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11. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. augusztus 11-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi 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 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

88/2014.(VIII.11.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri, 

annyi kiegészítéssel, hogy kéri megtárgyalni az ivóvíz vízi közmű vagyonértékelésének 

elvégzésére és pótlási terv elkészítésének közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló megbízási 

szerződés megkötését, ajánlattételi felhívás elfogadását és közbeszerzési eljárás megindítását. 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

89/2014.(VIII.11.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes 

Város Óvodai Intézményében″ című pályázat megvalósítására aláírt konzorciumi 

megállapodás és Támogatási Szerződésének módosítása. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ennek az egésznek az a lényege, hogy a tiszaroffi 

tagóvoda átkerült egyházi fenntartásba és emiatt módosítani szükséges a támogatási 

szerződést és hasonlóan a konzorciumi megállapodást is. Tartalmilag semmiben sem változott 

és pénzügyi tartalomban sem, csak a tiszaroffi óvoda fenntartójának a neve került benne 

megváltozásra. Az önkormányzat hozzájárulása az udvari játékok beszerzéséhez jelentősen 

megemelkedett, az eredeti 556.857.- Ft helyett 1.100.000.- Ft-ba került az udvari játék ehhez 



az önkormányzat biztosította a különbözetet. Sajnos már akkor is tudtuk, hogy akkora 

összegből nem lehet udvari játékokat venni. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, hogy Tomajmonostorával hasonlította össze 

Tiszagyenda települést, mivel annyi a költség összege, mint Tiszagyendának. Úgy értelmezi 

mindkét település esetében, ha a pályázati támogatáson felül többe kerül a játszótéri eszköz, 

azt a településnek kell kifizetni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy jól látja a képviselő társa, igen az önkormányzat 

gazdálkodta ki az összeget. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Megköszöni a hozzászólást. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az érintett napirendi ponttal kapcsolatosan két 

külön határozatot kell meghozni az előterjesztésben kiküldötteknek megfelelően. Először a 

konzorciumi megállapodásról kell dönteni, majd a támogatási szerződés módosítását kell 

jóváhagyni. 

 

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

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem 

volt, elfogadásra javasolja a konzorciumi megállapodás módosítását. A Képviselő-testület 6 

igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

 

90/2014. (VIII.11.) számú határozat 

 

- A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 

Intézményében” című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás 

módosításáról - 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az alábbiak szerint dönt: 

 

A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai 

Intézményében” című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás 1. számú 

módosítását a melléklet szerinti tartalommal  

 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza Pisók István polgármestert a konzorciumi megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 



Pisók István polgármester: Kéri, hogy a támogatási szerződés módosításának 

jóváhagyásáról is döntsenek. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

91/2014. (VIII.11.) számú határozat 

 

- „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” tárgyú TÁMOP-3.1.11-

12/2-2012-0030 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés módosításának 

jóváhagyásáról - 

 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodafejlesztés Kunhegyes 

Város Óvodai Intézményében” tárgyú TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú 

pályázat Támogatási Szerződés módosításához hozzájárul 

 

2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, a módosított szerződés aláírására. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében tanyasi piactér 

építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja az előterjesztés kiegészítéseként, hogy a 

minisztériumtól még nem kapta meg az önkormányzat a hatósági szerződés módosítására az 

engedélyt. Az építési engedélyt megkaptuk, a közbeszerzés megtörtént, a támogatás 

megelőlegezési hitel kérelem a bankba beérkezett. Csak arra várunk, hogy a minisztérium 

döntését megkapjuk arra, hogy indítható a kivitelezés. Elmondja, hogy négy ajánlattevőtől 

kért az önkormányzat ajánlatot, de csak egytől érkezett be határidőben.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a közbeszerzés feltételes volt, annak érdekében, 

ha a minisztériumtól olyan döntés érkezik, hogy mégsem valósulhat meg a projekt, akkor se 

kerüljön az önkormányzat hátrányba, ne keletkezzen felesleges fizetési kötelezettsége. 

Eredményt viszont azért kell hirdetni, hogy a 30 napos határidőbe beleférjünk, ne kellejen újra 

közbeszereztetni ezt a pályázatot. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ennek a tanyafejlesztési pályázatnak végül is 

mennyi a tényleges költsége.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a teljes költség 33.846 ezer forint, melyből a 

támogatás 30.461 ezer forint, az önrész pedig 3.385 ezer forint. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy pozitív döntés esetén ennek a beruházásnak a 

befejezése várhatóan jövőre lesz.  

 



Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy beszélt a minisztérium munkatársával, ahol azt a 

tájékoztatást kapta, hogy a beruházás befejezésének várható határideje jövő év április 30 lesz, 

mivel előzetesen annyira rövid volt a határidő, hogy azt nem lehetett volna tartani a sok 

engedélyezési eljárás miatt. 

 

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

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem 

volt, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

92/2014. (VIII.11.) számú határozat 

 

- Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében tanyasi piactér építéséhez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyafejlesztési Program 

előirányzat keretében tanyasi piactér építéséhez kapcsolódóan a feltételes, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A Malom – Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2.) ajánlatát 

érvényesnek nyilvánítja az alábbiak szerint:  

 

1. ajánlat 

Ajánlattevő neve: Malom-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340. Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 

teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A végső ajánlat kivonata 

Tanyasi piactér építése 

Az ajánlat kivonata  

1. Nettó ajánlati ár  24.222.865.- HUF 

 

 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, az ajánlatában szereplő összegben, a 

vállalkozási szerződést aláírja akkor, amikor a Kormány döntése megérkezik arra 

vonatkozólag, hogy a nyertes pályázathoz hatósági szerződés alapján a támogatási 

összeg biztosításra kerül. A döntés hiányában a szerződés nem írható alá. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesülnek: 

 



1) Malom – Bau Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz. 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Vezető óvónő ideiglenes kinevezésének hosszabbítása. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az óvónőnek nincs meg a vezető óvónői 

képesítése, ezért ideiglenesen kinevezésre kerülne Balogh Edina. Jelenleg iskolába jár, 

reméljük el is végzi, javaslom, hogy 2015. június 30-ig a vezetői megbízást adjuk meg neki. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy panasz nem érkezett a vezető óvónő munkájára. 

A szakvizsgájának az első évét már elvégezte, majd a második évet kezdi, utána 

államvizsgázik és meg lesz a képesítése. Később lehet dönteni hosszabb kinevezésről is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy erre a törvény is lehetőséget biztosít. Most 

elkezdte az iskolát. Azt mindenkinek tudni kell, hogy ez kétéves komoly iskolai 

tanulmányokat jelent. Elmondja, hogy támogatja a kinevezés hosszabbítását. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan, hogy az 

óvoda érintés védelmét, tűzvédelmi szabályzat elkészítését, stb. elvégeztettük, ami a 

mindennapi működéshez elengedhetetlen. Megkérdezi, hogy a szakmai felügyeletet jelenleg 

ki gyakorolja az óvoda felett. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a szakmai felügyeletet mindig és mindenkor az 

illetékes minisztérium gyakorolja. Helyi szinten az óvodavezető önálló szakmai jogkörrel 

rendelkezik. A fenntartását és a működtetését, a pénzügyi anyagi hátteret biztosítja mindig és 

minden esetben Tiszagyenda Községi Önkormányzata. Elmondja, hogy a múltkori ülésen 

elfelejtett szólni arról, hogy az óvodapedagógusi pályázatról nem a Képviselő-testületnek, 

hanem a vezető óvónőnek kell dönteni és ezt az egészet lebonyolítani. A szükséges anyagi 

hátteret kell az önkormányzatnak nyújtani, de a többiről a munkáltató, vagyis a vezető óvónő 

dönt.  

 

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

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem 

volt, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

93/2014. (VIII.11.) számú határozat 

 

- Vezető óvónő ideiglenes kinevezés hosszabbításáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése valamint a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése szerint 

Balogh Edina (an.: Kupai Mária, szül.: Kunhegyes, 1981.09.13.) 5233 Tiszagyenda, 

Szabadság u. 23. szám alatti lakos  

 

ideiglenesen kinevezését meghosszabbítja  

 



a Tiszagyendai Platánfa Óvoda vezető óvónő munkakörére 2015. június 30. napjáig a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő 

bérezés mellett. 

  

Erről értesül: 

 

1.) Balogh Edina óvónő helyben 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Ivóvíz vízi közmű vagyonértékelésének elvégzésére és pótlási 

terv elkészítésének közbeszerzési eljárása lefolytatására megbízási szerződéskötése, 

ajánlattételi felhívás elfogadása, közbeszerzési eljárás megindítása 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, hogy a TRV Zrt. a 

bérleti díjat az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz rendszer vagyonának értéke alapján 

fizeti. Ezért a meglévő rendszerhez kapcsolódóan a Víziközmű törvény értelmében a 

vagyonértékelést el kell végeztetni. Mivel az ivóvíz víziközművet a TRV Zrt. üzemelteti, így 

a közbeszerzési eljárást is ők bonyolítják le. Elmondja, hogy a jogi osztállyal többször is 

egyeztetett az ügyben. Annyi kiegészítést gondolt az általuk megküldöttekhez hozzátenni, 

hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattételi falhívásába kerüljön bele pluszba, kizáró okként a 

nettó 2.300 ezer forint feletti ajánlat. Elmondja, hogy a TRV Zrt-nek nem számít, mennyibe 

kerül a vagyonértékelés, de nekünk igen is számít, mivel engedményezés alapján ennek a díja 

a bérleti díjból kerül levonásra. Ne legyünk a saját magunk ellenségei, próbálni kell minél 

kedvezőbb összegen elkészíttetni a víziközmű vagyonértékelését. 

 

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

napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

94/2014. (VIII.11.) számú határozat 

 

- Ivóvíz vízi közmű vagyonértékelésének elvégzésére és pótlási terv elkészítéséhez 

kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadása, közbeszerzési eljárás megindítása - 
 

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy az ivóvíz 

víziközmű vagyonértékeléséhez és pótlási terv készítéséhez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására a TRV Zrt-vel megbízási szerződést kötött. 

2) Tiszagyenda Község Önkormányzata az ivóvíz víziközmű vagyonértékelése és pótlási 

terv készítésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 

bekezdés a.) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást indít. 

3) Az ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 

kizáró oknak kéri az ajánlattételi felhívásban szerepeltetni, hogy kizárja az eljárásból 

azon ajánlatokat, melyek nettó 2.300.000.- Ft-nál magasabb összegűek. Amennyiben 

ettől magasabb összegű ajánlatok érkeznek be, az eljárás eredménytelen, új eljárás 

lefolytatása szükséges. 



4) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az alábbi 

3 ajánlattevők részére kerüljön az ajánlattételi felhívás megküldésre: 

 

o Valid Solution Kft (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. 2. em. 8.) 

o Délvíz Zrt. (7754 Bóly, Alkotmány u. 57.) 

o GREENEXION Tanácsadó Kft. (1085 Budapest, Horánszky utca 7.) 

 

5) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az eljárásban való képviseletre. 

 

 

Felelős:  polgármester, aljegyző 

Határidő:  folyamatos 

 

A határozatot kapják: 

 

1. Polgármester, Jegyző (helyben) 

2. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 

3. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a csatornarendszer az elmaradt utcákban 

elkészült. Ezzel kapcsolatban kellene tartani egy lakossági fórumot. Már úgy volt, hogy múlt 

héten megtartásra kerül, de meg kellett állni a dologban. A TRV Zrt. 5.000.-Ft-ot akar minden 

ingatlannál a bekötés ellenőrzéséért kérni. Többen polgármesterek kifogásoljuk, mert nekünk 

az a célunk hogy mindenki kössön rá, nem pedig az, hogy terheljük a lakosságot. Itt 

Tiszagyendán alacsony jövedelmű, nehéz helyzetben lévő emberek élnek és ezt az 5.000.- Ft-

ot nem szeretnénk, ha ki kellene fizetniük. A pályázat azonban előír egy bizonyos rákötési 

számot, amit teljesíteni kell. Amennyiben, jogszabályi alátámasztottság is azt mondja ki, hogy 

jogosan kell ezt az összeget befizetni, akkor lehetőségként merült fel, hogy a TRV Zrt. felé 

fizetett bérleti díjból vonják le ezt az összeget. A projektmenedzserrel tartanak az 

egyeztetések a lakossági tájékoztatásról. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy az 5.000.- Ft-ot milyen jogcímen kéri a TRV 

Zrt. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy mindenféleképpen bele akar szólni a TRV Zrt. a 

munkálatokba. Tudjuk, hogy itt Tiszagyendán alacsony jövedelműek élnek, a legegyszerűbb 

az lenne, ha maguk kiássák és lefektetik a csövet. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy önhatalmúlag hozhatnak ilyen döntést az 

önkormányzat beleegyezése nélkül. Megkérdezi, hogy a rendszer át van-e már adva. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy műszaki átadás – átvételre még nem került sor. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, ha már a vízről van szó, hogy valamit mindenféle 

képpen tenni kellene az ivóvízzel kapcsolatosan. Iszonyatosan büdös víz folyik a csapból, már 

a konyhában is büdös van sokszor tőle. Ha az ember kezet mos, akkor is az a borzasztó 

csatorna szag érződik. Az ivóvízminőség javító program megvalósult és rosszabb sajnos a víz 

minősége, mint korábban volt. Hiába folytat le vizsgálatot az ÁNTSZ és mondja ki azt, hogy 

nincs benne ilyen meg olyan baktérium, stb. viszont a víznek az élvezeti értéke rossz, a víz 



ihatatlan. Elmondja, hogy a lakosság nem késztethető arra, hogy napi szinten ásványvizet 

vegyen. 

 

Pisók István polgármester: Jogosnak tartja a felvetést. Az ivóvízminőség javító projekt fő 

célja az arzénmentesítés volt. Most ezt a mocsár szagot az arzénmentesítés is okozhatja vagy 

az is lehet, hogy a kút nincs igazából jól leszigetelve.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ennek a projektnek biztos van próbaüzeme, ne 

várjuk, meg hogy teljesen lejárjon a garancia, hanem most szóljunk még időbe. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az üzemeltetőnek mindenképpen írásban jelezni 

kell a problémát. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy egy másik dolgot is szeretne megtudni, 

konkrétan, hogy a mobil wc-k mikor kerülnek elszállításra. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ki lett tisztítva a WC és egy – két napon belül 

elszállításra kerül. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja az ivóvízzel kapcsolatosan, hogy nem csak mocsár 

szaga, van, hanem barna színű, vasas. Ez oly mértékű már, hogy kicsapódik, tehát melegítés 

hatására főzés közben az edénybe kicsapódik és apró porszerű anyagként megjelenik és 

lerakódik az edények aljára. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy van egy helyi állampolgár Horváth Ferenc, aki 

egy pár alkalommal már megkereste az önkormányzatot különböző témákban, a levelezését 

láthatják. Azt gondolom, hogy ügyvédhez kell fordulni.  

  

Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy 15 napon belül írásban kéri a választ. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a testületi ülésekre el lehet jönni, meg lehet 

hallgatni, elmondhatja kérését az állampolgár. Még olyan soha nem fordult elő hogy egy 

képviselő testületi ülésen a polgármester úr valakinek ne adott volna szót. Nem lehet hagyni, 

hogy gyalázkodja a jegyző asszonyt, a képviselő testületet, a polgármester urat, mindennek 

van határa.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Annyi kiegészítést szeretne tenni ehhez az ügyhöz, hogy 

mindenképpen meg kell válaszolni a kérdéseket. Az ügyvéd is ezt fogja tanácsolni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy legközelebbi testületi ülésen végig kellene 

gondolni, hogy mi legyen az étkeztetéssel. Sajnos sok panasz van az étkezésre, sok panasz 

van az idősektől is, a gyerekektől is. Polgármester úr maga látta, hogy milyen adagokat 

kapunk, annyira kevés volt, hogy alig bírtuk kiosztani az iskolába. Sem minőségileg, sem 

mennyiségileg nem olyan amilyen az első időkben példa volt. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy az idősek is a mennyiséget keveslik. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy mindenképpen le fog ülni Doma Katalinnal 

tárgyalni. Úgy gondolta, hogy szeptemberre kész lesz a konyha, de sajnos nem úgy alakult, 

ahogy tervezve volt. 



 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy érzékelve ezt a problémát magán emberként 

beszélt az itteni szakáccsal, Pethő Károllyal és azt mondta, hogy ő ugyanennyi pénzért 

elvállalná az étkeztetést. Nem tudjuk, milyen lenne, de most kiváló mind a mennyiség mind a 

minősége. Elmondja, hogy augusztus 20-a alkalmával mindenképpen tartani kell egy 

ünnepséget, nem a falunapra gondolok, hanem csak egy kis ünnepségre a délelőtt folyamán. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb 

hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, az ülést bezárja. 

 

 

 

 
 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

         polgármester                             aljegyző 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


