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3. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. február 15-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. 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.  

 

13/2013.(II. 15.) 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 kér. Van-e más javaslat? 

Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

14/2013.(II.15.) számú határozat 

 

- Napirendi pontokat elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata és a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ között létrejövő vagyonkezelői szerződés elfogadása. 

 

Pisók István polgármester: Az előzményeket mindenki ismeri. Az állam átvette az iskola 

működtetését. Helyben maradt az étkeztetés, így meg kell oldani az ebédlőnek a kérdését. 

Megmondom őszintén, hogy kicsit furcsának tartottam, hogy az étkeztetési feladatokat 

nekünk kell megoldani, a törvényt máshogyan értelmeztem, úgy gondoltam, hogy nekünk 

csak a meleg ebédet kell biztosítani, a fűtést, világítást, mosogatószert a Klebersberg 

biztosítja. De ez nem így van. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a normatívát azért emelték 500.- Ft fölé, hogy a 

rezsi és egyéb költséget is kifussa. Ne kerüljön plusz költségbe az épület fenntartása. Több 

fórumon is ez jelent meg. Meg lehet ezt másképp oldani, az önkormányzatnak van saját 

ebédlője, járjanak a gyerekek oda és akkor nem lesz gond az épület megosztásán. 

 

Pisók István polgármester: Ezt a dolgot megjegyeztük csak, nem akar ezzel támadni. Még 

kérdéses a Teleház dolga, de ez is egyértelműen le van írva az előterjesztésben, illetve ki 

vannak számolva az adatok. Nem kérdés, jó lesz így a megosztás. Megkérdezi, hogy további 



kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől, hogy 

szavazzák meg a határozati javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

15/2013. (II.15.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Község Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központ között létrejövő vagyonkezelői szerződés elfogadásáról – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelői szerződést megtárgyalta, azt a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Tiszagyenda Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben jogszabályi változás 

alapján a vagyonkezelői szerződés módosítása szükséges, azt vezesse át a szerződésen, 

azt írja alá. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert a vagyonkezelői szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013.02.28. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül:  

 

1. Klebersberg Intézményfenntartó Központ Budapest 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 

által tett javaslat megtárgyalásáról. 

 

Pisók István polgármester: Kaptunk a Kolpingtól egy szándéknyilatkozatot, hogy átveszik 

az iskolát. Most a fenntartóváltás kötelező volt, de a Kolping vezetője Juhász Imre 

megkeresett bennünket, hogy az iskolát 2013. szeptember 1. napjától átvenné. Fegyvernek és 

Tiszagyenda is átadná az iskolát. Azt, hogy milyen formában, még nem tudjuk, de valószínű, 

hogy feloldják a fenntartóváltás stoppot és így nem lesz akadálya az átadásnak. Erről 

tájékoztatott bennünket személyes találkozásunk alkalmával Juhász Imre igazgató úr. Ő már 

volt itt Tiszagyendán egy korábbi alkalommal, gyerekekkel táboroztak a parókián.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő is ott volt a tárgyaláson, jó benyomást tettek rá. 

Nagyon sok mindent kérdeztek, ami megválaszolásra került nekik.  

 

Pisók István polgármester: Neki azt mondták, hogy nagyon meg vannak elégedve az 

iskolával. Jó benyomást tettünk rájuk. A környékben Besenyszögön van általuk működtetett 

iskola. Sajnos Fegyvernek nem akarja adni az iskolát. Az igazgató nem támogatja az ügyet. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy az iskolaigazgató egyedül kevés ebben a 

dologban. A Képviselő-testület hatásköre az erről való döntés. Hiába akarná itt is a 

tagintézmény vezető asszony, hogy ne adjuk át, ha a képviselő-testület megszavazza azt.  

 



Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy vannak, voltak aggályai a fenntartóváltást 

illetően. Rákérdezett erre Imre Atyánál, hogy a Klebersberg átadhatja-e nekik az iskolát? Imre 

Atya tájékoztatása szerint biztosan átadhatja, ennek nem fognak gátat szabni. Ha az egyház 

megkéri nem fognak akadályt gördíteni elé. 

 

Pisók István polgármester: A lényeg a következő, hogy kell a képviselő-testület döntése, 

valamint a szülők szándéknyilatkozata is, a fenntartóváltásról. A lényeg, hogy az Érsek Úr 

engedélyezte. Azt mondom, ha egy jobb színvonalú iskola lehet, a gyerekek egyházi 

tanításban vehetnek részt, ne gördítsünk ez elé akadályt. Az, hogy mit hoz a jövő, mi lenne 

jobb nem tudhatjuk. Az egyházi iskolák több pénzt kapnak, jobban fel vannak szerelve. Nem 

mondom azt, hogy rossz az állami iskola, de tartok az összevonásoktól. A választásokig nem 

vonnak össze, de azt követően el kezdenek racionalizálni. Az egyházak a magasabb összegű 

normatívát mindig megkapták, Most van rá lehetőségünk, hogy egyházi iskola lehessünk. 

Kérnek tőlünk egy bemutatkozó anyagot, amit az iskola már csinál. Javaslom, hogy fejezzük 

ki szándékunkat arról, hogy a Kolpingot kívánjuk fenntartóként megbízni. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazzák meg, hogy a Képviselő-

testület szándékát fejezi ki arra, hogy a 2013-2014-es tanévtől kezdődően a tiszagyendai 

Általános Iskola feladatait a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó fenntartásával 

kívánja biztosítani. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

16/2013. (II.15.) számú határozat 

 

- Szándéknyilatkozat megtétele a Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet által tett ajánlatra – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra, hogy a 2013 

– 2014-es tanévtől kezdődően a tiszagyendai Általános Iskola feladatait a Kolping Oktatási és 

Szociális Intézményfenntartó fenntartásával kívánja biztosítani.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel vegye fel a kapcsolatot, 

tárgyaljon az átadással kapcsolatban. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, Budapest 

2. Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Apostol Edit megkeresésének megtárgyalásáról, a szociális 

konyha, étkeztetés további sorsáról. 

 

 



Pisók István polgármester: Apostol Edit vállalkozó küldött egy levelet nekünk. Nekünk az a 

fő célunk, a Start Munka Mintaprogramban is azt céloztuk meg, hogy egy élelmiszer 

feldolgozót fogunk építeni. Lesz egy zöldség feldolgozó és hús feldolgozó része is. A jövőben 

egy olyan feldolgozót szeretnénk, ami átalakítható konyhának is. A pályázatba bele került az 

épület költsége, nagy értékű eszközök, de nyilván ez korlátozott. Ezt közmunkásokkal kell 

megépíteni. Van még benne kiviteli terv és egyéb műszaki felügyelet költsége. Ezt azért 

mondtam el, mert szorosan összefügg a konyhával. Munkabér több mint 80 millió áramlik 

Tiszagyendára. Jó volna, ha ennek a negyedét legalább megtermelnénk. Ha már kaptuk az 

államtól ezt a lehetőséget, ki kell használni. Tudjuk, hogy nehéz helyzetben vagyunk, ezért jó, 

hogy biztosítják ezt a lehetőséget. Nekünk pedig kötelességünk, hogy kihasználjuk. Igaz nem 

mindenki akar jönni ebbe a programba, de az embereknek sincs lehetőségük. Amennyiben a 

konyhát mi üzemeltetnénk, akkor a zöldség, primőr árut fel tudnánk itt használni. Mindent le 

kell dokumentálni. A lényeg, amit építeni fogunk épületet vagy konyhának használjuk, vagy 

feldolgozónak. Mindenképpen a konyhával fog összekapcsolódni. Alkalmas lesz az 

alapanyagok tárolására. Az előzményeket már ismerjük a konyhával kapcsolatban. Kerüljön 

saját kézbe minél hamarabb a konyha. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondaná, hogy amit 

polgármester úr mond, az tényleg nagyon jó, csináljuk a mezőgazdasági projektet. A falunak 

nincs más lehetősége, csak ennek újraélesztésével. Erre a Start Munkaprogram lehetőséget ad. 

Arra is lehetőség van, hogy a saját termékünket használjuk fel a konyhán. Ez egészségi és 

gazdasági szempontból is nagyon jó. Amíg ez a projekt létrejön, felépülnek ezek az épületek 

erre az átmeneti időszakra kell, hogy döntés, megoldás szülessen. Amit Apostol Edit 

benyújtott előttünk van és a Doma Katalin ajánlatát is látjuk. Láthatjuk, hogy a Doma Katalin 

ajánlata drágább, pluszba Apostol Edit mellett szól, hogy fizeti a bérleti díjat, ami havonta 60 

ezer forint, illetve, amennyiben ő főz, nem terheli az önkormányzatot az átjárásából származó 

benzinköltség sem. Ahogy átgondolta a dolgot, hogy úgy lenne célszerű, amíg a saját dolgunk 

nem realizálódik, maradjon, hogy Apostol Edit főzzön. 2013. évben eltart a beüzemelés, 

engedélyek beszerzése, addig maradjon Apostol Editnél a főzés, ez az én vélemény. Majd 

2014. évben lejár a szerződés és újra lehet gondolni a dolgot. Ez az ő javaslata. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy neki más a véleménye. Változtatni kellene a 

minőségen. Próbáltuk már sok mindent. A konyhának az is lényeges volna, hogy ösztönözzük 

az embereket. A célunk az lenne, hogy minél hamarabb legalább egy 300 fős konyhát 

építsünk. Az étkeztetéssel is tudnánk őket ösztönözni. Voltak azok a problémák is, amikor 

Apostol Edit bírósággal fenyegetett. A fejünkhöz vágták Kunhegyesen és Tiszafüreden is, 

hogy nem tudunk gazdálkodni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő nem lát biztosítékot arra, hogy az étel 

minősége azokkal a felajánlásokkal, amit Apostol Edit tett, javulna. Az egyik olyan személy 

vagyok, aki napi szinten találkozik az étellel az iskolában és így elmondhatom, hogy milyen 

különbséget látok a minőségi hús és a nem minőségi hús között. A gyerekek az iskolában 

hetente megkapják a gyümölcsöt, kapnak túró rudit, ivólevet különböző kalács féléket. Az 

előző szolgáltatótól ilyeneket nem kaptak sőt, az adag, amit adott az sem felelt meg az 

előírásoknak szerinte. A másik, ami számára felháborító az elmúlt évek során, hogy kopott, 

koszos edényben szállította az ételt, míg az új szolgáltató első dolga az volt, hogy a minőségi, 

higiéniai körülményeknek megfeleljen, megnézze, hogy az iskolában milyen feltételek 

vannak. Nagyon szép, ami le van írva. Ezt a 3 felajánlást hamarabb is le lehetett volna írni. 

Nem most kellene bennünket kecsegtetni. Ez biztos nagyon nehéz helyzet, hogy a kistérség is 

felbontja vele a szerződést. Az idősek ellátására az új működtető fog szerződést kötni. Tettem 



számításokat is, hogy mit jelente ez iskolai szinten. Úgy gondolja, hogy azért a pár forint 

megtakarításért érdemes-e eljönni attól, aki eddig mind higiéniai, mind minőségi, mind egyéb 

szempontokat nézve megfelelt. Amikor nem tudtunk egy – két hónapon keresztül fizetni, 

akkor is rendelkezésünkre állt. A finanszírozás is változik, havonta más és más. Így 

csúszásban is lehet az önkormányzat anyagilag. Megmondja, hogy ő nem fogja azt támogatni, 

hogy Apostol Edit főzzön az iskolásoknak, óvodásoknak, időseknek. Meg lehetne kérdezni, 

hogy az óvoda vezetőjének mi a véleménye. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ő most sokat járt az óvodába a pályázat miatt és 

ott is ugyanez a vélemény. Nem vagyok ellene Apostol Editnek, de én az önkormányzat, az 

óvoda, iskola érdekeit képviselem. Sok dolgot kértem tőle, próbáljon egy kicsit rugalmasabb 

lenni, legyenek fejlesztések. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy nem tudott volna Apostol Edit fejleszteni, mivel 

sokáig nem fizettek neki, a mi hibánkból adódóan is. A falunak a saját pénzéből főzött. A 

tapasztalatokat nyilván az tudja, aki ott van az iskolában, óvodában. Néha étkezem, a vendég 

ebéd részemre jó volt. 

 

Pisók István polgármester: Amikor megkapta a konyhát ment neki a pénz, mégsem 

fejlesztett. Szempont, hogy a gyerekek egészségesen, minőségi ételt egyenek. Szerencsére a 

nehéz helyzetből kilábaltunk. Volt időszak, amikor nem fizettünk, de csak kigazdálkodtuk az 

étkeztetéshez kapcsolódó összeget. Rosszabb már ne legyen, mint a Doma Katalin étele. 

Legyünk őszinték, hogy körülbelül 200 idős lenne, aki étkezne, ha jobb lenne a minőség. 

Nyilván mindenki szája íze szerint nem lehet főzni. Úgysem lesz jó mindenkinek. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy most a közel jövőről kellene dönteni, hogy ki 

főzzön az időseknek, ki a gyerekeknek, mivel mind – mind kötelező önkormányzati feladat. 

Természetesen dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy Doma Katalint bízza meg az idősek 

étkeztetésével, de valamiről, muszáj dönteni, ellátatlanul nem maradhat a falu lakossága. 

 

Pisók István polgármester: A kistérséggel az a helyzet, hogy volt 3 ülés, ahol ott voltunk, de 

egyik sem volt határozatképes, mivel nem jöttek el a polgármesterek. Kerekes Éva sajnos 

félre vezette a társulási tanácsot. Most úgy lesz a dolog, hogy lesz egy társulási ülés február 

19-én és ott reméljük lesz döntés. A lényeg, hogy húzták, halasztották az alapítványnak való 

átadást is. Ez sem lesz könnyű ügy. Amíg a normatívát a társulás hívja le, addig neki kell 

szerződést kötnie. A legnagyobb baj, hogy a kis települések hogyan oldják meg a szociális 

feladatokat. Hosszabb időtartamúak lesznek ezek a döntések és a megoldásuk. Az első ülésre 

szinte nem is jöttek el. Egy – két hónapon már nem múlik semmi. Apostol Editkének, mikor 

tartozásunk volt felé, elmondtuk neki, hogy az önhikiből vagy más módon fizetünk. Nem 

kellett volna neki ügyvédhez fordulnia.  Nem mérgesedett volna el ennyire a helyzet. Azt 

mondom, hogy szép dolog ez az ár, de nem tett semmit Apostol Edit annak érdekében, hogy 

jobb legyen a minőség, fejlesszen. Előtte volt a lehetőség. Nem akkora fejlesztéseket kellett 

volna csinálni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nem Apostol Edit személyével van a baj. Sokkal 

inkább, ami a problémát jelenti, az étel minősége. Már van összehasonlítási alapunk. Főzött az 

önkormányzat, főzött Edit és most Doma Katalin. Mindet láttuk. Amíg az önkormányzat 

főzött, addig az ennivaló minőségi volt, jó ételeket tettek az asztalra. 

 



Pisók István polgármester: Amíg az önkormányzatnál volt a konyha, tudjuk, hogy gazdasági 

gondok voltak. Nem tudta vissza igényelni az áfát, nem voltak ösztönözve, hogy jól 

gazdálkodjanak. Nem mondhatja azt, hogy nem adtuk meg neki a lehetőséget. Még 

hosszabbítottuk a szerződését is, aminek az volt a feltétele, hogy fejlesszen. 

 

Oláh János képviselő: Igen, cél volt az, hogy fejlesszen, de ha nem fizettünk neki, miből 

fejlesztett volna. Ezt is meg kell azért gondolni. Ez már ütötte az összes többi pontot. Ahhoz, 

hogy talpon maradjon, feláldozta a sajátját. Erre a pár hónapra miért nem engedjük meg neki, 

hogy főzzön? 

 

Simai Mihály képviselő: Az anyagi oldalát is meg kell néznünk. Az sem mindegy. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az sem utolsó szempont, hogy Doma Katalin küldi a 

mosogatószert, az ételmintás üveget, szalagot, zacskókat, amit eddig sose kaptunk meg. 

 

Pisók István polgármester: Összegezve elmondja, hogy akkor arról most dönteni kell, hogy 

március 1-től ki főzzön az iskolás és óvodás gyerekekre. Az időseknél pedig meglátjuk, hogy 

mire változik a helyzet a szociális társuláson belül, melyik nappal mondták fel a szerződést és 

majd találunk megoldást erre a kérdésre is. Doma Katalinnal kell szerződést kötni 

véleményem szerint. Doma Katalinnak lenne kapacitása mind a gyermekekre, mind az 

idősekre. Majd meglátjuk, hogy az alapítvány április 1-től kivel köt szerződést, most döntsünk 

a gyerekekről. Az idősek étkeztetését pedig amennyiben április 1-től az alapítvány nem tudja 

átvenni a működtetést, az átmeneti időszakra Doma Katalin közreműködésével oldjuk meg. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazzák meg, hogy Doma Katalinnal 

kerüljön 2013. március 1-től 2013. június 15-ig szerződés kötésre, hosszabbításra. A 

képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

17/2013. (II.15.) számú határozat 

 

- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításáról-  

 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyendáért 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátása érdekében 2011. szeptember 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval 

megkötött vállalkozási szerződés 2013. március 1. napjától 2013. június 15-ig kerüljön 

meghosszabbításra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: ügyvezető, aljegyző, polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók 



3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. 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 

 

 

 


