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8. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
  Pisók István polgármester          
                        Ballók Zoltán alpolgármester 
   Fuder Lászlóné képviselő 
   Simai Mihály képviselő 
   Boros Benedek képviselő 
   Héder Zsolt képviselő 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket, 
Aljegyző Asszonyt, 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 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

70/2018. (V.31.) számú határozat 
 

- Jegyz könyvvezet  személyének elfogadásáról- 
 

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

71/2018. (V.31.) számú határozat 
 

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

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésér l szóló rendeletének 
módosításáról 

 
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér l 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésér l 
szóló rendeltének módosításáról  
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Els  napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez szóló 
rendeletének módosításáról 
 
Pisók István polgármester: Felkérném Fuder Lászlónét a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és a módosítást a 
Képviselő testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs, elfogadásra javaslom, aki ezzel egyet 
ért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
7/2018. (V.31.) számú rendelet  
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésér l szóló rendeletének 
módosításáról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletmódosítást változatlan formában, módosítás nélkül elfogadja. 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 
 
Erről értesül: 
 
Pisók István polgármester (Helyben) 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (Helyben)  
Pénzügy  
Irattár 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
teljesítésér l 
 
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
 
Fuder Lászlóné képvisel : A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és egy változtatást 
kér benne, mégpedig, az előterjesztésnél, hogy a Védőnői Szolgálat, vállalkozás formájában 
zajlik, ezt a szót vegye ki belőle, de a 2017. évi zárszámadást a Bizottság elfogadásra 
javasolja a Képviselő testületnek.  
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Annyi kiegészítést tennék, hogy előzetesen úgy néz ki, 
hogy 3 millió forint visszafizetési kötelezettség lesz az Önkormányzatnak 2017. évre 
vonatkozóan, erről még határozatot nem kaptunk, megvan tételesen, hogy milyen jogcímek 
vannak, ezt át fogom nézni, nem-e könyvelésileg helyre lehet igazítani. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Utána kell nézni és majd tájékoztat jegyző asszony minket, hogy 
miből keletkezett.  
 
Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Ha nincs elfogadásra javaslom a zárszámadást, 
aki ezzel egyet ért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
8/2018. (V.31.) számú rendelet  
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér l –  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tiszagyenda 
Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését elfogadja a Pénzügyi Bizottság 
elnöke által javasolt módosítással. 
 
(A zárszámadás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnali 
 
Erről értesül: 
 
Pisók István polgármester (Helyben) 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (Helyben)  
Pénzügy  
Irattár 
 
Harmadik napirendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Család és 
Gyermekjóléti szolgálat beszámolója  
 

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai 
Szakmai Egységének 2017. évi beszámolójáról 
 
Pisók István polgármester: Felkérném Hajnal Istvánnét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Úgy került ez most itt napirendre, hogy a Szociális Intézmény 
munkájáról a beszámolót, ezen belül a Család és gyermekjóléti szolgálat beszámolóját minden 
évben a képviselő testületnek május 31.- ig meg kell tárgyalnia és a törvény értelmében május 
31.–ig el kell ezt küldenie. Júniusra terveztük ezt a napirendi pontot, de nem akkorra kellett 
volna, elkerülte az én figyelmemet is. Mondanék egy pár szót, Mikro-térségben dolgozunk 
továbbra, mint ahogy eddig és most ez a beszámoló annyiban eltér a régitől, hogy régen a 
Tiszagyendai szakmai egységről adtak beszámolót. Én azt javasoltam most az 
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Intézményvezetőnek, hogy a Kunhegyes, Tiszaroff, Tiszagyenda mind a három település 
kerüljön a Tiszagyendai testület elé. Nagyon sok eltérés a tavalyi beszámolóhoz képest, 
munkához képest nincs benne, a törvény adta feladatot mind a három önkormányzat végre 
hajtotta. 2017.október 1-től új intézményvezető van, mert a volt intézményvezető elment 
nyugdíjba. Illetve még annyi, hogy a Gyerekjóléti szolgálat ugye azt már megtárgyaltuk 
egyszer, hogy a Család és Gyermekjóléti szolgálat és a Család és Gyermekjóléti központ 
külön szakmai egységbe dolgozik. A központ a hatósági feladatok előkészítését látja el a 
szolgálat pedig a családok megsegítését. Minden speciális feladatának eleget tett a központ, 
ellenőrzés két alkalommal volt, hibát, illetve hiánypótlást nem állapítottak meg a központba. 
A szolgálatoknál nem volt az elmúlt évben ellenőrzés. A központban 3 esetmenedzser 
dolgozott a Kunhegyesi Járásba, ami a tavalyi évben 2 főre csökkent. A Tiszagyendai szakmai 
egységben a személyi feltételek úgy alakultak, hogy a házi segítségnyújtásban 5 fő 
szakképzett szociális gondozó volt, amiből 1 fő létszámcsökkentés történt a költségvetési 
túllépés miatt. Az idősek klubja ezen belül a demensek ellátásánál 1 fő klubvezető, és 1 fő 
mentálhigiéniás munkatárs dolgozik. Család és gyermekjóléti szolgálat ellátása úgy történik, 
hogy 1 fő szakképzett szociális munkás heti 16 órában látja el a települést. A családsegítésben 
az éves forgalom 290 fő volt. A gyermekjóléti szolgálatban 25 családnak 58 gyermeke van 
nyilvántartásba véve. A szociális étkeztetésben 68 fő kért szociális étkeztetést. A házi 
segítségnyújtásban 41 fő igényli a szolgáltatást. Az idősek nappali ellátása, vagyis a klub, ide 
a beiratkozottak száma 17 fő és éves átlagban a jelenlét 8 fő. A nappali ellátás demens 
személyek részére most 2017-es évben 4 fő van. A rendezvényeink közül a „Séta az 
egészségért”, séta a mellrák ellen szervezője volt Tiszagyenda. Most szeptember 8 -án fél 2-
kor lenne a séta. Több szűrővizsgálat szervezése megtörtént. 
 
Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Köszönöm Gizikének a beszámolót. Ha nincs 
elfogadásra javaslom, aki ezzel egyet ért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
72/2018. (V.31.) számú Határozat 
 

- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai 
Egységének 2017. évi beszámolójáról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kunhegyesi 
Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységének 2017. évi beszámolóját 
változatlan formában, módosítás nélkül elfogadja. 
 
Erről értesül: 
 
1) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény (5340 Kunhegyes, Dózsa György út 14.) 
2) Pisók István polgármester (Helyben) 
3) Dobó-Balogh Henrietta (Helyben) 
4) Irattár 
 

Egyebek 
 
Negyedik napirendi pont: Egyebek 
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Pisók István polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet a konyhával kapcsolatban, 
hogy sajnos nem sikerült az engedélyt megkapnunk, kisebb problémák vannak, mosogatót 
kell kicserélni, de már lehet jövő héten meg is kapjuk az engedélyt. A vízzel kapcsolatban, 
legutóbb azt mondták, hogy hétfőn jönnek. 
 
Pádár Lászlóné állampolgár: Kaptam választ a TRV -től az aláírásgyűjtést, hogy beküldtük, 
ugyanazt leírták, amit elmondtak a lakossági fórumon. Azt írták, hogy július 15-ig 
megvalósítják a javítást. 
 
Pisók István polgármester: Holnap lesz a pedagógus nap, megkapta mindenki a meghívót? 
 
Héder Zsolt képvisel : Jövő héten, szombaton tartjuk az emléktornát a nagypályán, 8 
focicsapat lesz. 
 
Pisók István polgármester: A kóbor kutyák, a jegyző nem járhat el, Járási hivatalba kell 
eljárni, ők indíthatnak szabálysértést. 
 
Simai Mihály képvisel : Kicsi falu és hallani, hogy a hivatalból ketten is elmennek, mi az 
igaz belőle? Akik itt dolgoznak, most akkor, hogy lesz? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Két közfoglalkoztatottunk megy el Harmath Elena és 
Kovács Piroska. Rajta vagyunk, hogy megoldjuk, de nehéz lesz, egyenlőre nem tudom 
hogyan.  
 
Simai Mihály képvisel : Nem lehet esetleg őket itt tartani? 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Szeretnénk, ha itt maradnának, bevált, nagyon jó 
dolgozók, de sajnos így döntöttek. 
 
Pisók István polgármester: Van egy ház a Táncsics Mihály úton, megkértek, hogy bontsuk 
le és számlázzuk ki a költségeket. Egy másik dolog, amit meg kell tárgyalnunk majd, 
felajánlották megvételre a Rózsa úton az Ökrös család házát 150.000.-Ft-ért. 
 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyz : Palotás Miklós doktor úr hívott a héten, hogy az iskolánál 
szembeni lakás is nagyon rossz állapotban van és az Önkormányzat nem-e vállalná a lebontást 
és természetesen számlázzuk ki neki. 
 
Pisók István polgármester: Írásban adja be a kérelmét. Van-e még valakinek kérdése, 
észrevétele? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, személyiségi jogokra tekintettel zárt ülést 
rendelek el.  

K.m.f. 
 

 
          Pisók István     Dobó-Balogh Henrietta 
         polgármester                aljegyz  
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyz könyvvezet  

 


