalabb professzora, sajnos súlyos balesetben 

elhunyt. Szeretne most egy könyvet írni a felesége munkásságáról is. Dr. Kocsis Julianna 



innen származik Tiszagyendáról. A férjének az volt a kívánsága, mivel helyi kötődése volt, 

szeretné megjeleníteni Tiszagyendát is a könyvben. A támogatás összegét nem jelölte meg, de 

ötven – százezer forintban gondolkodik László Ferenc a könyv szerzője.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a Sárközi Alapítványt is felkereste Győri Sándor 

volt polgármester, László Ferenc rokona a könyv kiadása érdekében. Ő, mint az alapítvány 

kuratóriumának az elnöke támogatni fogja egy azon célból, hogy a Dr. Kocsis Julianna egy 

azok közül, aki a mi településünk hírnevét tovább vitte, elismert radiológus professzor, aki 

1936-ban született, innen származott el, az általános iskolát itt járta végig. Mezőtúrra került, 

majd Szegedre az egyetemre. Nyugdíjba vonulásáig az egyetemen volt tanszékvezető tanár. 

Radiológiai kutatásokat végzett. A férje agykutató, de már nem végez tevékenységet, több 

jelentős műve is megjelent már. Magában a könyvben a település életéről, az akkori dolgairól 

is írnak, amíg ő itt élt. Visszatekintek arra, hogy régebben verseskötetek kiadására százezreket 

fizetett ki az önkormányzat itt tanuló fiataloknak. Az, az összeg, amit kér egy jelképes összeg 

ötven – százezer forint, ez annyira jelképes összeg, hogy ötvenezer forintot csak kitud az 

önkormányzat gazdálkodni erre a célra. Nem százezreket kérnek, csak egy jelképes összeget a 

kiadáshoz. Ez által bele kerülhet a könyvbe Tiszagyenda település is.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy támogassa mindenképpen a testület a könyv 

megjelenítését. Jó, hogy van egy ilyen híres tehetség, aki a település hírnevét is öregbíti. 

Becsüljük meg azokat az embereket különösen, akik tettek ezért a faluért, innen származtak 

el. Sok pénzt elköltöttünk már másra is, javaslom támogassuk a könyv kiadását. Majd 

vásároljunk is ebből és ezzel is támogatjuk a szerzőt és a családját. Egy fejezetet kap a 

könyvben Tiszagyenda majd.  

 

Králik Aranka megjelent vendég: Felajánlja, amennyiben a tiszagyendai Képviselő-testület 

felajánl 70.000.- Ft-ot a könyv megjelentetése érdekében, az Összefogással az idősekért 

Alapítvány kuratóriumának az elnöke felajánl további 30.000.- Ft-ot, így a felajánlott teljes 

összeg 100.000.- Ft. 

 

Pisók István polgármester: Nagyon szépen köszöni a felajánlást. Ennek tudatában kéri a 

Képviselő-testülettől, hogy a könyv támogatására szavazzanak meg 70.000.- Ft összegű 

támogatást, melyet a Tiszagyendán működő Összefogással az Idősekért Alapítvány 30.000.- 

F-tal kiegészít, így a Tiszagyenda település általi támogatás teljes összege 100.000.- Ft. 

 

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

Nem volt. Kéri a Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását- 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

11/2013. (I.10.) számú határozat 

 

- László Ferenc: Egy nagyszerű asszony dr. Kocsis Julianna egyetemi tanár 

munkásságáról szóló könyvhöz támogatás iránti kérelem elbírálásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 70.000.- Ft 

azaz Hetvenezer forint összegű támogatást nyújt László Ferenc: Egy nagyszerű 

asszony dr. Kocsis Julianna egyetemi tanár munkásságáról szóló könyv megjelenítése 

érdekében. 

 



2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását 30.000.- Ft-

tal azaz Harmincezer forinttal a Tiszagyenda településen működő Összefogással az 

Idősekért Alapítvány kiegészíti, így a támogatás teljes összege 100.000.- Ft azaz 

Egyszázezer forint. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy működjön közre abban, hogy a támogatást László Ferenc megkapja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1. László Ferenc egyetmi tanár 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Ellátási szerződés elfogadásáról, aláírásra történő 

felhatalmazásáról. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azért hívtuk ide Králik Arankát, az alapítvány 

elnökét, hogy a képviselő-testület tagjai a már előző testületi üléseken felmerült kérdéseiket 

feltehessék, tisztázásra kerüljenek a bizonytalanságok. Az éjszakai szolgálatra már megkaptuk 

a működési engedélyt, így tulajdonképpen már működhetne az éjszakai szolgálat a 

településen. Ezzel kapcsolatosan kérdezi meg Králik Arankától, hogyan, miként, mikor 

tervezi az éjszakai szolgáltatás beindítását? 

 

Králik Aranka elnök: Megköszöni a szót. Szeretettel és tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

2012. december végén megkaptuk a működési engedélyt a 24 órás éjszakai szolgálat 

beindításához. Ezért akár már a mai naptól elkezdhetnénk a szolgáltatást.  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ehhez kapcsolódóan még vannak bizonyára 

egyéb technikai dolgok is. Ezt szeretné megkérdezni, mik azok amiket még el kell végezni a 

szolgáltatás beindítása érdekében: 

 

Králik Aranka elnök: Mindenképpen fel kell mérni a szükségleteket, hogy ki igényli a 

szolgáltatást? Szórólapokat természetesen mi biztosítjuk, a kollégákkal megbeszéljük, hogy 

kinek mi lesz a teendője. 

 

Pisók István polgármester: Most akkor az első dolog az lenne, hogy ez a szolgáltatás minél 

előbb beinduljon. 

 

Králik Aranka elnök: Természetesen ezt minél előbb végezzük. 

 

Hajnal Istvánn képviselő: Megkérdezi, hogy ezért fizetnek-e az idősek vagy a lehívott 

normatívából, egyéb pályázati pénzekből megoldható az ellátás? 

 

Králik Aranka elnök: Válaszként elmondja, hogy teljesen ingyenes a szolgáltatás, azért az 

időseknek nem kell fizetni.  



Hajnal Istvánn képviselő: Megkérdezi, hogy meddig működik ez így? 

 

Králik Aranka elnök: Mindaddig így működik, amíg a normatíva elegendő az ellátás 

biztosítására. 

 

Pisók István polgármester: Összegezve az éjszakai ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, 

elmondja, hogy először beszélni kell az intézményvezetővel a szórólapozás és 

szükségletfelmérés érdekében. Ezt mielőbb elindítanánk. A másik dolog, ami miatt itt 

vagyunk, hogy a nappali szolgáltatások átadását is tervezzük, erről már a korábbi testületi 

üléseken is szó volt, csak a képviselő társaim több kérdésre nem kaptak magyarázatot, ezért 

most ezt is szeretnénk itt letisztázni. Hogyan tud az önkormányzat úgy fenntartót váltani, 

hogy normatíva ne kerüljön visszafizetésre, nehogy úgy járjunk, mint Tiszaszentimre vagy 

Tiszaszőlős.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Tájékoztatás képpen elmondja, hogy a Magyar Államkincstártól 

kért egy állásfoglalást pontosan azért, hogyan lehet úgy fenntartót váltani, hogy az ne okozzon 

normatíva visszafizetést. Ezt az állásfoglalást ma – holnap megküldik nekünk. Nem szeretné, 

ha abba a csapdába esnének, mint más kistérségi települések. A Magyar Államkincstár 

előzetes telefonos tájékoztatása szerint a fenntartóváltás minden normatíva visszafizetés 

nélkül legkönnyebben július 1. napjával kellene, hogy megtörténjen. Ez nem okozna gondot 

sem a volt sem az új fenntartónál a normatíva vonatkozásában. 

 

Králik Aranka elnök: Ezt érdekesnek találja, mivel a Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala egy hónap alatt elrendezi a működési engedélyt és ezzel párhuzamosan a 

Magyar Államkincstár is rendezi az ügyet. Igazából én úgy gondolom, hogy a fenntartóváltás 

akármikor megtörténhet, az a lényeg, hogy a kistérség a lehívott normatívát adja majd át az 

alapítványnak arra az időszakra, amikor már nem ő a fenntartó. Júliusban a kiegészítő 

normatívát viszont vissza kell fizetni. Véleményem szerint semmi ördöngősség nincs a 

dologban. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy több mint valószínű, hogy a kistérség június 30-

al megszűnik. Önkéntes alapon működhet, de ki tudja, hogyan tovább? A Kistérség is sajnos 

több településnek tartozik jelentős összegekkel. Gondok vannak, ki tudja, hogyan tudnak 

majd pénzt visszafizetni a nincsből.  

 

Králik Aranka elnök: Elmondja, hogy ez nem így működik. A végzett szolgáltatás után 

kapnak normatívát, amit a bérekre és a működési költségekre kell felhasználnia. A kistérség 

Tiszaroff és Tiszagyenda normatíváját nem használhatja fel más település anyagi helyzetének 

a rendezésére.  

 

Pisók István polgármester: Sajnos Tiszafüreden most nagyon rossz helyzetek vannak, 

eltávolították a polgármestert, a jegyzőt. Nincsenek jó helyzetben. Jelenleg a kistérségi 

tanácsnak az elnök helyettese Szabó András Polgármester Úr. Sok döntéshez kétharmados 

többség kell és az utolsó ülésre sem jöttek el a polgármesterek, így több dologban sem tudott 

döntés születni.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy tulajdonképpen most arról szól a dolog, hogy a 

kistérségből már kiléptünk, de a most jelenlegi testületi ülésen azt kellene kitárgyalni, hogy 

miként működtetjük tovább a szociális ellátást a településen. Marad-e önkormányzati kézben 

vagy megbízzuk az Összefogással az Idősekért Alapítványt a szociális ellátások biztosítására? 



Azért hívtuk meg a szakértő asszonyt, hogy most teljes részleteiben kitárgyalhassuk az ügyet, 

ne maradjon bennünk semmi felől sem kétely. Mindent meg lehet kérdezni, mert felelőtlen 

döntést nem akarunk hozni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először is arra szeretne választ kapni, hogy amikor helyben 

működtettük a szociális ellátást nullásra tudtuk kihozni az állami normatívából ezt a feladatot. 

A kistérség által működtetve már kiegészítést kellett hozzá tenni. Az Alapítványtól megkapott 

és már korábban tárgyalt szándéknyilatkozat és ellátási szerződés tervezet szerint az 

önkormányzatnak nem kell pénzbeli hozzájárulást biztosítani a működéshez. Önök úgy 

tudnák működtetni, hogy az önkormányzatnak nem kell kiegészítést biztosítania a 

működéshez? Hogyan, milyen formából, Önök ezt hogyan tudják megoldani, ha ezt eddig 

egyéb fenntartók ezt nem tudták pénzeszköz biztosítása nélkül biztosítani. Ez kételyeket épít 

ki. Biztos, hogy így lesz-e? Biztos-e az, ha átadjuk, hogy mondjuk két hónap múlva nem 

mondja azt az Alapítvány, hogy idáig futotta, nem tudom tovább működtetni és visszaadom az 

önkormányzatnak, hogy működtesse ő a szolgáltatást? Ugyanakkor ez egy kötelező szociális 

alapszolgáltatás, amit a településnek így – vagy úgy biztosítania kell a településen. Nyilván 

mi is úgy szeretnénk kijönni egy ilyen kapcsolatból, hogy az önkormányzatra terheket ne 

jelentsen, ugyanakkor az adott ellátási rendszer legalább ugyanolyan szinten működjön, 

ahogyan most működik vagy még magasabb szinten. 

 

Králik Aranka elnök: Elmondja, hogy neki ez kicsit furcsa, hogy Tiszafüreden a dolgok így 

működtek, de ő ebben nem foglalhat állást. A civil szervezetek szélesebb körben tudnak 

mozogni, mint az önkormányzatok. Akár a támogatottságot is értheti ezen, akár adományokat 

is el tudnak fogadni és ezt tovább osztani a rászorulók felé. Azt gondolja, ha jó gazdája van a 

civil szervezetnek és odafigyel a gazdálkodásra, akkor ki kell, hogy jöjjön a normatívából és a 

kapott egyéb támogatásokból önkormányzati kiegészítés nélkül is. Valamint a pályázati 

lehetőségek is sokkal szélesebb körűek, sokkal kötöttebb egy önkormányzatnál, ha pályázik, a 

civil szervezettel szemben. Kicsit visszatérve a kistérségre, bizonyára tudják Önök is, hogy én 

a törökszentmiklósi kistérségnél vagyok igazgató, hozzám öt település tartozik és 

elmondhatom, hogy a kicsi települések nálunk nem igényelnek önkormányzati kiegészítést. 

Tehát azt gondolom és ebben a körben elmondhatom, hogy a tiszefüredi kistérség nem 

folytatott felelős gazdálkodást, az alap és a kiegészítő normatívából ki kellet volna jönni. 

Természetesen, ha van további kérdés válaszolok. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Megkérdezi, hogy a Kormányhivatal részéről befogadás mikorra 

várható? 

 

Králik Aranka elnök: Elmondja, hogy nem kell befogadás. Mivel kötelező feladatok ezek a 

településnek és fenntartóváltás fog történni, ezért az ellátási szerződést, amit megszavaz a 

testület és a polgármester aláír azt kell benyújtani felé és ezzel megkezdheti a működését.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Megkérdezi, hogy normatívát leghamarabb mikor tud igényelni az 

alapítvány, mivel a működést abból kell fedeznie? 

 

Králik Aranka elnök: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy egy civil szervezetnek a 

normatíva igénylése kicsit más, mint egy önkormányzaté. Harminc napon belül lehet 

normatíva igénylést benyújtani.  

 

Oláh János képviselő: Annyit jegyezne meg az egészhez, hogy ennél jobb feltételekkel előre 

láthatólag nem kapnánk ilyen ellátásokat, annak ellenére mondja ezt, hogy voltak bizonyos 



fenntartásai az egésszel kapcsolatban, ami a tiszafüredi dolgokból is adódhatott most úgy érzi 

sokkal többet látnak már és támogatja a megoldást. 

 

Králik Aranka elnök: Annyit szeretne ehhez hozzáfűzni, hogy sokkal közelebb tudunk 

együtt dolgozni, mivel nyilván bármiféle gond van, bármiféle olyan plusz dolgok vannak, 

amik plusz szükségletekkel kielégíthetők, természetesen Önökkel, Polgármester Úrral 

megbeszéljük. Szerinte a hatékony együttműködés sokkal jobban működik. Természetesen 

évente beszámolót kell Önöknek benyújtani, ugyanígy, ha bármiféle dolgok vannak, pályázat, 

vagy olyan lehetőségek együtt, együtt gondolkodva tudjuk ezt megoldani, tovább lépni 

ezeken.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy most a dolgozókkal mi lesz, ha a testület 

megszavazza, hogy az Alapítvány működtesse a szociálist az együttműködési megállapodás 

elfogadását követően? A dolgozók helybeliek lesznek-e? Azokat veszi-e át, akik most 

dolgoznak és azonos feltételek mellett-e? De ugyanakkor ők a munkaviszonyukat már nem, 

mint közalkalmazottak, hanem mint munka törvénykönyvesek végzik. Még azt szerette volna 

elmondani, hogy jelenleg az idősek étkeztetése okoz némi nemű gondot a településen. Az, 

hogy ez miből adódik az csak egy dolog, erre nem is akar kitérni, de Önök az étkeztetéssel 

kapcsolatban hogyan és milyen formában gondolkodnak a későbbiekben? 

 

Králik Aranka elnök: Elmondja, hogy az ő filozófiája az, hogy nyilván azt a települést, ahol 

eddig működött az étkeztetést azt segíteni kell, az ottani lakosokat, kollégákat természetesen. 

Az itteni kollégákkal gondolkodunk tovább. Az étkeztetéssel kapcsolatban nem tudom mire 

szeretett volna rákérdezni. Egyértelmű, ha itteni konyha van támogatjuk azt és az étkeztetést 

tőle vásároljuk majd.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az étkeztetésénél azt a jelenlegi problémát szerette volna 

mondani, hogy az idősek sajnos komoly panasszal vannak az étkeztetés jelenlegi 

mennyiségére és minőségére. Iszonyatosan drága egy ebéd, magas összeget fizetnek érte, 

amiért nem kapnak akkora értékű és minőségű ételt. Egy idős ember én tisztában vagyok vele, 

hogy nem eszik olyan sokat, de a jó minőségű étel az egészségének az alapfeltétele. Ezt 

valamilyen szinten a Polgármester Úr és a képviselő-testület próbálja megoldani. Azt, hogy 

majd most március 1-el amennyiben kilépünk a kistérségből, hogy ez az étkeztetés 

vonatkozásában mit von maga után sajnos nem tudom, hogy a konyhának mi lesz a további 

sorsa? Ez aggaszt engem igazán.  

 

Králik Aranka elnök: Ehhez annyit szeretne hozzá tenni, hogy természetesen a térítési díjat 

is közösen fogjuk megbeszélni és mindenről tájékoztatni fogom a képviselő testületet. 

Természetesen együtt gondolkodva megnézzük az adott időseket, hogy mennyi a jövedelme 

és a jövedelem alapján állapítjuk meg a térítési díjakat is. Együtt gondolkodva sokkal jobban 

tudunk az időseinkért tenni.  

 

Pisók István polgármester: Visszatérve a konyhára elmondja, hogy ő egy háromszáz fős 

konyhát szeretne legalább üzemeltetni. Ide kapcsolódik a Start Mintaprogram is, ahol 

megtermeljük a zöldség és primőr árut is, ezzel is csökkentve a konyha kiadásait. A Start 

Mintaprogramot a konyhára állítjuk fel, ezt a programot a település és a falu lakói érdekében 

kihasználjuk. Lényeg a következő, hogy azt szeretnénk, hogy egy olyan konyha működjön a 

településen, aki mindenki érdekeit szolgálja, így az önkormányzat, település lakói, gyerekek, 

idősek. Megfelelő személyzettel, alapanyaggal a konyha rentábilis lehet. Ez egy hosszabb 

folyamat lehet. Vagy visszaadja a konyhát vagy nem, de van egy másik alternatívám is. Egy 



feldolgozóüzemet is építünk és egy másik konyhát is építhetünk. Nem a vállalkozó ellen 

vagyunk mi, akkor hoztunk egy hibás döntést, ami már elmúlt, de most helyre hozzuk. A 

Nonprofit Kft. kellene, hogy üzemeltesse a konyhát, aki mindenre és mindenkire nyitott 

lenne, akár rendezvényre, esküvőre, bármire.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Szeretne visszatérni az Alapítvány helyben történő működésére 

egy kicsit. Olyan öt – hat évvel ezelőtt páran összefogtak a faluban, köztük ő is és 

elkészítették egy hasonló célú alapítványnak a dokumentumait, szmsz-ét, alapító okiratát 

hasonló céllal. El is jutottunk a bírósági bejegyzés időpontjáig. Azonban nagyon sok 

akadályozó tényezővel találkoztunk, ami mondjuk innen indult ki. Volt másik alapítvány 

hasonló céllal. Annyi sok betartással találkoztunk, hogy Debrecenben már a táblabíróságon 

kötöttünk ki és ott kellett volna igazolni álláspontjainkat. Rengeteget küszködtünk és rá kellett 

jönni, hogy a nyugodt életünket nem áldozzuk fel. Nem csináltuk meg a sok támadás miatt. 

Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy egy alapítványt nagyon sok támadás ér az érdekellentétek 

miatt. Amikor ezek fellépnek, különböző híresztelések kelnek szárnyra. Azt szeretném 

megkérdezni, hogy teljes felelőséggel dönthessünk, tisztán látva, hogy jelenleg van-e olyan 

akadályozó tényező az alapítvány működésével kapcsolatban, ami esetleg arra enged 

következtetni, hogy ez az együttműködés maximum egy évig tart majd? Vagy van hosszabb 

kilátás? Erre szeretnék mindenképpen választ kapni. 

 

Králik Aranka elnök: Azt gondolja és elmondja, hogy ezt ennek az alapítványnak a 

létrehozását ő találta ki abból az indíttatásból, hogy a szükségletek egyre jobban az idős 

ellátásban fontossá váltak. Egyrészt a házi segítségnyújtás, mivel nagyon sok egyedül élő van, 

olyan ellátott is van, aki hétvégén, ünnepnapokon is egyedül van, ezért igényelte volna a 

szolgáltatást, de ezt önkormányzatok szinten nem tudták volna megoldani pontosan a 

finanszírozás miatt. Ekkor ő elindította ezt az alapítványt, ezért ő hosszú távon gondolkodik 

mindenképpen. Azt látja a szociálpolitika terén is, hogy erre haladnak. A járásokhoz 

hasonlóan az önkormányzatokat is próbálják teljesen összezsugorítani, feladatokat elvenni 

tőlük. A szociális szolgáltatás is változtatásra kerül. Nem gondolja, hogy rövid távban kellene 

gondolkodni. Úgy gondolja, ha a törvényeknek megfelelően működik az alapítvány, bárki 

ellenség bírálhatja azt, ha egy hatóság kijön és ellenőrzi a dolgokat, bárki mondhat bármit, a 

törvényesség a lényeg. Még nem ismernek annyira, de azt mondom hogy ha egy ilyen 

feladatot valaki elvállal, akkor azt tisztességgel és becsülettel vállalja el. Ebből természetesen 

senki nem fog meggazdagodni, de ha már a dolgozók megkapják a bérüket és a célcsoport 

megkapja a megfelelő szakmai ellátást és elégedettek, akkor elmondhatjuk, hogy ez 

mindenkinek jó. Ha ezt fel tudjuk mutatni, akkor nem lesz olyan, hogy az Alapítványt 

támadják. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Megköszöni a választ, amellyel teljesen egyetért. A 24 órás 

szolgálattal kapcsolatban elmondja még, hogy ez lenne a jövő zenéje. Az idősek is a saját 

otthonukban szeretnének maradni, nem akarnak otthonba menni. Ezért majd fizetnek. A 24 

órás szolgálattal sokat tudnánk segíteni az időseken. 

 

Pisók István polgármester: Természetesen az lenne a cél, hogy az idős embereket ne 

szakítsuk ki a lakókörnyezetükből. Maradjanak otthon és a gondozónők segítik őt. Ha jól 

belegondolunk, aki otthonban van örül annak, hogy gondoskodnak róla, de mennyivel jobb 

lenne, ha a saját otthonában lehetne. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretné összegezni a képviselő-társa által megkérdezett és az 

elnök asszony által elhangzottakat. Ha most jól érti, el lehet mondani, a jegyzőkönyvbe bele 



lehet foglalni, hogy az alapítvány legálisan működik semmiféle ügyészségi, adóhivatali 

eljárás, vizsgálat, egyéb nincs ellene, szociális területen dolgozik. Jelen pillanatban 

normatívából is kijövő, szociális ellátást nyújtó, jól működő rendszer. Ebből arra tudok 

következtetni, ha a szolgáltatásainkat átadjuk azt úgy tehetjük meg, hogy hosszú távú lesz az 

együttműködés és a szolgáltatás színvonala sem fog csökkenni. Egy kérdésem van még 

Önhöz, hogy Tiszagyenda településen kívül más települések is csatlakoztak-e az 

Alapítványhoz a szociális szolgáltatások ellátása érdekében? 

 

Králik Aranka elnök: Elmondja, hogy Tiszaroff, Kengyel, Tiszapüspöki, Tiszatenyő 

csatlakozott, ott már működik a szolgáltatás. 

 

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

Nem volt. 

 

Pisók István polgármester: Javasolja, hogy fogadják el az ellátási szerződést azzal a 

módosítással, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 16. pont helyébe az kerüljön, 

hogy jelen szerződést mindkét fél felmondhatja minden év december 31-i hatállyal legkésőbb 

tárgyév június 30-ig, a november 30. helyett. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

12/2013. (I.10.) számú határozat 

 

- Összefogással az Idősekért Alapítvánnyal történő együttműködésről, ellátási 

szerződés megkötéséről – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Összefogással az Idősekért Alapítvánnyal együttműködik a házi segítségnyújtást , 

szociális étkezést, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása 

szociális alapfeladatok ellátása érdekében. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

alapszolgáltatások ellátásának érdekében, a mellékletben szereplő ellátási 

szerződést elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 16. pont helyébe az kerüljön, 

hogy jelen szerződést mindkét fél felmondhatja minden év december 31-i hatállyal 

legkésőbb tárgyév június 30-ig. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók 

István polgármestert az ellátási szerződés megkötésére, aláírására a Magyar 

Államkincstár állásfoglalásának megérkezését követően azzal a dátummal, ami 

nem eredményez a fenntartó váltásból adódóan normatíva visszafizetést (március 

1. vagy július 1.) 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Összefogással az Idősekért Alapítvány elnöke 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 



 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


