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16. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-
án megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő 
    Héder Zsolt képviselő 
 
Hiányzik: Boros Benedek képviselő, Simai Mihály képviselő 
                        
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

128/2018. (XII.13.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

129/2018. (XII.13.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ellenőrzési tervének 
megtárgyalása  

2. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának 
kezdeményezése 

3. Szociális étkeztetés igénybevételi feltételei módosításának megtárgyalása 
4. Egyebek 

Zárt ülés: 



4 

 

1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása  

 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső 
ellenőrzési tervének megtárgyalása 

Első napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ellenőrzési tervének 
megtárgyalása 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Csehné Rózsika készítette ezt a belső ellenőrzési tervet, 
kért hozzá tőlünk javaslatot hogy mi az a terület, amit úgy gondolunk, hogy nagyobb a 
kockázat és átvizsgáljon. Én mondtam neki, hogy mindenképp a konyhát, mivel most kezdi a 
teljes évet, nagyon rá kellene figyelni. Illetve az hogy ne kelljen már 2019-ben visszafizetni 
normatív állami támogatást, úgyhogy arra is nagyon figyeljünk rá. Illetve még a Startmunka 
mintaprogramot is. 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs elfogadásra 
javaslom,  

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

130/2018. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat  
  

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról –  

 
Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31-32. 
§-a alapján – a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja.  
 
(A 2019. évi belső ellenőrzési terv teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Felelős: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
Határidő: Folyamatos 
 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Irattár  

 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás 
módosításának kezdeményezése  
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Második napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás 
módosításának kezdeményezése 

Fuder Lászlóné képviselő: Így most a nyakunkra zúdítva ezt a kérelmet én nem látom 
kellően megalapozottnak arra, hogy a Képviselő testület jelen pillanatban erről döntsön. Úgy 
gondolom, hogy szükségszerű volna egy kimutatást készteni a Közös Önkormányzati 
Hivatalnak arról, hogy az eddigi közös együttműködés alapján hány alkalommal, miért és 
mennyire büntette az Önkormányzatot a késedelmes adatszolgáltatás miatt a felsőbb szerv és 
ebből hány esett Tiszagyendára? Illetve arról is szeretnék egy kimutatást, hogy amíg nem volt 
helyben gazdaságvezetőnk és ők végezték a gazdasági munkát, amiért mi természetszerűen 
fizettünk akkor azok a késedelmes adatszolgáltatások, téves adatszolgáltatások, amik 
számunkra kedvezőtlen visszafizetést eredményeztek, hiszen több millió forint kárt okoztak 
ezzel nekünk, hogy akkor ezekről is lássunk már egy tényleges kimutatást. Én azzal 
maximálisan egyetértek, hogy aki vét dolgozó, a dolgozó ellen legyen valamilyen szankció, 
de én úgy gondolom, hogy ez egy Közös Önkormányzati Hivatal és a teljes felelősséget a 
Közös Önkormányzati Hivatal első számú jegyzője viszi. Erről úgy gondolom, mi most 
érdemben nem tudunk dönteni, nem tudom, a Képviselő társaim mit gondolnak erről. 

Pisók István polgármester: Teljes mértékben egyetértek 

Hajnal Istvánné képviselő: Maximálisan egyetértek, mert igazából ez a károkozás, amikor 
megtörtént illetve eljutottunk idáig ebben az időben szerintem itt nem volt gazdasági vezetés. 
Amikor egy dolgozó vét valamit nyilván a gazdasági felettesének ezt ellenőrizni kellett volna, 
meg jelezni kellett volna időben.  

Pisók István polgármester: Miért most jött ez ki?  

Hajnal Istvánné képviselő: Ezt nem lehet bele vetetni a belső ellenőrzési tervbe? 

Fuder Lászlóné képviselő: Igazából ezekről a büntetésekről, ezekről a dolgokról mi nem is 
tudunk, felénk semmiféle jelzéssel nem éltek, hogy mikor milyen okból történtek ezek a 
büntetések és valóban ezek érintették-e a települési Önkormányzatot? 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

131/2018. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat  
  

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának 
kezdeményezéséről-  

 
1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításához kapcsolódó döntését elhalasztja.  
 
2.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött kéri a Tiszaroffi 
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy készítsen kimutatást arról, hogy hány alkalommal, miért 
és mennyire büntette meg felsőbb szerv a tiszagyendai kirendeltségen dolgozó munkatárs 
mulasztása miatt Tiszaroff Községi Önkormányzatát. 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: Folyamatos 
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A határozatról értesül: 
 
1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
4.) Tiszaroff Községi Önkormányzat 
5.) Irattár  
 

Szociális étkeztetés igénybevételi feltételei módosításának 
megtárgyalása  

Harmadik napirendi pont: Szociális étkeztetés igénybevételi feltételei módosításának 
megtárgyalása 

Hajnal Istvánné képviselő: Tiszaroff Község Önkormányzata kezdeményezte a szociális 
étkeztetés megállapodásának a módosítását, azt a megállapodás módosítást, amit az idősekkel 
kötünk, az intézmény köti. Ugye ez közösen lett elfogadva Kunhegyes, Tiszagyenda, 
Tiszaroff vonatkozásában. Előállt egy olyan helyzet hogy a szociális étkeztetés ugye 
korlátozott számban áll rendelkezésre, igénybe veszik a rászorultak viszont nem olyan módon, 
ahogy azt a törvény előírja. Aki szociális étkező az fogja magát és hordja az ebédet, nem, az 
úgy van, hogy ez jó kaja az jó kaja és akkor viszem kétszer a másik három nap kiesett, közbe 
helyette meg volna olyan személy, aki esetleg minden nap vinné. Volt, aki beiratkozott és a 
beiratkozás óta kétszer vitte a kaját. Átnézésre van adva egy jogásznak, hogy esetleg ellátotti 
jogot sért-e az, ha arra kötelezzük az ellátottat, hogy minden nap vegye igénybe kivéve, ha 
kórházban van vagy elutazott. 

Fuder Lászlóné képviselő: Én pontosan ezt a nézetet vallom, hogy az nem szociális étkezés, 
amikor valaki egy héten kétszer a jó kaját elviszi és a többire nem tart igényt. Úgy gondolom, 
hogy a szociális étkezést azért biztosítják egy idős vagy egy rászoruló részére, mert valóban 
rászoruló, mert nem tudja, önmagát ellátni naponta emiatt neki minden nap szüksége van a 
meleg ebédre. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem nem fog sérteni ellátotti jogokat, de úgy kell 
elfogadni, hogy amennyiben jogszerű akkor mi támogatjuk. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

132/2018. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat  
  

- Szociális étkeztetés igénybevételi feltételei módosításának megtárgyalásáról –  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szociális 
étkeztetés igénybevételi feltételei módosítását tartalmazó, Tiszaroff Községi Önkormányzat 
Polgármestere által megfogalmazott levélben foglaltakkal egyetért. Felkéri a Kunhegyesi 
Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetőjét, amennyiben nem sérti az igénybe vevők jogait, 
az étkeztetésre vonatkozó megállapodás nyomtatvány kerüljön módosításra. 
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(A szociális étkeztetés igénybevételi feltételei módosításáról szóló levél teljes szövege a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: Azonnali 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Tiszaroff Községi Önkormányzat 
4.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 
5.) Pénzügy 
6.) Irattár  
 

Egyebek 

Negyedik napirendi pont: Egyebek, Tűzifa 

Pisók István polgármester: A fával kapcsolatban mondanám, hogy felmerültek problémák, 
nem tudják kihozni az erdőből a maradék fát a 76m3-rt, lehet, hogy lesz majd hideg hétvégés 
és akkor ki tudják hozni. Azon gondolkoztam, hogy ami itt van nekünk fa, az tölgy, amit 
hoznának az meg juhar és kőris most, vagy úgy hogyha kijön és vegyesen adjuk, oda vagy 
pedig ezt kiosztjuk, és ha megérkezik a juhar, akkor azt is kiosztjuk. 

Héder Zsolt képviselő: Kapjanak mind a kettőből. 

Pisók István polgármester: Ha ez a helyzet áll fönn akkor ezt a fát mikor osztjuk ki? 

Fuder Lászlóné képviselő: Minél hamarabb ki kellene osztani. 

Pisók István polgármester: Mik legyenek a feltételek, mert kevés ember lesz szabadságolás 
miatt, ember probléma is van. Már tavaly is mindenki saját magának vitte el. 

Hajnal Istvánné képviselő: Van erre közmunkás vagy nincs? 

Pisók István polgármester: Nem nagyon van, szabadságuk is van. 

Fuder Lászlóné képviselő: Mindenképpen kell oda két vagy három ember. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megcsináljuk a határozatokat is és kiértesítjük az 
embereket. 

Fuder Lászlóné képviselő: Tudomásom szerint a 12.000.-Ft-os fa kiosztást is nekünk kell 
intézni. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megszületett a támogatói okirat, 156 család, aki kapja ezt 
a 12.000.-Ft-os támogatást és az Önkormányzatnak kell kiválasztani azt a vállalkozót, aki ezt 
az egészet le fogja bonyolítani.  

Pisók István polgármester: Nekünk ide érkezett már ez a pénz? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen. Ide is kell kérni három árajánlatot. 
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Pisók István polgármester: Javaslom a Malom-Bau-t, a Mofa tűzépet és a Respect & Quality 
Kft-ét. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

133/2018. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásával 
kapcsolatos árajánlatok bekéréséről – 

 
1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. iktatószámon rögzített, a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtésről eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében az alábbi 
vállalkozóktól kér be árajánlatot a lakosság által lejelentett fűtőanyag vonatkozásában:  

 
 MOFA Tüzép Kft. 
 Respect Quality Kft. 
 Malom-Bau Kft. 

 
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza 

Pisók István polgármestert, hogy a kijelölt vállalkozók vonatkozásában az árajánlatok 
bekérésével összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
(A Támogatói Okirat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Pisók István polgármester  
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Pénzügy  
4.) Ajánlattételre kijelöltek 
5.) Irattár  
 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Rengeteget telefonáltunk, mentünk, intézkedtünk. Voltam 
Szolnokon a NAV-nál, a könyvelőnél a Nonprofit ügyvezetőjével az önellenőrzés, amit 
beadott a könyvelő, hogy visszaigényeljük az Áfa-t és lenne nullás igazolás. Azt mondta rá a 
NAV hogy valóban járna az Áfa abban az esetben, ha nem jár vissza az Áfa, mert a műfüves 
pálya nem a Nonprofit tulajdona és a Templom. Így nem tudjuk az Áfát visszaigényelni és 
fennáll az eredeti 976.000.-Ft –os NAV tartozás így nincs nullás igazolás, ami viszont nagyon 
kellene, viszont a fővállalkozó azt mondta, hogy ad a Nonprofitnak 1 millió forintot, és majd 
ha a Nonprofit talpra áll vissza adjuk. Javaslom, fogadjuk el tőle azt a kölcsönt. 
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Pisók István polgármester: Miből adja vissza a Nonprofit? 

Ballók Zoltán alpolgármester: A Nonprofit, ha pénzt keres, visszatudja adni az 
Önkormányzatnak is és ezt a kölcsönt is. 

Pisók István polgármester: Miből keres pénzt most jelen állás szerint? 

Fuder Lászlóné képviselő: A múltkor szavazta meg a Testület, hogy a projektmenedzseri 
feladatokat elvégzi, te is itt voltál Polgármester úr. 

Pisók István polgármester: Hogy áll az a dolog? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Csúszik a projekt elszámolása, azért mert a napelemes 
rendszert illetve a fűtést nem tudja a vállalkozó beüzemelni, azért mert a hálózat nem elég. A 
hálózatbővítést megkérték szeptember 24-én, de az E-ON előreláthatólag olyan február-
március környékénél hamarabb nem fogja azt a hálózatot kibővíteni. Tegnap beszéltem a 
Kincstárral és kérdeztem, hogy tolható-e ez a projekt, a mérföldköveknél változtathatunk-e, 
azt mondták, hogy igen. 

Pisók István polgármester: Ha a vállalkozó kölcsön ad akkor Nonprofit Kft-nek konkrétan 
le kell írni, hogy miből fizeti vissza neki a pénzt. Javaslom elfogadásra. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

134/2018. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat  
  

- Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsönhöz 
történő hozzájárulásról-  

 
1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. (5233 Tiszagyenda, Szent Mihály út 20.) 
részére az Enzker Kft. (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 428.) által nyújtani kívánt 1 
millió forint összegű kölcsön összeghez hozzájárul. A kölcsön kizárólag a 
Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. törvényes helyreállítása érdekében 
használható fel és a kölcsönszerződésben foglalt időpontban a Kft. köteles a kölcsön 
összegét visszafizetni.  
 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gődér Roland 
ügyvezetőt a kölcsönszerződés megkötésére és a további intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Gődér Roland ügyvezető 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.  
3.) Pénzügy 
4.) Irattár  
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Közmunkaprogram 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elkészült a 2019. évi Startmunka mintaprogram tervezete 
azt kérdeznénk a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy ez ebben a formában bemehet-e a 
Munkaügyi Központhoz? 33 fővel?  A közmeghallgatás időpontját is ki kellene jelölni. 

Pisók István polgármester: Rendben. Közmeghallgatás időpontjára javaslom a szerdát (19.-
e) 17 óra. 

Hajnal Istvánné képviselő: Ma reggel villás Nóra telefonált, hogy Kamarás Polgármester úr 
Borsi Máriát a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét értesítette, hogy Tiszagyendának 160 
csomagot oszt és hogy készítse el Marcsi és Nóri a névsort a kiosztásra. 

Pisók István polgármester: Van-e még esetleg valakinek valami kérdése? Ha nincs, akkor 
személyiségi jogokra tekintettel zárt ülést rendelek el. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

           Pisók István                 Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 
 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 


