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20. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. december 17-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli 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 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

165/2014.(XII.17.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Kettő napirendi pont megtárgyalását kéri. Az első a szociális 

célú tűzifa kérdése, hogy kivel kössön végül is az önkormányzat szerződést, a másik pedig a 

szociális konyha jövőbeni további működésének a kérdése. Van-e más javaslat? Nem volt. 

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

 

166/2014.(XII.17.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.   

 

Első napirendi pont: Szociális célú tűzifa szállítására vonatkozó szerződés megkötése. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot Horváth Attilával a 

szolnoki NEFAG képviselőjével. Előtte próbálta volna az egri erdésszel is felvenni a 

kapcsolatot, de azt javasolták, hogy a NEFAG képviselőjével beszéljek. Az a lényeg hogy ők 

küldtek a szállításra ajánlatot, melyet a múlt testületi ülésen már ismertettünk is. Telefonon 

beszéltem vele, arról tájékoztatott, hogy a 200 űrméter tűzifa felét tudnák innen a környékről, 

a kunhegyesi és a kunmadarasi erdőből adni. Azt elbírnánk szállítani mi és akkor igazából 

csak a z üzemanyag terhelné az önkormányzatot. De viszont leírja a szerződés tervezetbe, ha 

az időjárási viszonyok közbe jönnek, mondjuk, hogyha nem lesz fagy, akkor nem tudnak 

időben termelni, akkor a szállítás ahonnan érkezik a fa, változhat. De ez probléma mindenhol, 

nemcsak a NEFAG-nál. Kértem tőlük, hogy erről nyilatkozzon, hogy ennek a 200 m3 fának a 

felét innen próbálják megoldani a környékből, a másik felét, azt pedig Szolnok, Jászság és 
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Pest Megyéből próbálják megoldani, hogy minél kevesebbe, kerüljön a szállítás. Ha az idő 

viszonyok nem engedik, nekik kell szállítani, akkor vállalnunk, kell a szállítási költséget is. 

  

Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy mikor szállítanak elsőnek? 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az idén már nem, majd januárban. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy december 31- ig kell a kérelmeket beadni, tehát 

az igények elbírálására csak januárba fog, sor kerülni. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja összefoglalva, hogy akkor úgy lenne, hogy ebből a 

200 m3 –ből 100 m3 –t adnának innen a kunhegyesi erdőből, ha az időjárási viszonyok úgy 

engedik, a többit pedig ők szállítanák. Ahhoz, hogy ez kivitelezhető legyen a szállítási 

keretszerződést azonban mindenképpen el kell fogadni. Megkérdezi, hogy további kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra 

az elhangzott határozati javaslatot. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a NEFAG-gal kerüljön a 

szállítási keretszerződés megkötésre, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

167/2014. (XII.17.) számú határozat 

 

- Szállítási szerződés kötése NEFAG Zrt-vel szociális célú tűzifa biztosítására – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú 

tűzifa biztosítására a NEFAG Zrt-vel köt szállítási szerződést. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) NEFAG Zrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Szociális konyha működtetésével, iskolai, óvodai étkeztetés 

biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lejár a bérleti szerződése a szociális konyhának 

Apostol Editkével. Létre akartunk hozni egy 300 fős konyhát, de ez egyelőre még nem készül 

el. Valószínű, hogy december 19-ig hozzák ide az ablakokat, de van egyéb más munka is ott a 

kinti épületben. Most az a kérdés, hogy, amíg elkészül, mi legyen a konyhával? Nem akarok 

hirtelen döntéseket hozni. Azt javaslom, hogy az elkövetkezendő egy hónapra adjuk ki 

Karcsinak a konyha épületét, de mi még egyelőre ne főzessünk vele. És utána majd látjuk, 

hogy lesz. Egyébként más javaslat is lehet, de viszont az iskolásoknak és óvodásoknak 

januártól ebédet kell biztosítanunk. 
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Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy neki az lenne a javaslata, hogy hosszabbítani kell a 

Doma Katalinnal meglévő szerződést és a Pethő Karcsinak pedig egy hónapra adjuk oda a 

konyhát, amíg a „nagykocsma” kész nincs. Addig pedig ki kéne írni egy pályázatot a 

konyhára és aki jobb árajánlatot ad be, aki kedvezőbbel áll elő és több bérleti díjat fizet akkor 

az fog nyerni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy lejár a szerződése Editkének december 31-én. 

Feltétlenül és mindenképen tájékoztatni kell arról, hogy lejárt a szerződése és tovább nem 

kívánjuk meghosszabbítani. Kapja meg ezt a levelet még december 31-e előtt. Január 1-től új 

vállalkozóval kellene szerződést kötni. Ha most pályázatot írunk ki, akkor kinek adjuk ki? 

Nem lehet kiadni, ha most kiírok, egy pályázatot azért írom ki, hogy két hónap alatt ez 

lezajlódjon. Másik nézzük meg azt, hogy a konyhának a kapacitását 150 fő, legfeljebb plusz 

20%, azaz 180 fő. Most az iskolába főz Doma Katalin 110 gyerekre, az óvodába főz 35 

gyerekre és további 70 felnőttnek végzi a főzést. Ezt, ha összeadjuk ez 215 ember. Emellett 

még sajátját is csinálja, amit nem tudom, hogy mennyi, de ezt nem bírja el a konyha. A másik 

van-e engedélye? Ha lejár a szerződése, neki arra a konyhára új működési engedélyt kell 

kérni. Az elmúlt 5 évben a konyhában nem történt semmi. Nem volt felújítás, ott hiány van, ki 

fogja azt a hiányt pótolni? Nem vagyok benne biztos, hogy 1 vagy 2 hónapra Karcsival 

kellene szerződést kötnünk. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Karcsival nem olyan szerződést kellene kötni, 

mint Editkével volt. Nem szolgáltatási szerződést az étkeztetésre, hanem csak a konyha 

épületének a bérlésére. Mi nem főzetünk jelenleg Karcsival.  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ki kell hívni az ÁNTSZ-t és át kell nézetni mind 

a két konyhát, ha hiányosság, van pótolni, kell. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy tehát akkor abban maradunk, hogy a szerződés 

lejár Editkével nem hosszabbítsuk meg, bérbe veheti az épületet Karcsi, továbbra is hordjuk 

Doma Katitól az ebédet egyelőre egy hónapra megkötve és havonta hosszabbítjuk neki, 

Karcsinak is egy hónapra írjuk a szerződést a konyha épületének a bérlésére és nem az 

étkeztetési szolgáltatásra, ha látjuk a végét ki lehet írni a konyhára a pályázatot. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy szeretnék felkérni a jegyzőasszonyt hogy, hívja ki 

az ÁNTSZ-t és nézesse meg a konyhát. 

 

Pisók István polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat. Arról kellene a határozatot 

meghozni, hogy Doma Katalinnal az étkeztetési szolgáltatási szerződés kerüljön 2015. január 

31-ig meghosszabbításra, Pethő Károllyal pedig kössünk bérleti szerződést a szociális konyha 

épületére, de nem étkeztetési szolgáltatásra szintén egy hónapra. Megkérdezi, hogy további 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, elsőként kéri, hogy kerüljön 

elfogadásra a Doma Katalinnal meglévő szerződés meghosszabbítása egy hónappal, azaz 

2015. január 31-ig. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

168/2014. (XII.17.) számú határozat 

 

- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításáról-  
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekétkeztetési 

feladatok ellátása érdekében Doma Katalin egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási 

szerződés 2015. január 1. napjától 2015. január 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Piósk István polgármester: Megkérdezi, hogy a Pethő Károllyal való szerződéskötéssel 

kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, kéri, 

hogy fogadják el a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a határozati javaslat 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra került. 

 

169/2014. (XII.17.) számú határozat 

 

- Bérleti szerződés kötése szociális konyha épületére - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testület Pethő Károly részére (5340 

Kunhegyes, Kinizsi u. 5., adószám: 66026448-1-36) bérbe adja az 5233 Tiszagyenda, 

Gorkij u. 20/a. szám alatt található szociális konyha épületét.  

 

2) A bérlet 2015. január 1. napjától 2015. január 31. napjáig tartandó időtartamra szól. 

 

3) A bérleti díj összege 60.000.- Ft/hó.  

 

4) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a bérleti szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően Dr. Juhász Ádám 

megbízott ügyvéd közreműködésével kösse meg. 

 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Pethő Károly 5340 Kunhegyes, Kinizsi u. 5. 
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2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd 5340 Kunhegyes 

5.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy idén is megrendezésre kerül a Falu Karácsonya. 

Minden évben csináltam ezt az ünnepséget, ha valaki szeretné támogatni szívesen, fogadom. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy az október, november havi tiszteletdíját már 

felajánlotta, de a decemberi jövedelmemet, ha ki lehetne fizetni december 31-ig akkor én azt 

felajánlanám a Falu Karácsonya javára. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy főzünk valamit, még nem tudom, hogy mit. 

Lenne ez 23-án, úgyhogy tisztelettel, szeretettel várok mindenkit. Meghívót nem küldök 

senkinek, a lakosságnak küldünk ki tájékoztatót, hogy eljöhet mindenki. Fellépnek a 

gyerekek, a színjátszó kör. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy segély csomagot fogunk osztani valószínű 

holnaptól. A Magyar Nemzeti Bank adott 196 főre csomagot, adott a Nép Főiskola 20 főre 

csomagot és ezt megpróbáltuk elosztani úgy, hogy a legrászorulóbbak kapják. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy milyen alapon gondoljátok szétosztani? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nagyon gyorsan kellett dönteni, az egyik napról a 

másikra. A 60 év felettiek listáját néztük át, az iskola és óvodába járó gyermekeket illetve a 

lakásfenntartási támogatásban részesülők listáját. De most mondanám, hogy azt tudomásul 

kell venni, hogy ebbe a listába nem fért bele mindenki, mert itt 300 csomag sem lenne elég, 

Tehát itt azt néztük, hogy három vagy több gyerekes, aki kiskorú gyermekeket nevel, az 

mindenképpen kerüljön bele. A lakásfenntartási támogatásnál néztük, hogy ki milyen magas 

összegben kapja. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy javaslom, hogy egy család csak egy csomagot 

kapjon, ne legyen az, hogy húsz szervezet és mindet egy családnak adjuk oda. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy mekkora értékű a csomag? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy 5.000.-Ft értékű, a másik, amit a Nép Főiskola 

adott az 7.000.-Ft. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy én is kaptam pénteken adományba babaruhákat, jó 

minőségűek. Mondták, ahol csecsemő van, osszam szét. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy még azzal megbízhatnánk a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat partnereinek karácsonyi lapot az önkormányzat nevében mindenképpen írjunk  

a Képviselő-testület nevében. 

 

Héder Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy az orvosi rendelőben lévő gázkazánnal mi újság? 
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy igazából most megy a fűtés az Orvosi rendelőt 

rákötöttünk a másik gázkazánra és működik, mikor ki lett hívva Szatlóczki, a gázszerelő, 

megígérte, hogy megindítja a terveket, de azóta nincs előre lépés. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy pénteken nagy szeretettel várják az iskola 

karácsonyi ünnepségére, a Művelődési Házba a képviselőket, Polgármester urat, de elnézést 

kér, mert sajnos nem tud részt venni ezen az ünnepségen. Igazgató úr év végére tette az éves 

beszámolót illetve az igazgatói értekezletet, emiatt nem tudok részt venni az ünnepségen. 

 

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

Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

Pisók István      Balogh Henrietta 

           polgármester            aljegyző 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


