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14. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 22-
én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő           
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy Pisók István 
polgármester úr akadályoztatva van, Héder Zsolt és Boros Benedek jelezte távol maradását, a 
testület határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

76/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

77/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta 
el:  

1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez 
kapcsolódó javaslat megtárgyalása 

3. Víziközműrendszer GFT 2020-2034 felújítási, pótlási tervrész jóváhagyása 
4. Egyebek 

 



Első napirendi pont: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

Ballók Zoltán alpolgármester: Annyi változás lenne, hogy Dr. Márton Viktória lemondott 
tagságáról és Csörögi Antal korábbi tag el tudná vállalni ezt a megbízatást. Megkérdezem, 
hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy 4 igen 
szavazattal a határozati javaslat egyhangúlag elfogadásra került.  
 
78/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 

- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról - 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
 

1. . A Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a következők szerint választja meg: 
 

Tagok: 
a.) Balogh Józsefné    5233 Tiszagyenda, Béke u. 16. 
b.) Balogh Edina   5233 Tiszagyenda, Szabadság u. 23. 
c.) Fuder Istvánné   5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 35. 
d.) Koós Andrásné   5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 79. 
e.) Csörögi Antal   5233 Tiszagyenda, Herman Ottó u. 14. 

 
Póttagok: 

 
 a.) Harmath Elena   5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 11. 
 b.) Balogh Nelli    5233 Tiszagyenda, József Attila u. 3. 
 

2. Felkéri az önkormányzat aljegyzőjét, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy az 
újonnan megválasztott Helyi Választási Bizottság törvényes működési feltételeinek 
megteremtésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Balogh Henrietta aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszagyenda Község aljegyzője helyben 
2.) HVB tagjai helyben 
3.) Irattár 
 
Második napirendi pont: JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztálya által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez 
kapcsolódó javaslat megtárgyalásáról 

Hajnal Istvánné képviselő: Ahogy itt olvastátok, így gondolom a szociális intézmény 
felépítését és ehhez egyben az anyagi vonzatát is hozzá kapcsolnám. Villás Nóra távozott és a 
helyét átvenné, vagyis máris átvette augusztus 1-től Szabóné Kunkli Anett. Ő a szakmai 
vezetői munkát látja el és plusz teljes állásban a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait. 
Gyakorlatilag ide nem teszünk hozzá pénzt, mert Anettnek megvolt a pénze, a vezetői 



pótlékkal pótoljuk ki neki a pénzét, azt meg a Villás Nóra által itt hagyott 90.000.-Ft-ból 
kapja meg a 20.000.-Ft bruttót. Itt ugye anyagi kiadás nem keletkezett. Az idősek klubja 
fennmaradását javaslom mindenféleképpen, hogy ne szüntessük meg tekintettel arra, hogy idő 
közben megjelent a 2020. évi költségvetési tervezet és elképesztő emelkedések és támogatás 
növelések jelentkeztek a szociális szférába. Itt a klubnál eddig 360 ezer volt 1 klubtagra a 
normatíva éves szinten, jövőre ez a pénz 700 ezer forintra emelkedik. Ha azt nézzük, hogy a 
klubunk 25 fő befogadására képes mindenesetre én azt gondolom, hogy bőven jut mindenre 
pénz. Itt a klubnál a javaslatom az volt, hogy mivel Anett innen kikerült kell egy főállású 
klubvezető, aki mondjuk 4 órában klubvezető, 4 órában gondozási munkálatokat végez, 
mivel, hogy van egy 6 fős demens klubunk is, amiből most ugye 2 fő hiányzik. Kell egy 
mentálhigiénés vagy, ahogy a törvény nevezi terápiás munkatárs. A terápiás munkatársnak a 
bére az fedezve van az által, hogy a család és gyermekjóléti szolgálatnak a pénze most teljes 
egészében Tiszaroffon kerül felhasználásra viszont annak a felét ide át kell adni. Aki felvételt 
igényel az az 1 fő a Nóri helyére, aki klubvezető és klubgondozó lenne egy személyben, ott 
még a bérhez van egy kis támogatás mivel a Nóri fizetéséből havi 70.000.-Ft megmaradt. Ez 
az egy, akinek a bérét fedezni kell, mert a házi gondozás meg úgy maradna, ahogy van, oda 
mindenféleképpen be kell állítani a közfoglalkoztatottakat a szociális segítésre, mert ezek a 
munkálatok el veszik az időt a személyi gondozástól. A személyi gondozásnak a 
finanszírozása úgyszintén 330 ezer Ft/ fő-re emelkedett, mert 2019-ben 210 ezer Ft/fő volt. 
Ami még kötelező az ellenőrzés alapján, hogy a szociális étkeztetésen ezen a szakfeladaton 
kellene lenni egy szociális asszisztensnek, azt gondolom, hogy ez a feladat ellátható 
közmunkás alkalmazásával, ha ezt a közmunkást az intézmény veszi fel. Fontos volna, hogy 
képesített ember kerüljön felvételre. Ez volna az én javaslatom. 

Fuder Lászlóné képviselő: Gizike megkapta, hogy szakmailag végezze el ennek a munkának 
a kidolgozását nekem meg az volt a feladatom, hogy pénzügyileg tekintsem át ennek az 
egésznek a megoldhatóságát. Legelőször mikor megnéztük és áttekintettük gyakorlatilag 
sokkal nagyobb teher jelentkezett volna a következő időszakról, ha idő közben nem változik, 
nem módosul a költségvetés és ez által a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó normatívák. 
Itt azért szeretnék egy módosítást tenni Gizike az a 700 ezer Ft amit említettél az a családi 
bölcsödéjé az ott egy tévedés volt. Ugyanakkor a házi segítségnyújtásnál, valamint a személyi 
gondozásánál ott valóban, az egyiknél nem volt változás, de a másiknál jelentős mértékben 
változott és mivel mi társulási feladatellátás formájában valósítjuk meg a szociális alapellátást 
ezért gyakorlatilag a megadott normatívánál magasabb fajlagos összeget igényelhet a társulás 
tehát nem ezt a 330 ezer Ft-ot, hanem összességében 429 ezer Ft-ot 1 fő után. Az létszik a 
következő időszakban hogy az előző időszak személyi gondozás létszámilag emelkedett 
2019.-ben akkor 2020 évben lényegesen és sokkal magasabb állami támogatást vehetünk 
igénybe így már valóban nem fog gondot jelenteni az esetleges plusz személynek az 
alkalmazása. Azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a szociális étkezés is 10 ezer forinttal fog 
jövőre változni. Bérügyileg is jóvá lehet hagyni ezt a javaslatot, amit Gizike előadott igaz 
2019-ben bizonyos formában még plusz költséggel fogja terhelni, de remélhetőleg a 2020-as 
évben már nem.  Javaslom, fogadja el a Képviselő testület Gizike előterjesztését.  

Ballók Zoltán alpolgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem 
elfogadásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 



79/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 
- JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez 
kapcsolódó javaslatok megtárgyalásáról – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikor-térségi 
Szociális Társulás által fenntartott Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 
Tiszagyendai Szakmai Egysége vonatkozásában a következő átszervezési javaslattal él: 
 

- a szociális étkeztetés szolgáltatáson belül javasoljuk a szociális asszisztensi feladatok 
ellátására 1 fő közfoglalkoztatott felvételét, ha megoldható mindenképpen képesített 
legyen; 

- a jelenlegi szakmai vezető szakmai vezetői megbízása kerüljön megszüntetésre; 
- a jelenlegi idősek és demens betegek nappali ellátását végző munkavállaló szakmai 

vezetői megbízást vegye át, valamint Tiszagyendán 8 órában a családsegítő 
feladatokat. 

- 1 fő Tiszagyendát terhelő álláshely (4 órában klubvezető + 4 órában klubgondozó) 
kerüljön meghirdetésre 

- a demens ellátáshoz kapcsolódó mentálhigiénés feladatok megbízási szerződéssel 
kerüljenek ellátásra a megfelelő végzetséggel rendelkező szakember bevonásával. 

 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklet 
III.3.a.) jogcím alapján a család és gyermekjóléti szolgálat működésére 3.400.000.. 
Ft/számított létszám/év támogatást biztosít. A számított létszám nem egyezik meg a szükséges 
szakmai létszámmal, a JN/17/00236-5/2019. iktatószámú ellenőrzési jegyzőkönyvben 
foglaltakkal. A jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a fenntartó köteles a megfelelő szakmai 
munka biztosítása érdekében 1-1 fő főállású családsegítőt alkalmazni Tiszaroffon és 
Tiszagyendán. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzata ennek megfelelve, 1 fő főállású családsegítőt kíván 
alkalmazni napi 8 órában, melyhez kapcsolódóan kérjük a III.3.a.) jogcímhez kapcsolódó 
normatíva 50%-ának történő leosztását Tiszagyenda Község vonatkozásában. Az azon felül 
szükséges önkormányzati kiegészítést Tiszagyenda Községi Önkormányzata biztosítja a 
Társulás részére.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek klubja és demens 
szolgáltatást nem javasolja megszüntetni.  
 
Az időskorúak nappali intézményi ellátására és a demens ellátásra javasolja több ellátott 
bevonását, mivel az idősek klubján a mutatószám 8 fő, míg a demens ellátáson 4 fő. Az 
idősek klubbjában legalább 15-20 fős ellátotti létszámot kellene biztosítani, míg a demens 
ellátásban még további 2 főt bevonni. Továbbá a képviselő-testület kéri az odafigyelést a házi 
segítségnyújtás tekintetében, hogy a négy fő szociális gondozó a munkaidejét maximálisan 
kihasználva személyi gondozással töltsék ki, minél több ellátottnál, míg a szociális segítést a 4 
fő közfoglalkoztatott végezze továbbra is. Amennyiben a közfoglalkoztatott kéri 
munkaviszonyának a megszüntetését, melyre már több példa is volt, úgy annak a helye a 
lehető legrövidebb időn belül kerüljön betöltésre. 
 
Határidő: folyamatos 



Felelős: intézményvezető, aljegyző, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás vezetője 
2.) Tiszaroff Községi Önkormányzata 
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzata 
4.) Irattár 
 

Harmadik napirendi pont: Viziközműrendszer GFT 2020-2034 felújítási, pótlási tervrész 
jóváhagyásáról  

Fuder Lászlóné képviselő: Nekem egy kicsit furcsa volt ez a két oldalas kis papírka, ami 
elébem le van téve, elég apró betűkkel is van írva, ugyanakkor nem látom, és nem találom az 
új kút fúrására vonatkozó részt itt ebben. Találtam egy olyat benne hogy a 2. számú kút 
felújítása a 2020 utáni időszakban, de nem találtam meg a rossz kútnak a megfúrását vagy 
újrafúrását. Itt a víziközműrendszer bemutatásnál is 2 darab mélyfúrású kút van, de azt 
elfelejtették oda írni, hogy egyik kút ebből totálisan eliszaposodott, ami alapján nem 
használható nem lehet belőle ivóvizet nyerni, ezáltal, ha a másik kút meghibásodik, akkor 
gyakorlatilag a település teljes ivóvíz ellátás nélkül marad. Azt javasolnám a testületnek, hogy 
egészítesse ki a kútfúrással ezt a fejlesztési tervet. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ehhez a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben 
nincs, kérem, hogy Fuder Lászlóné képviselő-társam által javasolt módosítással, 
kiegészítéssel, mely szerint az 1 darab mélyfúrású kút megfúrása is kerüljön bele a gördülő 
fejlesztési tervbe, fogadjuk el a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
80/2019. (VIII.22.) számú határozat 

 
- Gördülő Fejlesztési Terv TGY-IV víziközmű rendszerre 2020-2034 elfogadásáról 

–  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi kiegészítéssel 
javasolja elfogadni a Gördülő Fejlesztési Tervet a TGY-IV elnevezésű, 11-30304-1-001-00-
12 vkr kóddal rendelkező víziközmű rendszerre 2020-2034: 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzata kéri betervezni a TGY-IV víziközmű rendszerre 1 db 
mélyfúrású kút megfúrását. 
 
A Gördülő Fejlesztési Terv többi részét változatlan formában elfogadja.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-t a Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és az eljárás 
lefolytatására. 
 
Határidő: 2019.09.01. 



Felelős: aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) TRV Zrt. Szolnok 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Negyedik napirendi pont: Egyebek 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nyertünk a Magyar Falu program keretében orvosi 
eszközökre pénzt és lenne itt pár Kft. akiktől kérni kellene be árajánlatot hogy utána tudjunk 
választani, hogy a beszerzést kitől történjen. Ez a 4 Kft az alábbi lenne: 

REXTRA Kft. 

Wolf Kft 

Mediker Kft 

Express Medical Kft. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirindi ponthoz kapcsolódóan 
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kérem elfogadni a 
határozati javaslatot. Megállapítom, hogy Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 
80/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 

- Magyar Falu program keretében beszerezendő orvosi eszközökre árajánlatot 
adók megjelöléséről –  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu program 
keretében beszerezendő orvosi eszközök beszerzése érdekében az alábbi ajánlattevőket jelöli 
meg, tőlük kér be árajánlatot: 
 
1.) REXTRA Kft. 

2.) Wolf Kft 

3.) Mediker Kft 

4.) Express Medical Kft. 

Határidő: 2019. szeptember 9. 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) ajánlattevők 
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 



4.) Irattár 
 
Hajnal Istvánné képviselő: A Kastély melletti porta ki tisztására még nem került sor. A Kóta 
ugyanolyan, mint volt. Nem tudom, hogy itt a Kovács Karcsi féle átjárót megcsinálták-e már? 

Balogh Henrietta aljegyző: Fel lettek szólítva, de nem tudom megcsinálták-e már. 

Hajnal Istvánné képviselő: Itt vannak, a romos házak nem lehet valamit kezdeni velük, 
felszólítani vagy valamit. 

Balogh Henrietta aljegyző: Mind át lett adva az építési hatóságnak. Már pénzbírságot is 
szabtak ki. 

Simai Mihály képviselő: Parlagfű? 

Hajnal Istvánné képviselő: Petőfi úton már többen mondták, hogy ami a református 
templom mellett van egy kis gyümölcsös a Dézsi Ferié volt az viszonylag rendbe van és 
mellette van a Kovács Karcsi féle házé egy líciumos terület teljesen benőve. Schumannék 
szóltak, hogy a velük szemben lévő portának is van 5 tulajdonosa és Deák Pityunk kívül senki 
nem csinálja. 

Balogh Henrietta aljegyző: Parlagfüves területhez van ez az online felület én már jelentettem 
be külterületet ahol láttam. Belterületen, viszont, ha jön a bejelentés, akkor a jegyző 
kényszerkaszálást rendel el azonnal és a kényszerkaszálás költségét a Jász- Nagykun- Szolnok 
Megyei Környezetvédelmi Hatóság fogja behajtatni a tulajdonosakkal szembe. Sokan fel 
lettek szólítva a portákkal kapcsolatosan, de van, aki át sem vette a levelet, tulajdoni lapot 
kértünk le, de sok azon szereplő tulajdonos már elhunyt, vagy épp nem találjuk. 

Simai Mihály képviselő: Olyanra is panaszkodtak, hogy az önkormányzati porták is gazosak. 
Tudom, hogy kevés az ember, de valahogy le kellene vágni. 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen, ha a saját portánkat nem tartjuk rendbe, akkor miért várjuk 
el Misi a gazdáktól, hogy ők is tartsák rendbe, hogy a sajátunk is úgy néz ki, hogy szégyen. 
Megkaptuk a Szabadság úton is az Ignácz féle házat szerintem annak azóta tájára nem ment az 
önkormányzat.  

Simai Mihály képviselő: Testületi után majd megint úgy jön le, hogy mi bántottuk a 
közmunkásokat, de nem bántottuk, ez csak szervezés kérdése, hogy ki mit csináljon. 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem a közmunkásokról van szó, itt arról van szó, hogy ki kellene 
osztani a munkát minden napra. Szégyen gyalázat volt, hogy ahogy egy pár hétig kinézett a 
temető, nyakig érő fű volt, most nem tudom, hogy néz ki.  

Ballók Zoltán alpolgármester: A kis diákmunkások olyat műveltek 3 óra hossza alatt 
négyen - öten hogy leesett az állunk. 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen, egy nap alatt kitakarították a csatornát ketten. 

Hajnal Istvánné képviselő: Csak az a probléma, hogy csinálták két-három napig majd mikor 
látták a példát maguk előtt, akkor álltak a buszmegállóba, ott a szolgálati lakások előtt hanyatt 
feküdtek fenn a betonon, ezt én magam láttam. 



Ballók Zoltán alpolgármester: Én is láttam és én meg is álltam velük beszélgetni és a 
munkavezetőjük ki adta nekik a normát, hogyha ma ettől és eddig megcsinálják, akkor ennyi 
volt, nekem így mondták. 

Hajnal Istvánné képviselő: Csak akkor el kell jönni onnan és elkerülni ezt a látványt, hogy 
ugyanúgy heverésznek ott és volt kitől tanulni címmel. 

Pádár Lászlóné állampolgár: Több szemetet hagytak maguk után ott a környéken, mint ami 
esetleg hasznot csináltak. Az energiaitalos dobozokat bedugdosták a bokorba a sok szemetet 
meg hátra az önkormányzati lakásokhoz. A másik a szemetes, sosem viszik el a 
buszmegállótól. 

Balogh Henrietta aljegyző: Már többször jeleztem, de jelzem nekik újra. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Akihez betörtek idős Néni, sajnos kirabolták, nem –e tudunk 
neki valami kis segélyt adni, mint önkormányzat? 

Balogh Henrietta aljegyző: Maga az összeggel, hogy adjon neki a Képviselő-testület nem 
lenne gond, igazából az volt a gond, hogy annyira alacsony az átmeneti segélynél az egy főre 
eső jövedelem összege 28.500.-Ft hogy a helyi rendelet alapján a Néni nem fér bele. Viszont 
volt már olyan, hogy rendkívüli helyzet, mikor a ház leégett stb. és úgy döntött a képviselő-
testület, hogy támogatja az érintettet. 

Hajnal Istvánné képviselő: Lenne egy javaslatom, az EFOP-os pályázatba van ilyen, hogy 
krízis alap, ha ilyen rendkívüli dolog történik az egyes településen, én azt javasolnám, hogy 
ezt be kellene adni a Kunhegyesi Mikro-térségi Társulás székhelyére, és amikor gyermekesély 
bizottsági ülés lesz, akkor ezt előterjesztik és a bizottság ezt megszavazza. 

Balogh Henrietta aljegyző: Javasolnám a Szociális Bizottságnak, hogy vizsgálja, már meg a 
helyi szociális rendeletet bele kellene tenni, hogyha ilyen rendkívüli élethelyzet, van akkor 
jövedelem határ nélkül is lehessen adni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Október 5-én szeretnénk megtartani a Lovas napot, amit 
minden évben megtartunk. Erre a napra szeretnénk a művelődési házat is igénybe venni. 
Szeretném, hogyha megbízna a testület azzal mivel az önkormányzatnál nincs anyagi 
lehetőség erre, hogy erre pénzt szerezzek, kérelmeket írni és ennek a szervezésével, 
lebonyolításával, mint minden évben bízzon meg a testület. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatosan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
határozati javaslatot elfogadásra. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
ellenében a határozati javaslat elfogadásra került. 

82/2019. (VIII.22.) számú határozat 
 

- Lovas Napi rendezvény lebonyolításának megbízásáról – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ballók Zoltán 
alpolgármestert a 2019. október 5-én megrendezésre kerülő Lovas Napi rendezvény teljes 
körű lebonyolításával.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: alpolgármester 



 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszagyenda Község Alpolgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Molnár Andrásné állampolgár: A József Attila úton a Gabikáék, akik Pestről jöttek, hát 
tiszta fertő az egész udvar. 

Balogh Henrietta aljegyző: Föl lettek ők is szólítva. 

Molnár Andrásné állampolgár: Ott van egy beteg nő is azzal is mi van, mert a mozgást sem 
látni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Bárkinek egyéb kérdése, közérdekű bejelentése van-e? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

K.m.f. 
 
 

 
 
           Ballók Zoltán                    Balogh Henrietta 
         alpolgármester                            aljegyző 
 
 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 


