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6. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-

án megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 

………………………………………………………………………………………………… 

41/2015.(III.16.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

42/2015.(III.16.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

43/2015.(III.16.) számú határozat Tiszagyenda, Gorkij u. 55. szám alatti 

ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondása 

 

44/2015.(III.16.) számú határozat Tiszagyenda, Gorkij u. 57. szám alatti 

ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondása 

 

45/2015.(III.16.) számú határozat Tiszagyenda, Gorkij u. 61. szám alatti 

ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondása 

 

46/2015.(III.16.) számú határozat Rendkívüli települési támogatás 

nyújtása 

 

47/2015.(III.16.) számú határozat A XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető közterület-

elnevezések megváltoztatás, Gorkij út 

Szent Mihály útra történő változtatása 

………………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................. 

 

 

…………………………………………… 

 

 

………………………………………….. 

 

 

…………………………….. 
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6. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2015. március 16-án 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 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

41/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Három napirendi pont megtárgyalását kéri, méghozzá a 

lakásbérleti szerződések felülvizsgálatát, Balogh Edit tiszagyendai lakos lakástűz miatti 

megsegítését és a Gorkij utcanév megváltoztatását. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki 

egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

42/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.   

 

Első napirendi pont: Szolgálati lakások bérleti szerződésének a felmondása. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az egyik Bugyi Anikónak a bérleti szerződése, a 

másik Négyesi Viktória bérleti szerződése és a harmadik pedig az orvosi lakás mellett lévő 

szolgálati lakás bérleti szerződésének a felmondása, Dr. Klaba Valéria bérli, az orvosi rendelő 

felújításra kerül, átalakítás miatt vissza kell mondanunk a bérleti szerződést. Az 

önkormányzatnak szüksége van a szolgálati lakásra krízishelyzet bármikor fennállhat és 

emiatt mindenképpen szükséges lenne, hogy legyen szabadon álló szolgálati lakásunk. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 

nincs, kéri a határozati javaslatok elfogadását. Elsőként a Bugyi Anikó által bérelt, Gorkij u. 

55 szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződéséről kell döntést hozni. Aki egyetért azzal, 

hogy Bugyi Anikóval a bérleti szerződés kerüljön a szerződésben foglalt 30 napos határidővel 

felbontásra, az kézfeltartással szavazzon. megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  
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43/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda, Gorkij u. 55. szám alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 5233 

Tiszagyenda, Gorkij u. 55. szám alatti lakóépület bérbeadására Bugyi Anikó bérlővel 2011. 

szeptember 1. napján kötött lakásbérleti szerződést a határozat kézbesítését követő 30 napos 

felmondási határidővel a szerződés 6.a.) pontja alapján felmondja 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) Bugyi Anikó 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 55. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Tiszagyenda Község pénztárosa helyben 

5.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A következő lakásbérleti szerződés, melyet fel kellene mondani 

az a Négyesi Viktória által bérelt, Gorkij u. 57. szám alatt található szolgálati lakás. 

Megkérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 

nincs, kéri megszavazni azt, hogy 30 napos felmondási határidővel a bérleti szerződés 

kerüljön felmondásra Négyesi Viktória bérlővel. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 

a határozati javaslatot.  

 

44/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda, Gorkij u. 57. szám alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 5233 

Tiszagyenda, Gorkij u. 57. szám alatti lakóépület bérbeadására Négyessi Viktória bérlővel 

2014. augusztus 21. napján kötött lakásbérleti szerződést a határozat kézbesítését követő 30 

napos felmondási határidővel a szerződés 6.a.) pontja alapján felmondja 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) Négyesi Viktória 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 57. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Tiszagyenda Község pénztárosa helyben 

5.) Irattár 
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Pisók István polgármester: A harmadik lakásbérleti szerződés, melyet fel kellene mondani 

az a Dr. Klaba Valéria által bérelt, Gorkij u. 61. szám alatt található szolgálati lakás. 

Megkérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 

nincs, kéri megszavazni azt, hogy 30 napos felmondási határidővel a bérleti szerződés 

kerüljön felmondásra Dr. Klaba Valéria bérlővel. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 

a határozati javaslatot.  

 

45/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda, Gorkij u. 61. szám alatti ingatlan lakásbérleti szerződésének 

felmondásáról - 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 5233 

Tiszagyenda, Gorkij u. 61. szám alatti lakóépület bérbeadására Dr. Klaba Valéria bérlővel 

kötött lakásbérleti szerződést a határozat kézbesítését követő 30 napos felmondási határidővel 

felmondja 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) Dr. Klaba Valéria 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 61. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Tiszagyenda Község pénztárosa helyben 

5.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Balogh Edit és Apostol Edit krízishelyzetének megtárgyalása 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy Balogh Editéknek leégett a házuk 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy Kunhegyes Város Jegyzője, Dr. Pénzes Tímea 

felajánlotta, hogy a krízishelyzetben térítésmentesen Balogh Editnek és a lányának a 

rendelkezésére bocsájtja, a tulajdonában lévő Petőfi úti házat. Úgy gondolom, hogy a 

családnak is jó, mert közel van a saját házukhoz és így könnyebben tudják ott a munkálatokat 

elvégezni. Amennyiben képviselő társaim is úgy gondolják, hogy ez megfelel akkor ez 

rendelkezésre áll. 

 

Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy köszönik szépen. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy köszönjük meg neki a támogatást. 

 

Héder Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy tegnap, ahogy történt ez a tűzeset, Polgármester úr 

miért nem ment el személyesen?  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy volt ott.  
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Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy Editke nehezményezte, hogy nem voltál hajlandó 

oda menni, odáig elmentél és beszéltél Ferivel, de hogy oda mentél volna, hogy van-e szükség 

segítségre vagy valami és ezt nem én hallottam egyedül Pityu, Zoli is hallotta. A falu első 

embere az ilyen helyzetben oda megy, ha van személyes ellentét, ha nincs.  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy neki nincs személyes ellentétem velük. 

 

Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy minden embernek segíteni kell.  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nem vagyok olyan ember, aki nem segít. 

 

Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy ő nem tudja. 

 

Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy más segítséget, anyagi segítséget vagy bármit fel 

tudunk ajánlani Editkének?  

 

Ballók Zoltán képviselő: Megkérdezi, milyen lehetőség van, hogy anyagi segítséget adjunk 

nekik? Az önkormányzat tud kölcsönt nyújtani? Edit néniék dolgoznak, vissza tudják ezt 

fizetni részletbe. Minden pénzük elégett, beszéltünk velük személyesen és 30 ezer forintot 

tudtak megmenteni, ami kint volt a pénztárcában. Valami kölcsön vagy segítség kellene nekik 

erre van-e valamilyen lehetőség? 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nekem 5.000.-Ft- van, amit adhatok 

polgármesterként.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy elméletileg nincs a rendeletünkben ilyen, 

hogy szociális kölcsön. Csak a köztemetés, temetési segély és a rendkívüli települési 

támogatás van, nincs külön rendelkezés az ilyen vis maior helyzetről. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy rendkívüli önkormányzati támogatásnak mennyi a 

maximum kerete? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy 20 ezer forint egy főnek egy évre, ami 

adható a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében. De ettől függetlenül a vis maior 

helyzetre való hivatkozással dönthet úgy a Képviselő-testület, hogy ad egyszeri nagyobb 

összegű támogatást, segélyt ennek a családnak.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy akkor oda kell adni a rendkívüli települési 

támogatást. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a rendeletben ez az egy lehetőség van, de 

ettől függetlenül dönthetnek úgy, hogy a költségvetésben egy bizonyos összeget elkülönítenek 

és oda adják, mint vis maior helyzetben való segítség nyújtás. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy akkor oda kell adni a rendkívüli települési 

támogatást, 2 főre és az 40 ezer forint. Megindulásnak az is jó. 

 

Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy önkormányzati kölcsön, ilyesmi nincs a rendeletbe? 
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a rendeletbe nincs benne ilyen lehetőség. 

 

Pisók István polgármester: Összegzi akkor, hogy ha a testület megszavazza részéről nincs 

akadálya. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli települési 

támogatás kerüljön nyújtásra 20 – 20 ezer forint értékben Apostol Edit és Balogh Edit részére. 

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri megszavazni a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 

javaslattal kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

46/2015.(III.16.) számú határozat 

 

- Rendkívüli települési támogatás nyújtásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Apostol Edit és 

Balogh Edit részére 20.000.- - 20.000.- összesen 40.000.- Ft rendkívüli települési támogatást, 

segélyt nyújt az őket ért lakástűz miatt.  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a támogatás nyújtásában működjön közre, és mielőbb kerüljön a támogatás a károsultak 

részére kifizetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, szociális ügyintéző, pénztáros 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Balogh Edit helyben 

2.) Apostol Edit helyben 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Tiszagyenda Község pénztárosa helyben 

6.) Tiszagyenda Község szociális ügyintézője helyben 

7.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Gorkij utcanév megváltoztatása. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Szent Mihály utca nevet javasolja. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy már előzőleg elfogadta a Képviselő-

testület az ezzel kapcsolatos törvényességi felhívást, de mindenképpen meg kell változtatni a 

Gorkij utca nevet, a határideje ennek pedig a napokban telik le. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy mivel már nincs lehetőség falugyűlést tartani 

ezért ő is a Szent Mihály utcanevet javasolja. 

 

Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy esetleg ezzel kapcsolatosan további kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg a határozati 

javaslatot. Aki azzal egyetért, hogy a Gorkij utcát Szent Mihály utcanévre módosítsuk, az 

kézfeltartással szavazzon. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.  
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47/2015. (III.16.) számú határozat 

 

- a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések 

megváltoztatásáról - 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály JNB/06/00143/2015. ügyiratszámú utcanév 

módosításának elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívásának eleget téve a 

következőket rendeli el:  

 

1.  A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezéseket az 

alábbiak szerint változtatja meg: 

 

 Gorkij út helyett   Szent Mihály út 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről az illetékes 

okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, 

mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat, a fegyverneki ügyeletet az önkormányzatnak 

értesíteni kell. 

 

2. A közterület-átnevezéssel érintett személyeket írásban kell tájékoztatni a Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről és az ezzel összefüggésben 

felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Dobó - Balogh Henrietta aljegyző, Pisók István polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó - Balogh Henrietta aljegyző 

3. Okmányiroda 

4. Földhivatal 

5. Rendőrkapitányság 

6. Postahivatal 

7. Tűzoltóság 

8. Mentőállomás 

9. Fegyverneki ügyelet 

10. Közüzemi Szolgáltatók 

11. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy esetleg további kérdés, vélemény, 

hozzászólás, közérdekű bejelentés van-e? 

 

Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy beadtunk a múltkor egy beadványt és megint eltelt 

a 15 nap. Mikor lesz testületi ülés? 
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Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy mi volt a javaslatban pontosan? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ módosítás, tulajdonosi jogok 

képviselete miatt. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy abban maradtunk, hogy kifejtik ezt pontosan. 

 

Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy nem volt ilyenről szó, nem szükséges indokolni, de 

majd utána nézünk. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a következő soros testületi ülésre elkészíti 

az SZMSZ módosítást. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy esetleg további kérdés, vélemény, 

hozzászólás, közérdekű bejelentés van-e? 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy esetleg további kérdés, vélemény, 

hozzászólás, közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az 

ülést bezárja. 

 

 

 

Pisók István      Dobó - Balogh Henrietta 

  polgármester                    aljegyző 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


