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1. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. január 14-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

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

Juhász Ádám ügyvéd urat. 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 7 igen szavazattal elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

1/2014.(I.14.) 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, 

annyi módosítással, hogy a 3. pontban szereplő pontot tárgyalják először, illetve kéri 

kiegészíteni a Fuder Lászlóné által beterjesztendő napirendi ponttal, méghozzá egy iskolás 

gyermek támogatás iránti kérelmével, valamint az óvoda pályázathoz kapcsolódó 

konzorciumi döntés meghozatalát is. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi 

ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.  

 

2/2014.(I.14.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Szabó & Juhász Ügyvédi Iroda által történő megkeresésről 

 

Pisók István polgármester: Bemutatnám Dr. Juhász Ádám ügyvéd urat, felkérem őt, 

mondjon pár szót magáról, a munkájáról. 

 

Dr. Juhász Ádám ügyvéd: Dr. Juhász Ádám ügyvéd vagyok, korábban már jogügyletek 

során támogattam az önkormányzat munkáját, ha kérdés lesz, szívesen válaszolok. 

 

Pisók István polgármester: Azért kezdeményeztük ezt a dolgot, mert az önkormányzatnak 

vannak olyan jogi dolgai, amihez nem értünk, mivel nem vagyunk jogászok. Ezért van 

szükségünk erre, gondoltunk, hogy általány szerződéssel csinálná az Ügyvéd Úr ezt a 

szolgáltatást, képviselne minket. Van-e az ügyvéd úrhoz kérdés? 

 



Hajnal Istvánné képviselő: Nemcsak az Önkormányzatnak lenne szüksége a segítségére, 

hanem az önkormányzati intézményeknek is. Erre lenne-e lehetőség adott esetben? 

 

Dr. Juhász Ádám ügyvéd: Természetesen az önkormányzathoz tartozó minden szervezeti 

egység bizalommal fordulhat ügyvédi irodánkhoz. Több önkormányzat ügyeit látjuk el, három 

irodát üzemeltetünk. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Lenne még egy kérdésem a lakossági fogadóóra esetleg 

lehetséges-e? 

 

Dr. Juhász Ádám ügyvéd: Minden önkormányzat ahol dolgozunk él azzal a lehetőséggel, 

hogy a lakosság számára a megbízási jogviszony keretein belül kéri az ügyvédi irodát, hogy 

amennyiben erre igényt tart a lakosság az ügyvédi iroda fogadóórát tartson. A lakosságot 

ingyenes jogi segítségnyújtással és tanácsadással tudjuk ellátni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ez régebben is így volt, egy hónapban egyszer. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem túl sok civil szervezet működik a településen és nem igazán 

jelentős, anyagi támogatás van a hátuk mögött. Ezért, olyanról lehetne-e esetleg szó, hogy ezt 

a működő  három civil szervezetet, alapítványt a Polgárőrséget, a Tiszagyenda Községi 

Sportegyesületet, illetve a Sárközi Alapítványt mint közhasznú alapítványt valamilyen 

formában jogi segítségben és támogatásban részesítsék? 

 

Dr. Juhász Ádám ügyvéd: Természetesen, ez belefér. 

 

Pisók István polgármester: Van-e esetleg még kérdés? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Annyit szeretnék még kérdezni Polgármester Úrtól, hogy meg 

van-e erre a megfelelő anyagi fedezet? 

 

Pisók István polgármester: Igen. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem ezt akkor fogjuk pontosan látni, ha a költségvetés 

elkészül, betervezzük az erre szánt összeget, akkor látni fogjuk, hogy hogyan alakulnak a 

számok, bele fér-e a költségvetésbe vagy sem. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Jó rendben. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a megbízási szerződés 

tervezetet, kössenek szerződést a Szabó & Juhász Ügyvédi Irodával határozatlan időre, 3 

hónapos felmondási idővel. Megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadták. 

 

3/2014. (I.14.) számú határozat 

 

- Szabó § Juhász Ügyvédi Irodával történő szerződés kötés -  
 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabó § Juhász 

Ügyvédi Irodával a határozat mellékletét képező megbízási szerződést köti. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A megbízási szerződés díjának összege a 2014. évi költségvetésbe beépítésre kerül. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Szabó § Juhász Ügyvédi Iroda 5300 Karcag, Püspökladányi u. 10. 

2) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet 

megalkotásáról 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Több indok miatt vált szükségessé ennek a rendeltnek a 

megalkotására. Egyrészt az, hogy bevezetésre került az önkormányzati segély fogalma, ami az 

átmeneti segélyt, temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli 

támogatását foglalja magába. A méltányossági közgyógy ellátás a képviselő-testület 

hatáskörébe került, valamint a rendeletünk 2009-es volt és még tartalmazott rengeteg olyan 

hivatkozást, amit szó szerint a törvényből volt kiemelve. Azonban helyi rendelet ilyet már 

nem tartalmazhat, csak azokat a kiegészítéseket, amit a testület hozzá akar tenni, ezért 

terjesztette be Polgármester Úr egy új rendelete ,mely alapjaiban nem változott, azonban 

sokkal egyszerűbb lett. Ami plusz, hogy a lakásfenntartási támogatásnál is előírtuk a rendezett 

lakókörnyezetet, ami eddig csak az aktív korúak ellátásánál volt. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A méltányossági közgyógy a testülethez került és mi tovább 

ruházzuk a Polgármester Úrra? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen régebben is, az ilyen szociális ellátáshoz kapcsolódó dolgok 

Polgármester Úrra voltak átruházva. Nem volt tavaly méltányossági közgyógy, de várható egy 

évente egy – kettő. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Én átolvastam a rendeletet, nagyon jónak tartom. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én is jónak tartom a Lakásfenntartási támogatásnál a 

lakókörnyezet ellenőrzését. 

 

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

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

hogy 7 igen szavazattal elfogadták. 

 

1/2014. (I.14.) számú rendelet 

 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

Harmadik napirendi pont: Illetmény kiegészítésről szóló rendelet elfogadásáról 

 

Pisók István polgármester: Tavalyi évben adtunk a köztisztviselőknek illetménykiegészítést 

és most újra meg kell szavazni, ha az idei évben is adni akarjuk. 

  

Balogh Henrietta aljegyző: Minden évben meg kell szavazni, mert csak tárgyévre lehet 

elfogadni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Tavaly elfogadtuk, javaslom, hogy az idén is fogadjuk el. 

 

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

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

hogy 7 igen szavazattal elfogadták. 

 

2/2014. (I.14.) számú rendelet 

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségében 

foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről - 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Negyedik napirendi pont: Feldolgozó üzembe berendezések vásárlásáról  

 

Pisók István polgármester: A Start Mintaprogramban kaptunk lehetőséget arra, hogy a 

savanyító üzemhez vásároljunk eszközöket, ami nagyon az év végére maradt, mert 

közbeszereztetni kellett dolgokat. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: És erre meg van a pénzünk? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. Volt az a tavalyi mezőgazdasági Start Munkaprogram, 

amely keretében megvásároltuk a feldolgozó üzemet és még ebbe a pályázatba öt darab üzemi 

berendezés is beállításra került 5 millió forint értékben. A közbeszerzés miatt húzódott el 

egyrészt, másrészt át kellett csoportosítgatnunk több tételt, majd az engedélyt december 

legvégén kaptuk meg. Azokat az eszközöket vásárolnánk meg, melyeket Polgármester Úr 

személyesen is megnézett és melyekről árajánlatokat is hozott, itt kiosztottunk a Képviselő-

testületnek. 

 

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

napirendi ponthoz? Kéri, hogy a Startmunka Mintaprogram 2013. évi mezőgazdasági 

projektje keretében a zöldségfeldolgozó üzembe az alábbi eszközök kerüljenek megvásárlása: 

a Delta Capital Kft-től konyhai berendezések nettó 870.000.- Ft értékben, mely tartalmaz 2 db 

főzőüstöt, 1 db gáz tűzhelyet és 1 db gázsütőt; a Gasztro Kft-től nagykonyhai berendezéseket 

nettó 865.000.- Ft értékben, mely tartalmaz 1 db burgonya koptatót, 1 db hűtőszekrényt, 1 db 

húsdarálót, 5 db rozsdamentes lábast; valamint a Loran Kft-től 1 db szeletelő, kockázó gépet 

nettó 850.000.- Ft értékben, valamint 1 db zöldség-gyümölcs mosó berendezést nettó 

520.000.- Ft értékben és 1 db kamrás, vákuumtasakos csomagoló gépet nettó 800.000.- Ft 

értékben. Aki ezzel egyetért, hogy az alábbi cégektől ezek az eszközök ilyen értékben 

legyenek megvásárolva, az kézfeltartással szavazzon. Kéri, hogy szavazzák meg. 

Megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadták. 



 

4/2014. (I.14.) számú határozat 

 

- Zöldség feldolgozó üzembe üzemi berendezések megvásárlásáról – 

 

 a Delta Capital Kft-től konyhai berendezések nettó 870.000.- Ft értékben, mely 

tartalmaz 2 db főzőüstöt, 1 db gáz tűzhelyet és 1 db gázsütőt; 

  a Gasztro Kft-től nagykonyhai berendezéseket nettó 865.000.- Ft értékben, mely 

tartalmaz 1 db burgonya koptatót, 1 db hűtőszekrényt, 1 db húsdarálót, 5 db 

rozsdamentes lábast; 

 a Loran Kft-től 1 db szeletelő, kockázó gépet nettó 850.000.- Ft értékben, valamint 1 

db zöldség-gyümölcs mosó berendezést nettó 520.000.- Ft értékben és 1 db kamrás, 

vákuumtasakos csomagoló gépet nettó 800.000.- Ft értékben. 

 

Az üzemi berendezések összköltsége nettó 3.805.000.- Ft, bruttó 4.832.350.- Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemi berendezések 

megvásárlásában közreműködjön, a berendezéseket beszerezze. 

 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Pisók István polgármester helyben 

2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Csatlakozás a Parlagfű mentesítési alaphoz 

 

Pisók István polgármester: Tavaly is rengeteget mentek a fűnyírók, a parlagfüves szezonban 

nyírták a településen a füvet, irtották a parlagfüvet munkások. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg. Megállapítja, hogy 7 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

5/2013. (I.14.) számú határozat 

 

- 2014. évi Megyei parlagfű Mentesítési Alaphoz csatlakozás - 
 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi Megyei Parlagfű-

mentesítési Alaphoz 10.200.- Ft összeg befizetésével csatlakozik, és pályázatot kíván 

benyújtani a támogatás maximális mértékére 250 ezer Ft-ra. 

 

A csatlakozási összeget 10.200.- Ft-ot , valamint a pályázat önerejét 13.158.- forintot 

Tiszagyenda Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe betervezi és vállalja, hogy a 

csatlakozási összeget, 10.200.- Ft-ot 2014. április 30-ig átutalja a Megyei Parlagfű-mentesítési 

Alap számlájára. 



 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben  

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. JNSZ Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési és Külügyi Iroda (Szolnok 5000 Kossuth L. út 

2.) 

4. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Négyesi Nikoletta helyi általános iskolai tanuló elvi támogatás iránti 

kérelme 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Lenne egy kérésem a Képviselő-testülethez, Polgármester úrhoz. 

Az egyik tanulónak adott ki egy támogató nyilatkozatot Polgármester Úr ahhoz, hogy a 

Szolnoki Varga Katalin Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjára 

jelentkezhessen, szükség lenne egy képviselő testületi határozatra miszerint  a gyermeket 

Arany János tehetséggondozó program felvételére javasoljuk, de támogatását csak elviekben 

tudjuk megoldani anyagi támogatást nem tudunk nyújtani. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 7 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

6/2014. (I.14.) számú határozat 

 

- Négyesi Nikolett Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 

támogatásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Négyesi 

Nikolett (anyja neve: Pataki Éva, születési hely, ideje: Szolnok, 2000. február 25.) 5233 

Tiszagyenda, Bacsó Béla u. 7. szám alatti nyolcadik évfolyamos tanuló Tiszagyenda település 

képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a tanulót, anyagi 

támogatást nem tud nyújtani számára. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot azonnal a tanuló által az első helyen 

kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős Pisók István polgármester 

 

 



A határozatról értesül: 

 

1) Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 

2) Négyesi Nikolett, Tiszagyenda 

3) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5) Irattár 

 

Hatodik naprendi pont: Óvoda pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi megállapodás 

létrejöttéről 

 

Pisók István polgármester: A testületi ülés előtt kiosztott határozati javaslatot kellene 

elfogadni, mely értelmében az óvodai támop pályázathoz kapcsolódóan konzorciumi 

együttműködést kell létrehozni. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 7 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

7/2014. (I.14.) számú határozat 

 

- Az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, TÁMOP 3.1.11-

12/2-2012-0030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás 

jóváhagyásáról – 

 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az „Óvodafejlesztés 

Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító 

számú pályázat végrehajtásához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás 

létrejöttét. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Pisók István polgármester: Megnyertük a piacot 

 

Bató Miklós képviselő: Lenne egy elmondani valóm a szennyvíz elvezetéssel, nem tudom 

hogy képviselő társaim tudják-e ,hogy ez úgy működik akit most nem kötnek rá a gerincre azt 

nem fogják rákötni. 

 

Pisók István polgármester: Kimondta ezt, hogy nem kötnek rá? 

 

Bató Miklós képviselő: Én utána kérdeztem. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: De nem arról volt szó, hogy minden lakó ingatlanhoz bekötnek? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A pályázat csak a lakó ingatlanokhoz való bekötést támogatta, 

ezért maradt ki a sok üres porta. 

 



Pisók István polgármester: Beszéltem a TRV Zrt.–vel és ráfognak kötni mindenhová, ahol 

most kimaradt. 

 

Bató Miklós képviselő:Ma üzemelt az üzemi konyhánk, hogy lehet az? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az a furcsa, hogy valaki a bérleményt bérbe adja, a mi 

engedélyünk nélkül.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem nyilatkozatni kellene, hogy tudomásunkra jutott hogy 

főzés van  

 

Simai Mihály képviselő: Felhívott telefonon Anga Árpád, hogy bármilyen csokrot visz a 

temetőbe másnapra eltűnik és ő hozzájárulna a kamerarendszer beszereltetéséhez. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Kértem tőle, hogy írja le ezt a testületnek. 

 

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

Amennyiben nincs, köszöni az együttműködést mindenkinek. Bezárja az ülést. 

 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 
 
 


