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2. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2018. február 13-án 
megtartott soron kívüli Képvisel -testületi ülésér l 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságköt  terem 
 

Jelen vannak:  
 Pisók István polgármester                    

                         Ballók Zoltán alpolgármester 
   Boros Benedek képvisel  
   Fuder Lászlóné képvisel  
   Hajnal Istvánné 
   Héder Zsolt 
   Simai Mihály 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képvisel  társaimat, megjelenteket, 
Aljegyz  asszonyt, Óvodavezet  Asszonyt a mai soron kívüli Képvisel -testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Felkérem Dr. Márton Viktóriát jegyz könyvvezet nek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képvisel -testület Dr. Márton Viktóriát 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyz könyvvezet nek.  
 

9/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- Jegyz könyvvezet  személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete Dr. Márton Viktóriát elfogadta a 
testületi ülés jegyz könyvvezet jének. 
 
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

10/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 
el: 
 

1. 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 
2. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról 
3. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szaktanácsadási szerz dés felmondásáról 
4. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szaktanácsadási szerz dés felmondásáról 
5. Képvisel -testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása 



6. Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló rendelet 
módosításáról 

7. Orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás megtárgyalásáról 
8. Platánfa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
9. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai szakmai egységében 

történ  létszámcsökkentésr l 
 
 
Pisók István polgármester: Az els  napirendi pont a 2018. évi közbeszerzési terv 
megtárgyalása.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Én szeretnék ezzel kapcsolatban pár megjegyzést és módosító 
javaslatot tenni. Az el terjesztésben 2017. évi közbeszerzés helyett 2018. évi közbeszerzést 
kérnék szépen írni. A másik dolog, amit csak szeretnék megkérdezni, mert nem biztos, hogy 
ez valóban úgy a jó, ahogy Jegyz  asszony írta. Itt az van, hogy 2 pontban módosítunk. 
Ugyanakkor a 3 bekezdés c) pontját a képvisel -testület helyezze hatályon kívül. Nem az 
kellene, hogy módosítsuk az alábbi szöveggel, hiszen nem helyeztük a c) pontot hatályon 
kívül, mert helyette egy másik szövegrész került be.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Mindjárt megnézem Marika néni, de el ször a 
Közbeszerzési tervet kellene tárgyalni, mert amit tetszik mondani az már a második napirendi 
pont. De egyébként elfogadom a javaslatát. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Bocsánat, de nekem a közbeszerzési terv az el terjesztés után van 
befűzve. Igen, meg van, akkor majd a második napirendnél visszatérek rá. Elég rövid ez a 
határid , ami a közbeszerzési tervnél le van írva.  
 
Pisók István polgármester: Azok vannak leírva, ami a törvényben van. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Igen polgármester úr, de ma fogadjuk el azt a módosítást, február 
13-án, március 1-ig van határid  arra, hogy annak a két hatalmas pályázatnak a 
közbeszerzését lebonyolítsuk. Nyilván azért kellett ehhez ragaszkodni, mert a mérföldkövek 
úgy vannak, hogy február 28.-a. Annyira közel van, de ha így kell, akkor így kell.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Lehet ezen módosítani, mert én azt látom, hogy ha most 
kérünk három új ajánlatot és k adnak három napon belül ajánlatot, ket kiválasztjuk és akkor 
indítjuk el, nem fogunk tudni március 1-re törvényb l ered en sem szerz dést kötni. Ezt 
lehet, hogy április 1-re át kellene írni és majd mérföldk  módosítást kérünk újra a Kincstártól.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : De akkor nem kellene most módosítani? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : De itt a közbeszerzési tervet kellene, én is azt javaslom. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Március 01. helyett április 01. kellene írni.  
 
Pisók István polgármester: Van-e még ehhez hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom, hogy 
módosítsuk az id pontot április 1-re, mind a kett  viszonylatában.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 



 
11/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalásáról- 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képvisel -testülete Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat beszerzéseire vonatkozó 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

A Képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a 
helyben szokásos módon gondoskodjon.  
 
Felel s: Dobó-Balogh Henrietta aljegyz   
Határid : folyamatos 
 

A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyz je helyben 
3.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Következ  napirendi pontunk a közbeszerzési szabályzat 
módosításáról szól.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Itt szeretném elmondani, amit az el bb már elkezdtem. Tehát 
gyakorlatilag két pontban lett módosítás, az egyik pont az a 3. A bíráló bizottság állandó 
tagjainak c) pontja. Harmadik bekezdés c) pontja. Ezt a szövegrészt nem hatályon kívül 
helyezzük, hanem módosítjuk. Ha hatályon kívül helyeznénk, akkor ez a c) pont eleve kiesne.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Elfogadom Marika néni javaslatát. Úgy legyen akkor, 
hogy a hármas bekezdés c) pontját módosítsa az alábbiak szerint. Ennek igazából az a 
lényege, hogy mivel annyira kevesen vagyunk itt a hivatalban, így mindenképpen benne lenne 
a bíráló bizottságban a jegyz , egy pénzügyi szakember a közös hivatalon belül, illetve benne 
lenne egy küls s közbeszerzési szakért . A jelenlegi szabályzatunk alapján úgy van, hogy 4 
f s a bíráló bizottság és 2 f  van a hivatalból be integrálódva. De nincsen még egy pénzügyi 
szakemberünk sem igazán, nem hogy kett . Csak ez lenne a lényeg, hogy három tagú lenne a 
bíráló bizottság.  
 
Pisók István polgármester: Azt is ki kell jelölni, hogy majd kik legyenek azok.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Igen, de még azt sem tudjuk, hogy a közbeszerz  ki lesz, 
ezért még nem tudjuk kijelölni.  
 
Pisók István polgármester: Jó, akkor ezzel a módosítással javaslom, hogy fogadjuk el a 
napirendi pontot. Aki ezzel egyet ért kérem kézfeltartással szavazzon.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
12/2018. (II.13.) számú határozat 
 



- Közbeszerzési Szabályzat módosításáról-  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete döntött arról, hogy a 
Közbeszerzési Szabályzat 
 
1. III. Fejezet (3) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezi, valamint a  
2. a (8) bekezdés helyébe a következ  rendelkezés lép: „ (8) A bírálóbizottság 

határozatképes, ha az ülésén az állandó tagok közül mind a három f  jelen van. A 
bírálóbizottság határozatait a jelenlév  tagok szótöbbségi szavazatával hozza”. 

 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester  
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
 
Pisók István polgármester: Harmadik napirendi pont a TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 
közbeszerzési szaktanácsadási szerz dés felmondásáról. Felmondott a közbeszerz . Azt 
szeretném kérdezni Alpolgármester úrtól, mivel  ajánlotta a közbeszerz t, hogy miért 
mondott fel, mert ezzel is hátráltatjuk a pályázatot.  
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Nem tudom. Az indoklásában leírta, hogy túlterhelt, 
összeférhetetlen.  
 
Pisók István polgármester: De miért összeférhetetlen? Nem is értem.  
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Mert már dolgoztak korábban együtt. 
 
Pisók István polgármester: Kivel? 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: És nem akarja, hogy kés bb ebb l gond legyen. Valamelyik 
céggel.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Azok közül, amelyeket kiválasztottunk? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Én nem tudom konkrétan az okot, én annyit tudok, hogy 
december 10-én küldtem el neki a terveket, január közepén jött egy megkeresés, hogy kér 
további kiegészítéseket, én azt megtettem. Egy közbeszerzési eljárásnak vagy egy ajánlattételi 
felhívásnak 3-4 hét alatt össze kellene állni. Csütörtökön írtam neki egy hivatalos megkeresést 
az önkormányzat részér l, és következ  nap jött rá ez a válasz, hogy a Kbt. 25. § (2) 
bekezdésé alapján nem tudja ellátni a feladatot. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Inkább mondja vissza, minthogy kés bb derüljön ez ki.   
 
Pisók István polgármester: Persze, nem ez a probléma ezzel, hanem az hogy ha az 
önkormányzatnak ebb l valami kára fog keletkezni, akkor fel fogom jelenteni az 
ügyészségen. Mert itt már húzódik a pályázat. Az a lényeg, hogy ha az önkormányzatnak 
ebb l kára lesz, én felfogom jelenteni az ügyészségen. Alpolgármester Úr hozott három céget, 
akit javasol, én pedig javasolnék még ezek mellé egyet, Bakos László egyéni vállalkozót. 
Ett l a négyt l kérjünk ajánlatot közbeszerzésre három napon belül.  
 



Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Minél gyorsabban. Én felolvasnám, hogy akkor kik 
lennének ezek. Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó Debrecen, Dr. Patai Lajos egyéni 
vállalkozó Debrecen és Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vásárosnamény. A negyedik 
pedig polgármester javaslata Bakos László egyéni vállalkozó. ket kérjük fel, hogy tegyenek 
ajánlatot.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Mennyi határid t szabjunk nekik? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Szerintem három napot.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : A levél kézhezvételét l számított három napon belül adjon 
árajánlatot.  
 
Pisók István polgármester: Én pedig javaslom, hogy hétf n üljünk össze és döntsünk a 
közbeszerz r l.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Elmondanám a képvisel -testületnek, hogy egyrészt a 
közbeszerzési tanácsadó nagyon fontos, meg az eljárás megindítása, de ott van még a 
projektmenedzsment, amir l szintén nincs döntés és hogyha nem fog születni döntés testület 
által, akkor a megye fogja kijelölni. Én azt látom, hogy el fogunk oda hamarosan jutni, hogy a 
megye jelöli ki, hogy ki lesz a projektmenedzser. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy kérjünk be árajánlatot és hétf n üljünk össze és 
döntsük el, hogy ki legyen a közbeszerz . 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Szavazzunk, hogy melyik cégekt l kérünk. 
 
Pisók István polgármester: Jó, hát én azt javasoltam, hogy kérjünk a Bakostól is.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Az lenne a határozati javaslat -külön-külön kell 
megszavazni, mert két pályázatról van szó-, hogy a TOP-3.2.2 kódszámú Tiszagyenda 
település közintézményeinek fejlesztése, közbeszerzési tanácsadója. 
 
Pisók István polgármester: Felsoroljuk mind a négyet, ha megszavazzák megszavazzák, ha 
nem nem. Els  javaslat tehát Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Nem kell mindet külön, lehet egyben is szavazni, de a két 
pályázathoz két határozat kell. A TOP-3.2.2.-höz a következ  négyt l kérünk be árajánlatot. 
Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Eddig 2 ember ért egyet.  
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Én javasolnám, hogy a három cégt l kérjünk be árajánlatot.  
 
Pisók István polgármester: Azért kellett volna egyenként felsorolni.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Polgármester Úr Bakos Lászlóval kapcsolatban már annyi 
probléma merült fel az elmúlt id szakban, hogy valahogy úgy az ember nem is tudom. 
Amazokat egyáltalán nem ismerem, tehát fogalmam sincs, hogy kik. Számomra tényleg 
ismeretlen emberekr l van szó. Bakos Lászlót annyiból ismerem, hogy volt már egy két 
pályázatunk, ami visszafizet ssé vált.  
 



Pisók István polgármester: Melyik pályázat volt visszafizet s, amit  csinált? 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Nekem az a gyanúm polgármester úr, hogy már többször 
kijelentette, hogy  Tiszagyendának nem fog árajánlatot adni. Egyik percben ad, a másik 
percben meg azt mondja, hogy nem ad. Most sem adott legutóbb. 
 
Pisók István polgármester: Nekem nem volt vele problémám, de hát mindenki majd eldönti, 
hogy kire szavaz. Én ezeket nem ismerem, de attól függetlenül kérjünk árajánlatot, a másik 
sem ismertem. Bemutatkozott, hogy milyen, húzta halasztotta, aztán meg visszamondta. 
Akkor kezdjük. Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó. 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Tegye fel Polgármester Úr egyenként szavazásra a 
lehetséges ajánlattev ket. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
Pisók István polgármester: Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
13/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Papp Lajos Zoltán- - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Papp Lajos Zoltán 
egyéni vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.2-15-JN1-
2016-00011 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó 
 
Pisók István polgármester: Dr. Patai Lajos.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
14/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Dr. Patai Lajos- - 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Patai Lajos 
vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.2-15-JN1-2016-
00011 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Dr. Patai Lajos vállalkozó 
 
Pisók István polgármester: Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vásárosnamény. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
15/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l- - Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vásárosnamény-  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Balnes Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft.-t l közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.2-15-JN1-
2016-00011 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vásárosnamény. 
 
Pisók István polgármester: Bakos László egyéni vállalkozó.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 3 
igen 4 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
16/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Bakos László - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Bakos László 
egyéni vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.2-15-JN1-
2016-00011 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 



Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Bakos László vállalkozó 
 
 
Pisók István polgármester: Tehát ennek megfelel en Bakos Lászlótól nem kérünk be 
árajánlatot.  
 
Pisók István polgármester: TOP-3.2.1 pályázat következik. 2016-00018-as pályázat. Itt 
ugyanúgy kell közbeszerz t választanunk, mint az el bb. Papp Lajos Zoltán egyéni 
vállalkozótól ki kér ajánlatot.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
17/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00018 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Papp Lajos Zoltán-  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Patai Lajos 
vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-
00018 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Papp Lajos Zoltán egyéni vállalkozó 
 
Pisók István polgármester: Dr. Patai Lajos egyéni vállalkozó. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
18/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00018 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Dr. Patai Lajos- - 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Dr. Patai Lajos 
vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-
00018 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Dr. Patai Lajos vállalkozó 
 
 
Pisók István polgármester: Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vásárosnamény.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
19/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00018 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Balnes Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft.-t l közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00018 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Balnes Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
 
 
Pisók István polgármester: Bakos László egyéni vállalkozó.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 3 
igen 4 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
20/2018. (II.13.) számú Határozat 
 

- TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00018 közbeszerzési szaktanácsadási munka elvégzésére 
árajánlatok bekérésér l – Bakos László egyéni vállalkozó - 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy Bakos László 
egyéni vállalkozótól közbeszerzési szaktanácsadói árajánlatot kér be a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00018 pályázat vonatkozásában szaktanácsadói munka elvégzésre.  
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Bakos László egyéni vállalkozó 
 
Pisók István polgármester: Tehát ennek megfelel en Bakos Lászlótól nem kérünk be 
árajánlatot. Megállapítom, hogy a felsorolt els  három személyt l kérünk be árajánlatot az 
iskola felújítására. 
 
Pisók István polgármester: Következ  napirendi pont a 2018. évi munkaterv megtárgyalása.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Ezzel kapcsolatban csak egy kiegészítést szeretnék tenni. Jó 
lenne, hogyha a teleház is beszámolna a működésér l, nem csak a művel dési ház és a 
könyvtár. Mondjuk június hónapban. Nem igazán láttuk, hogy milyen munka folyt ott az 
elmúlt id szakban. Azt szeretném megkérdezni, hogy a művel dési házról és a könyvtárról, ki 
fogja a beszámolót elkészíteni.  
 
Pisók István polgármester: Jelen pillanatban a könyvtárat Dr. Polareczky János vezeti. t 
bízta meg a Verseghy Könyvtár.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Hát majd összegyűjti az adatot és majd megcsinálja.  
 
Pisók István polgármester: Ketten vannak a művházban közmunkások. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Közben havi 200.000 Ft-ért fűtünk. 
 
Héder Zsolt képvisel : Arról volt szó, hogy ott a fűtést levesszük.  
 
Pisók István polgármester: Be is zárhatom a Művel dési Házat, ha gondolják.  
 
Simai Mihály képvisel : Nem azt mondtuk.  
 
Pisók István polgármester: Egyébként takarékosan fűtünk. Nem fűtjük az egész művel dési 
házat, csak ott, ahol tartózkodnak, a könyvtárban. Ugyanis a könyvtár működtetésére 
kötelezettséget vállaltunk a Verseghynek, amikor felújították a könyvtárat.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Persze, azt működtetni is kell, nem szabad bezárni. Még akkor 
sem szabad, ha kevés a látogató. Én azt mondom, hogy egészítsük ki a munkatervet a teleház, 
könyvtár és művel dési ház beszámolójával, ha már egy ember irányítja.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Most nem emlékszem pontosan, hogy benne van-e a rendezvény 
terv elkészítése.  



 
Pisók István polgármester: A rendezvény tervhez kérjünk javaslatokat a képvisel kt l.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Azt úgy szokták megcsinálni egyébként, hogy írásban ki megy a 
kérés minden intézménynek, hogy küldje be a saját intézményének az adott évre vonatozó 
rendezvénytervét. Az meg, hogy a községben milyen rendezvény van, arról meg mi döntünk, 
a testület.  
 
Pisók István polgármester: Van egy kialakult szokás, ezt próbáljuk betartani. Van, amit az 
iskola rendez, van, amit az önkormányzat. Ha van javaslat lehet mondani. Én örülnék, ha 
minden 2-3 hétben lenne program. Erre kérném a javaslatokat a képvisel kt l is. Meg akkor 
megkérjük az intézményeket írásban, hogy milyen rendezvényeket tervezett. Én javaslom 
elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a művház, a teleház és a könyvtár beszámolója is 
legyen benne.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
21/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- Képvisel -testület 2018. évi munkatervének megtárgyalásáról –  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztett 2018. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja.  
 
A 2018. évi Munkaterv teljes szövege a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid : 2018. év folyamatos 
Felel s: Pisók István polgármester 
 
Pisók István polgármester: Hatodik napirendünk következik. Az önkormányzati 
intézményekben alkalmazott térítési díjak módosításáról. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Ez annyira minimális ez az emelkedés, hogy az szinte hihetetlen. 
Máshol ennél durvábban emeltek az el z  szolgáltatók. Az iskolánál 18 forint az egész nap 
vonatkozásában, az óvodánál pedig 17, 50 forint az egész nap vonatkozásában.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Térítési díj emelésnél meg van határozva, hogy az állami 
normatíva mennyi, hogy jön ki a f z személyzet az anyag költségb l. Többet ezen hasznot 
húzni nem lehet.  
 
Pisók István polgármester: Vagy a min sége romlik az ételnek, ami elég rossz egyébként. 
Javaslom elfogadásra.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
3/2018. (II.13.) számú rendelet 
 



- Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 
18/2016. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról-  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete döntött arról, hogy az 
önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 18/2016. (VI.1.) 
számú önkormányzati rendeletét módosítja. 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyz könyv mellékletét képezi./ 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Irattár 
 
Pisók István polgármester: A következ  napirend az orvosi ügyelettel kapcsolatos, ami 
eléggé durva. Voltam odaát a polgármester úrnál, Tatár Lászlónál, k is azon vannak, hogy 
kevesebb legyen, de hiába sajnos nincsen orvos. Nincs, aki vállalja az ügyeletet, emiatt van ez 
a drasztikus emelés.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Polgármester Úr azon is el kellene gondolkozni, hogy ne hozzon-
e létre Tiszaroff és Tiszagyenda egy közös ügyeletet? És akkor ezt a pénzt, amit átadunk 
Fegyverneknek gyakorlatilag a saját orvosaink kezébe adjuk. A roffi F orvos Úr is elég sűrűn 
van Tiszagyendán, Dr. n  is helyettesíti doktor urat. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Egyet értek.  
 
Pisók István polgármester: A doktorn  el fog menni lassan szülni. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : De nem hosszú távra.  
 
Pisók István polgármester: De a tiszaroffi polgármester úrral én beszéltem ezzel 
kapcsolatban és  is javaslatot tett arra, hogy nézzünk utána ennek, csináljuk számításokat, 
hogy hogyan jövünk ki olcsóbban.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Itt egy a lényeg, hogy kapunk-e rá működésit vagy sem, de ez 
volna a legcélszerűbb megoldás.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Megfelel  eszközparkkal rendelkezik a doktorn .  
 
Hajnal Istvánné képvisel : A távolság miatt pedig sokkal takarékosabb volna.  
 
Pisók István polgármester: Addig is én javaslom elfogadni, mert, ha nem fogadjuk el, akkor 
nem lesz ügyeletünk. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Valahová tartoznunk kell.  
 
Pisók István polgármester: Majd azt kell csinálnunk, hogy máshol kell takarékoskodnunk.   
 



Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Viszont én úgy tudom, hogy Tiszaroff -aki szintén benne 
van- úgy döntött, hogy, mivel azért lett ilyen magas a díj, mert Kuncsorba meg Örményes 
kilépett, k kértek egy újabb számítást, hogy mi ennek a 324 Ft-nak az alapja? 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor halasszuk el. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Akkor mi is kérünk egy számítást, hogy mi az alapja. Legalább 
látnánk azt a táblázatot újra számolva, amit a múltkor elénk tettek.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Ki számolnánk, hogy akkor a mi két településünknek mennyi 
lenne.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Március 1- vel a működési engedélyt megkapta az új 
ügyelet. De én azt javaslom, hogy egy számítás kellene mindezek alátámasztására.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
22/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- Tiszagyenda Község Önkormányzata és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft.-vel kötött Feladat átadási-átvállalási szerz dés módosításáról 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a Tiszagyenda 
Önkormányzata és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött feladat átadási és 
átvállalási szerz dés módosítását. A szerz dés módosítása alapján az önkormányzati 
kiegészítés 324 Ft/lakos/hó emelkedik.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati 
kiegészítés vonatkozásában egy újabb költség-haszon elemzést kér az érintett félt l. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 
Err l értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz  
Irattár 
 
Pisók István polgármester: Nyolcadik napirendi pont a Platánfa Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása. Azért kell ez a módosítás, mert az óvoda fogja működtetni a remélhet leg minél 
hamarabb elkészül  konyhát. Kérdés? 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Kérdés nincs, ez egyértelmű, az állásfoglalás után pedig 
egyértelmű, hogy nem lehet máshogyan működtetni a konyhát csak így. Azonban én 
szeretném Polgármester urat arra kérni, hogy azokat a dolgokat, amelyek jelen pillanatban 
problémát okoznak a konyha beindításánál a lehet  leggyorsabban próbáljuk meg sürgetni, 
hiszen az id  bennünket is szorít. El ször is javasolnám, hogy mérjük fel a meglév  
eszközállományt amellett, amit rendeltünk és akkor gyakorlatilag próbálják már megkeresni, 



hogy hol vannak a régi eszközök, illetve a lehet  leggyorsabban ezeket az eszközöket pótolni 
kell. Hiszen mer  kanál, meg fakanál nélkül nem lehet majd f zni.  
 
Pisók István polgármester: Itt van a lista nálam a konyhai eszközökr l, amit majd be kell 
szereznünk.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Ez az, amit be kell szerezni.  
 
Pisók István polgármester: Megmutatom a régiekr l a fényképeket, ezel tt 30 éves edények.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Nem az edényekr l van szó, mert edényeket elég sokat 
rendeltünk. A másik pedig az, hogy ki kell takaríttatni azt a konyhát, f leg azt a részt, ami a 
szociális intézmény fel l van, a mosórészt, mert az rettenetesen néz ki.  
 
Pisók István polgármester: Az nem lett felújítva. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Nem az a probléma, hogy nem lett felújítva, hanem az, hogy 
piszkos.  
 
Pisók István polgármester: Jó, hát ezzel kapcsolatosan intézkedtünk. Ha megengedik most 
elmondom, hogy mit is csinálunk jelen pillanatban. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot 
Edinával, Jegyz  Asszonnyal együtt. Beszereltük már az elszívót, betettünk még egy ajtót 
pluszba, amit az állatorvos kért, hogy teljesen zárható legyen. Most pedig az van folyamatban, 
hogy kifogjuk cserélni a három fázisú mosogatót, meg kifogjuk festeni azt, amit használ most 
a szociális. Meg hát remélhet leg a vállalkozó majd egyszer lefesti a radiátort vagy kicseréli 
azt. De lehet, hogy mi fogjuk kicserélni, mert nekünk is van radiátorunk. Megtörtént a 
HACCP-s oktatás, folyik az árajánlat bekérés a beszállítóktól és úgy gondolom, hogy a jöv  
héten beszerelik a garanciális üstöt, meg azt a süt t, ami garanciális. Egy probléma van vele, 
mégpedig az áram, amit majd fogunk kérni. De csak b vítést lehet kérni. De addig is tudjuk 
használni, visszatesszük a régi süt t, meg a másik süt t is és remélhet leg jöv  hétre teljesen 
összeáll ez a konyha, mármint műszakilag értem.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Engem borzasztóan meglepett a minap, hogy bementem a klubba 
és látom, hogy a klub fel l, ahogy megyünk a konyhához be van téve egy ajtó. Kérdezem a 
vezet t, hogy mi ez. Azt mondja, hogy fogalma sincsen, mert vele senki nem egyeztetett err l. 
Na most bekerült ez az ajtó és ez azt jelenti, hogy befejeztük a klubbot, tehát nincs tovább 
működési engedély. Én még ilyet, amióta itt dolgozom Tiszagyendán nem láttam. A klubból 
él a szociális intézmény, ha az nem lesz, onnantól fogva az egész egy nagy ráfizetés. Egyszer 
csak fogják bevágnak egy ajtót, levágva ezzel a n i mosdót, levágva az ellátotti zuhanyzót, 
maradt egyetlen férfi wc, nincs tálaló konyha, ami kell a klubhoz -ahol teát f z, ezt csinál, azt 
csinál- egy héten egyszer f ztek vagy sütöttek valamit, ez egyszerűen le van zárva. El van 
véve az épületrész, ilyen a világban nincsen. Itt van Tiszagyendán, err l szó nem volt, amikor 
arról volt szó, hogy itt újra konyha lesz. Volt itt már konyha 200 f re is, de az a rész ott 
megmaradt, normálisan lehetett közösen használni. Most például hová megy be fürdeni. Jobb 
oldalt, ahol a mosógép van, ott van egy mosókonyha, abba bent van a mosógép, oda bárkit 
beengednek agyon üti az áram. A másik az áram dolog. Ha bármit bekapcsolnak a konyhában, 
totál használhatatlan lesz. Mindenhol, a klubban, a családsegít ben a villany lekapcsolódik 
most jelen állapotban. Ha bármit szereltek a konyhában, abban a pillanatban mindenhol 
lekapcsolódik az áram, leolvadt például a hűt . Ez így működik. A zuhanyzókban ráznak a 
csövek, ma szóltak, amikor jöttem át, mindenképpen mondjam meg, hogy olyan villamossági 



probléma van, hogy ráznak a csövek. Tehát oda nem lehet egyáltalán embert beengedni sem 
fürdeni, sem sehova, mert, ha agyon üti az áram, ki felel érte? Tehát most itt tartunk. Az az 
áram teljesítmény egyáltalán nem bírja a konyhát, illetve a két intézményt együtt. Most 
nyilván ott is csinálni kell majd valami átalakítást. Egyszerűen le lett onnan paterolva minden, 
de hogy erre miért van szükség azt nem tudom. Gondolom az állatorvos el írta, hogy n i-férfi 
mosdó, fekete meg fehér öltöz  stb. Na ugyanez el  van írva a klubnál is. De olyan kevés a 
személyzet, hogy az a közös használatot tökéletesen elbírta. Na mindegy. Ha ezt most így 
kellett megcsinálni, ahhoz, hogy működési engedélyt kapjunk, akkor megcsináltuk. Én csak 
azt mondom, hogy amikor ez lement, akkor lehet leg váljék közös használatúvá, mert az át 
van már alakítva az a fürd , ott van ül ke, kapaszkodó, ami kell ezeknek az id s embereknek. 
Valahol meg kell fürödniük, meg valahol ennek működni kellene. Ha most be záratjuk a 
klubot, akkor az anyagilag nehéz helyzet lesz, mindnyájan tudjuk, hogy anyagilag abból élt az 
intézmény, mert arra van normális normatíva, amib l fent lehet tartani az egészet.  
 
Pisók István polgármester: Én úgy gondolom, hogy abba a fürd be, amit mi most lezártunk, 
abban nem fürdött soha senki. Mindig a másikba fürödtek.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Nem, ott mindig ott fürödtek, ott van az ül ke, ott van a 
kapaszkodó. Mindig mindenki ott fürdött.  
 
Pisók István polgármester: Ott nem fürödtek. Van egy wc baloldalt, meg a másik részben is 
van még egy mozgássérült wc.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Így van, és amit most lezártak, ott két wc-t vittek el egyszerre.  
 
Pisók István polgármester: Ami le van zárva, az a konyhásoké volt régebben is, meg az 
öltöz  is az övéké volt meg a fürd  is. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Nem, nem így volt.  
 
Pisók István polgármester: Régebben akkor ott nem volt wc? 
 
Hajnal Istvánné képvisel : De igen, ezt közösen használták, akik ott dolgoztak. A klub 
személyzete oda járt. 
 
Pisók István polgármester: Akkor javaslom, hogy most is használják közösen. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Én is.  
 
Pisók István polgármester: Rakhatunk oda is ajtót, ahol a melegít  konyha van. Csak ott 
nagyon kicsi a hely. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Én azt hittem, hogy oda teszik.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Én is azt hittem.  
 
Pisók István polgármester: Igazából ezt az állatorvostól meg kell kérdezni, el ször oda 
javasolta, de ezt meg kell kérdeznem t le, hogy hova tehetjük az ajtót.  
 



Hajnal Istvánné képvisel : De az állatorvos tudja, hogy ez tovább így nem használható és  
lesz az els , aki ezért szólni fog.  
 
Pisók István polgármester: Mindenképpen kell egy lezárható ajtó a konyhától. Én azért 
mondtam, hogy tegyük oda, mert én még ott soha senkit nem láttam fürödni. Nagyon nem 
fürödtek ott. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : De ott fürödtek mindig. Meg a wc az kell a kett . Áram sem jó. 
 
Pisók István polgármester: Most mondtam az el bb el, hogy kérjünk áram b vítést, mert 
gyenge az áram. Egy helyrajzi számon egy áramszolgáltató lehet. Mindenképpen kell 
valahova ajtót tenni, mert a tálaló konyhának is kell, hogy legyen ajtaja és oda is kell öltöz . 
A HCCP elég sok mindent el ír, azt is külön le kell választani, még az iskolánál is le kellene 
választani. Az iskolánál egy probléma van, ott is nagyon kicsi az étkez .  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Ahogy belépünk a zuhanyzóval szembeni rész az tökéletes, mert 
akkor van nekik WC, van nekik zuhanyzó.  
 
Pisók István polgármester: Most megcsináltattuk az iskolánál is a HACCP-t. Ott is vannak 
hiányosságok, nem olyan nagyok, de vannak.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Egy a lényeg, hogy a konyha minél hamarabb átadásra kerüljön 
és lehet leg a klub meg ne szűnjön.  
 
Pisók István polgármester: Meg járjanak is a klubba, mert nem nagyon járnak, csak 3-4-en 
vannak.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Akkor be kell zárni. 
 
Pisók István polgármester: Nem zárjuk be a klubot. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Hát akkor? De azt nem lehet mondani, hogy 3-4 ember jár, mert 
az is klubba járás, ha egy óra hosszára jön be valaki.  
 
Pisók István polgármester: Jó Gizike, zárjuk be, az a lényeg, hogy konyha is és klub is lesz.  
Javaslom elfogadásra. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Nekem mindegy, mert én nem ebb l élek.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
23/2018. (II.13.) számú határozat 
 

- a Platánfa Óvoda alapító okiratának módosításáról-  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Platánfa Óvoda alapító 
okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a jegyz könyv melléklete szerint elfogadja.  



Határid : azonnal 

Felel s: Dobó-Balogh Henrietta aljegyz ; Balogh Edina intézményvezet  

Pisók István polgármester: A kilencedik napirendi pontunk következik. A Kunhegyesi 
Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységének létszámcsökkentése. 
Beszéltünk a múltkor róla, hogy csökkenteni kell a létszámot, legalább 1 f vel.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : December hónapban tárgyalta az önkormányzat a szociális 
intézmény kiadásait és azt tűnt fel mindannyiónknak, hogy az el z  évhez viszonyítva nagyon 
megemelkedtek a költségek. Mi akkor azt kértük, hogy készüljön már egy terv, arról, hogy 
hogyan működtethetné gazdaságosabban a következ  évben? De igazából, akkor mi nem 
hoztunk olyan döntést, hogy létszámleépítésr l döntsünk. Szívesen láttam volna a bels  
ellen r által egy kimutatást, hogy mi van és akkor el lehetett volna dönteni. A létszámleépítés 
itt van el ttünk, ami nekem a legfájóbb, hogy az az ember már ki is lett jelölve, akit 
elküldenek. Meg is lett neki mondva, hogy elküldik. Még csak azt sem tudjuk mondani, hogy 
nem így van, hiszen fel tette a netre. Ott van fent a facebookon, hogy t eltávolítják az 
intézményb l. Ez már meg van mondva a dolgozónak és akkor mi most hozunk egy ilyen 
határozatot, hogy létszámcsökkentés. Nekem ez az egész egy kicsit visszás, hogy most hozzuk 
a határozatot, de a dolgozó már el van küldve. Az én érzésem szerint ez olyan, mintha a 
fejünk felett egy másik intézmény döntött volna, arról, hogy  létszámleépítést hajt végre. 
Biztos, hogy meg kell majd ezt lépni, meg szerintem a képvisel -testület ezt a javaslatot jóvá 
is fogja hagyni, hiszen másképpen ez nem megy. F leg meg arra gondolva, hogy úgy tudom, 
hogy csökken a normatíva az el z  évhez viszonyítva kevesebb lesz, méghozzá elég jelent s 
tétellel. Ez még azt is maga után vonhatja, hogy nem biztos, hogy egy ember elküldésér l lesz 
szó.  
 
Pisók István polgármester: Ez abból jött ez az 1 f , hogy el zetesen csináltak már egy ilyen 
számítást. Van már ilyen terv, bocsánat, lehet, hogy nem került ide. De itt arról van szó, amit 
mondott utoljára, hogy lehet, hogy még egy embert el kell küldeni, azért, hogy nekünk ez az 
egész ne legyen mínuszos.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Most mennyi volt a ráfizetés? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : A tavalyi évben a ráfizetés közel 7 millió forint volt, most 
elkészült a költségvetés tervezete Tiszagyenda vonatkozásában, durván egy 5 millió forinttal. 
Azért csökkent ez, mert az állami normatívák emelkedtek. Létszámcsökkentés után, 
kiszámolta a kunhegyesi intézmény 3.300.000.- Ft-ot kell hozzá tennie Tiszagyendának a 
működéshez. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Ez plusz 1 f .  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Ez úgy van, hogy március 01-t l számoltak 1 f  
létszámcsökkentéssel. Az 1 f  bérét már kivették és így maradt 3.300.000. Ft.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : A 3 millió az még egy f  volna.   
 
Fuder Lászlóné képvisel : Igen, ezt én így is értelmeztem, ahogy te mondtad.  
 



Pisók István polgármester: Abban is dönthet a testület, hogy nem 1 f vel csökkentünk, 
hanem kett vel, akkor elmegy a 3 millió mínusz is. Most már készítjük a költségvetést és ott 
már úgy kell tervezni, hogy mínuszos költségvetéssel nem lehet tervezni. Ezért kell 
elgondolkozni ezen, nem azért, mert olyan jó dolog elküldeni embereket. Én nem vagyok 
ennek híve, de szerintem senki sem. Sajnos a normatíva nem engedi meg.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Akkor polgármester úr tedd fel a javaslatot, hogy 1 vagy 2 f  
legyen? Vagy érdemes még egyszer összeülnünk, ha meg lesz a költségvetés, utána döntsünk? 
 
Pisók István polgármester: Minél hamarabb döntünk annál jobb, mert a költségvetést már 
úgy készítik el. 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Vagy elkészítem a költségvetést a jelenleg adott 
számokkal és nem muszáj ezt a költségvetést elfogadni, polgármester úr beterjeszti, látja a 
képvisel -testület hogyan alakulnak a számok. 
 
Pisók István polgármester: Látni fogjuk, hogy hol fog elmenni pénz. Feltehetjük azt is, hogy 
két embert küldünk el, de akkor nem látunk alternatívát. Nem látjuk még, hogy hogyan áll a 
költségvetés. Ha megengedi a költségvetés, akkor csak egy embert küldünk el, de ha nem 
engedi meg, akkor el kell küldeni két embert.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : És ha egy embert elküldünk, mennyi marad? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Akkor olyan 3.300.000.- Ft körül marad.  
 
Pisók István polgármester: Azért akartunk err l az egy emberr l dönteni, mert azt még 
mindig fel lehet venni közmunkásnak. Ha nem döntünk err l az egy személyr l legalább, 
akkor kiesik a közmunkából is.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : Hát akkor döntsünk. 
 
Simai Mihály képvisel : Döntsünk akkor.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Még annyit nem látunk, hogy a tavalyi évben maradt-e 
megtakarítás. Elég jól teljesítettünk tavaly, elég sok pénzeszközt adtunk át az el z  évekhez 
képest. Ha maradt ott fent, akkor az idei önkormányzati kiegészítés összegét csökkenteni 
fogja.  
 
Pisók István polgármester: Én azt javaslom, hogy maradjunk ennél az egy f nél, majd még 
látjuk úgyis a költségvetést.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Meddig kell elfogadni a költségvetést? Február 28-ig? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Nem, március közepéig.  
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
24/2018. (II.13.) számú határozat 
 



 
- A Kunhegyesi Mikor-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai szakmai 

egységében végrehajtandó létszámcsökkentésr l - 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Kunhegyesi Mikor-térségi 
Szociális Intézmény tiszagyendai szakmai egységénél történ  létszámcsökkentésr l az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képvisel -testület áttekintette az önkormányzat pénzügyi helyzetét és megállapította, hogy 
az önkormányzat bevételei nem elegend ek az intézmények biztonságos működéséhez, ezért a 
pénzügyi helyzet javítása érdekében intézményeinél elrendeli a fokozott költségtakarékos 
működést és a személyi kiadások csökkentését. A Képvisel -testület ennek megfelel en a 
Kunhegyesi Mikor-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai szakmai egységénél, mint 
munkáltatónál 1 f  közalkalmazotti létszámcsökkentést rendel el: 
 

1. A létszámkeret csökkentésével keletkez  bérmegtakarítás az önkormányzat 
forráshiányának csökkentéséhez szükséges. 

 
2. Bels  átszervezést követ en a feladatok a csökkentett létszámmal is elláthatóak 

lesznek.  
 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képvisel -testülete felhatalmazza a szakmai 
egység vezet t, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos 1 f  közalkalmazotti 
létszámcsökkentést, mint munkáltatói lépéseket tegye meg. 

 
4. A Képvisel -testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél, a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje alatt folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására a meglév , az 
el reláthatólag megüresed  álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehet ség. 

 
Határid : 2018. február 28. 
Felel s: aljegyz , szakmai egység vezet  
 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2. Tiszagyenda Község Aljegyz je helyben 
3. Kunhegyesi Mikor-térségi Szociális Intézmény tiszagyendai szakmai egység 

vezet je helyben 
4. Kunhegyesi Mikor-térségi Szociális Intézmény 
5. Irattár 

 
 
Pisók István polgármester: Egyebek következnek. Van-e valakinek valami kérdése, 
kiegészítése az egyebekben? 
 
Simai Mihály képvisel : A kutyákról van szó. Változatlanul keresnek az emberek, kérik, 
hogy ebben az ügyben csináljunk valamit az önkormányzatnál. Egyre több kutya van az utcán. 



Félnek az emberek, van olyan utca, ahol már csak bottal mernek járkálni. Tudom, hogy 
pénzbe kerül. 
 
Pisók István polgármester: Nem pénzbe kerül, hanem a jegyz  már felszólította ket.  
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Én már felszólítottam az érintetteket, a beérkezett 
kérelmeknek megfelel en. Mi itt ennyit tudunk tenni, ezt követ en a Járási Hivatalhoz kell 
fordulni és szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.  
 
Simai Mihály képvisel : Meg a vizet szidják változatlanul. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Ma délel tt Hatházi néni jött a kutyás problémákkal 
kapcsolatban.  
 
Pisók István polgármester: Tudom, a Tasiék kutyája van kint. Fel lett szólítva mindenki, aki 
esetében tudtuk, hogy kié az adott kutya. Ha ez nem elég, akkor feljelentést kell tenni a Járási 
Hivatalnál. Én azt gondolom, hogy úgy kellene csinálni, hogy értesíteni kellene a lakosságot, 
hogy, ahol kutya probléma van, azok feljelentést tehetnek a Járási Hivatalnál.  
 
Boros Benedek képvisel : Hetekig, meg hónapokig nem csinál semmit a gazdája, az azért 
meg már luxus. Azt sem lehet tudni, hogy a kutya be van-e egyáltalán oltva vagy nincsen.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Meg hát hiába van, mert ha megharap valakit, akkor az sehogy 
sem jó. Én is mondtam az embereknek, hogy fel kell jelenteni a Járási Hivatalnál, de az 
emberek nem mernek jelentgetni.  
 
Pisók István polgármester: Vagy csinálunk két kutyafogót és fogdossuk a kutyákat befelé. 
Csinálunk egy kutya menhelyet. A konyhával kapcsolatban mondanám, hogy ki kell jelölni 
egy olyan helyet, ahová a maradékot elszállítjuk. Vagy megbíz egy céget, aki elviszi, vagy 
regisztrált kutyamenhelyet működtet az önkormányzat és akkor nem kerül pénzébe. Az 
ételmaradékot nem lehet haza szállítani. Meg van, hogy hová lehet elszállítani.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Nevetségesnek tűnik, de megint elmondom, hogy a Szent Mihály 
úton nem került kijavításra az a járda, hiába küldted oda Polgármester Úr az embereket, 
ugyanolyan ferde, ugyanúgy csúszik, hogyha lefagy. Ez kb. olyan 6 éves probléma. Egyre 
jobban meg van süllyedve. Oda került a csomó föld, nem tudom, hogy az hova lett, de biztos 
nem a járdák alá. A másik dolog, hogy az árkok még nem kerültek betemetésre, jó lenne 
majd, ha valahol föld lesz vagy járdaépítés, akkor oda lehetne hordani, hogy betemetésre 
kerüljön. Egyszer már szó volt arról –tudod Marika szerveztétek is az ismertet t-, hogy van 
egy ilyen kompetencia tanfolyam, amely három hónapos, ahová az emberek járhatnak, ha 
megszűnik a munkaviszonyuk. Úgy volt, hogy csak novemberben indítják, de beszéltem a 
szervez kkel és mondták, hogy bármikor elindítják. 20-25 embert mondtak, hogy kell hozzá, 
GYES-es járhat, egy a lényeg, hogy 8 osztálya legyen. Most, hogy februárban a 
közmunkaprogramok és a szerz dések lejárnak, biztos, hogy volna olyan ember, aki járna. Itt 
kapna havi 52.000. Ft-ot, amib l 42.000 Ft-ot megkap, és amikor a 3 hónap után befejezte, 
akkor pluszban megkapja még az 52.000 Ft-ot. Nincs ilyen, hogy, ha abba hagyja, vissza kell 
fizetni, 4 óráról van szó. Tiszab n már két csoport is indult, mondjuk els re ott sem indult egy 
sem. Burán is már a második csoportot indítják.  
 
Pisók István polgármester: Itt a létszám nem volt meg. 



 
Fuder Lászlóné képvisel : 28 ember volt itt, akikb l volt olyan, hogy meghallotta, hogy 
mir l van szó, felállt és elment. 9 ember regisztráltatta magát, utána még ketten jelentkeztek 
nálam, így lettek volna 11-en, de azt mondta nekem, aki csinálja az egészet –Varga Sándor-, 
hogy nem lehet 20 f  alatt nekik elindítani. Vártam, hogy a decemberi megszűnést követ en 
lesznek, azok, akik 8 osztállyal rendelkeznek, és beleférnek majd jönnek és jelentkeznek. De 
nem, mert k nem akarnak.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Azt hiszik, hogy vizsgázni kell vagy akármi, de 25.000. Ft-ért 
inkább otthon ül? 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Hányszor ki lettek értesítve, beszélgettünk, akit tudtam mondtam 
nekik.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Mindenesetre ezt tartsuk észben.  
 
Héder Zsolt képvisel : Én járok a napközibe, ott a futballpályánál és ott az alkoholos 
állapotot mondják nagyon. A férfiak a közmunkaprogramban nagyon-nagyon el vannak 
szállva. Ezen valamit lehetne változtatni, amíg valami nagyobb baj nem lesz? 
 
Pisók István polgármester: A kocsmát gondoltad napközinek? 
 
Héder Zsolt képvisel : Igen, ott a foci pályánál.  
 
Pisók István polgármester: Igen ez probléma pár embernél. Nem sok emberr l, kb 2-3 
emberr l van szó. Hát mi most úgy döntöttünk, hogy nem vesszük fel ezeket az embereket a 
közmunka programba és akkor majd oda jár inni, ahova akar. Ha nincs több kérdés, 
észrevétel, akkor bezárom az ülést.  
 
 

K.m.f. 
 

 
          Pisók István      Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                  aljegyz  
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