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8. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 24-én 
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő           
    Héder Zsolt képviselő 
    Boros Benedek képviselő               
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy hiányzó nincs, 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.  
 

40/2019. (IV.24.) 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

41/2019. (IV.24.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

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

1. Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására 

2. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról  



3. Szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról 
4. Közterületek elnevezésével kapcsolatos megkeresés megtárgyalásáról 
5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői 

szolgálat felújítása beruházáshoz kapcsolódóan kötbér érvényesítéséről 
6. Egyebek  

Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzatok támogatására  

Első napirendi pont: Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására 

Pisók István polgármester: Beadnánk ezt a pályázatot van-e kérdés hozzá? 

Hajnal Istvánné képviselő: Mindenképpen be kell adni. 

Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
42/2019. (IV.24.) számú határozat 

 
- Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a I. 10. pont szerinti települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására.  
 
Erről értesülnek: 
Pisók István polgármester helyben 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző helyben 
Képviselő-testület tagjai helyben  
 

 

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról  
 
 

Második napirendi pont: Kunhegyesi Mikró-térségi Szociális Társulási megállapodásának 
módosításáról 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Arról lenne szó 2018. január 8-án támogatási szerződést 
jött létre az EFOP pályázat „Kezdettől fogva- Kezedet fogva” című projekt megvalósítása 
érdekében. Létre hoztak a projekt keretében egy Gyermekesély bizottságot ezért módosítani 
kellene a Társulás társulási megállapodását ezzel. Kettő határozatot kellene hozni. Egyrészt, 
hogy módosítjuk a társulási megállapodást, illetve egységes szerkezetben foglalását is el kell 
fogadni. 



Fuder Lászlóné képviselő: Tudom, hogy ez a pályázat zajlik, de nem tudom, hogy mit is 
tartalmaz konkrétan? Azt pedig végképp nem tudom, hogy Tiszagyendára milyen területek 
vonatkoznak hol, miben van nekünk részünk a pályázatból? Tudom, hogy ebben a 
pályázatban pl.: nyári tábort szerveztek hátrányos helyzetű gyerekek részére, de azt is tudom, 
hogy az a pénz, ami oda lett tervezve azt a nyári táborosok még a mai napig sem kapták meg. 
Talán még a ruhaosztó hely van, ami ebbe van, de a többi részéről nem igazán tudok, mi 
zajlik benne és azért jó lett volna, ha Kunhegyes kiküldi az önkormányzatnak ezt az anyagot. 
Tehát nem látjuk mi a tartalma, mi érinti a települést ebből, milyen programokat szerveznek 
ebből, kik azok, akik ezeket csinálják? Létrehoznak egy Gyermekesély Bizottságot örültem 
volna, hogy ha a bizottság tagjait is látom felsorolva. 

Pisók István polgármester: 1 fő négy órás helye is ebből van biztosítva a művelődési 
házban. 

Hajnal Istvánné képviselő: Én minden kérdésre választ tudok adni ebből a pályázatból, 
hiszen a pályázat készítői között voltam. Ezt a pályázatot 6 -8 évvel ezelőtt kezdtük el 
készíteni még akkor Tamasi Jánosné volt itt a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, akkor 
kezdtük el készíteni először, beadásra került a pályázat, Tiszafüreddel adtuk volna be, de épp 
akkor történt egy olyan változás, hogy ketté vált a járás. Mi átkerültünk a Kunhegyesi 
Járáshoz, akik Tiszafüreden maradtak ők sem adhatták be, tehát potyára dolgoztunk azt 
gondoltuk akkor. Tavaly előtt jött egy felhívás a minisztériumból a Szociális 
Gyermekvédelmi Főosztályról, hogy ez az Integrált Kistérségi Gyermekprogram, röviden 
Gyermekesély Program ez egy Kormányprogram tulajdonképpen. Tavaly előtt kiküldtek egy 
felszólítást, hogy meghívásos a pályázat és a Kunhegyesi Mikro-térségi Társulás legyen 
szíves pályázni, mert halmozottan hátrányos helyzetű ez a térség. A pályázatnak, ami a célja 
az, hogy mind a hét településen a család és gyermekjóléti szolgálat munkáját a 
gyermekvédelmi tevékenységet segítse ez a pályázat. A pályázatban megnyert összeg 500 
millió forint 5 évre szólóan és ez kimondottan csak is kimondottan a család, a gyermekjóléti 
központ, gyermekvédelmi tevékenység támogatását valósítja meg. Minden program minden 
településre kötelező, kivéve két program, ami Tiszabőn és Tiszaburán valósul meg. Hogy 
miket tartalmaz például: tartalmazz a szakembereknek a foglalkoztatását, akiket az iskolába 
igényelnek, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus foglalkoztatását is tartalmazza, 
pszichológust, tartalmaz, jogászi tevékenységet ez minden faluban megvalósul. Az általános 
iskolába négy fajta szakkörnek a megindítását tartalmazza. A pályázatba minden 
tevékenységnek megvan a szakmai koordinátora, kimentek minden településre Vincze 
Lászlóné és megbeszélték milyen szakköröket, foglalkozásokat tartanak. Tartalmaz egy olyan 
programot, hogy adományhely létesítése, ami Tiszagyendán megvalósult.  Tartalmaz egy 
szociális információs szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a családsegítőnek arra már nincs 
ideje, mint régen hogy nekem is volt, hogy töltögettem a papírokat, segélyeket, nyugdíj 
intézés, leszázalékolás stb. ezt a tevékenységet beterveztük a pályázatba és ezt Sztrunga 
Brigitta végzi. A szakemberek számára a munkáltató köteles fizetni minden évben egyszer 
szupervíziót, ami azt jelenti, hogy a munkatársak lelki megsegítésére szolgál. Szupervizor 
alkalmazásra is sor kerül. Ezen kívül érzékenyítő tréningek megtartására kerül sor a 
gyermekvédelembe, illetve az iskolába a pedagógusok számára, illetve az óvónők számára. 
Az óvodába is különböző egészségügyi programok vannak. A biztos kezdet szemléletnek az 
elterjesztése a fő pontja ennek. A biztos kezdet szemlélet az azt jelenti, hogy a kicsik 
születésétől fogva az anyákat, illetve a hátrányos helyzetű családokat hozzásegítik ahhoz, 
hogy gyermekeiket a megfelelő módon tudják, nevelni minden fajta támogatást ehhez 



megkapnak. Eszközvásárlások minimális van benne, éppen, ami a foglalkozásokhoz kell. 
Létre kell hozni a Gyermekesély Bizottságot, a Gyermekesély Bizottság olyan, mint a 
pályázat fölött a képviselő-testület. Minden településről kellene, hogy képviselő legyen benne, 
majd azt is nem ártana kijelölni. Ez a bizottság negyedévente ülésezik. Van benne ilyen krizis 
alap a Gyermekesély bizottság dönt a krízis alapról ez minden településen évente 100.000.-Ft. 
A másik a nyári táborok megszervezése, amit eddig nekünk kellett önállóan megszervezni az 
most a pályázat keretében megy. Erről szól konkrétan ez a pályázat. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a megállapodás módosítását. 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

43/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról- 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jóváhagyja a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának III. számú 
módosítását, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
(A Társulási Megállapodás módosításának teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
2.) Pisók István polgármester helyben 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző helyben 
4.) Irattár 
 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e az egységes szerkezetű társulási megállapodás elfogadásával kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, javaslom elfogadásra a megállapodás módosítását. Aki a napirendi pontokkal egyetért, 
kérem, kézfeltartással szavazzon.  
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

44/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának 
egységes szerkezetbe foglalásáról- 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.  
 
(A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt teljes szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 
2.) Pisók István polgármester helyben 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző helyben 
4.) Irattár 
 

Szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról  

 

Harmadik napirendi pont: Szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról 

Pisók István polgármester: Kunhegyes Város foglalkozik a gazdasági részével javaslatot tett 
nekünk a díjazással kapcsolatban egyszer az étkezéssel a másik pedig a házi 
segítségnyújtással. 365.-Ft most az étkezési térítési díj és 430.-Ft-ot javasolnak, a házi 
segítségnyújtásnál 0.-Ft kérünk és 250.-Ft –ot javasolnak. Az étkezést azt javasolnám 
felemelni, a házi segítségnyújtást pedig nem javasolom. 

Hajnal Istvánné képviselő: A házi segítségnyújtásra nem javaslok térítési díjat az étkezés 
térítési díját, ahogy kiszámolt a belső ellenőr az jogos. 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi a helyzet akkor, hogyha mi ezt most nem hagyjuk jóvá 
ellenben a másik két település jóváhagyja?  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Mi csak a Tiszagyendára eső részt fogadjuk el egy 
határozatba Tiszaroff a Tiszaroffét, Kunhegyes a Kunhegyes részét. 

Simai Mihály képviselő: Javaslom Polgármester úr álláspontját. 

Pisók István polgármester: Javaslom a javaslatban foglaltak elfogadását azzal a 
különbséggel, hogy a házi segítségnyújtásért ne kérjünk térítési díjat, míg az étkeztetés 
kerüljön megemelésre 430.- Ft-ra. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e a határozati javaslattal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati 
javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

45/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 



- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyenda településre 
vonatkozó fizetendő térítési díjai megállapításáról- 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a következők 
szerint fogadja el a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által javasolt intézményi 
térítési díjakat: 
 
Tiszagyenda 

Szolgáltatás 
Intézményi 
térítési díj 2018. 
évben 

Intézményi 
térítési díj 
javaslat 2019. 
évre 

Étkeztetés 
 

Étkeztetés: 
Kiszállítás: a belső ellenőr javaslatára  
érdemes lenne megfontolni a  
kiszállítás leszámlázását és térítési díj  
megállapítását pl. 100.-Ft-ban. 

 

 
 
325- Ft /nap 
0.-Ft/nap 

 
 
430- Ft /nap 
      -Ft/nap 

Házi segítségnyújtás 
 

Házi segítségnyújtás: 
 

 
 
0.- Ft /óra 

 
 
0.- Ft /óra 

 
Idősek nappali ellátása  
 
Tartózkodás: 
 
Demens személyek nappali ellátása 
 
Tartózkodás: 
 
 
 
Tartózkodás étkezéssel:  
 

 
 
 
0.- Ft/nap 
 
 
 
0.- Ft/nap 
 
 
 
325.- Ft/nap 
 

 
 
 
0.- Ft/nap 
 
 
 
0.- Ft/nap 
 
 
 
430.- Ft/nap 
 

   

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jogszabály szerint 
figyelembe vehető jövedelmének 
-  30 %-át étkeztetés,   
-  25 %-át házi segítségnyújtás,   
- 30 %-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést biztosítanak, 
- 15 %-át nappali ellátást,  
- 30 %-át nappali ellátást és ott étkezést igénybe vevők esetében.  
   
1. Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 
    a) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb,   



    b) egészségi állapota miatt, mert egészségi állapota 1-30 % közötti, melyet határozattal kell 
igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a 
háziorvos igazol, 

    c) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal 
kell igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja. 

   d) a szenvedélybetegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja, 
    e) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal 

kell igazolni. 
 

 
(Az intézményi térítési díjak javaslatára vonatkozó előterjesztés teljes szövege a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 106.) 
2.) Pisók István polgármester helyben 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző helyben 
4.) Irattár 
 

Közterületek elnevezésével kapcsolatos megkeresés 
megtárgyalásáról 

 

Negyedik napirendi pont: Közterületek elnevezésével kapcsolatos megkeresés 
megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: A Magyar Patrióták Közössége megkeresett bennünket, hogy 
kezdeményezik a Tiszagyenda Község közigazgatási területén található alábbi kommunista 
önkényuralmi rendszerre utaló közterületnevek megváltoztatását. A Marx Károly utcát 
akarnák, hogy mi megváltoztassuk, nem kötelező. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem kötelező, használható, de aggályos a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint. 

Simai Mihály képviselő: Ezzel a kérdéssel mi már foglalkoztunk, most is csak akkor vagyok 
hajlandó támogatni, ha az utca lakói azt mondják, hogy változtatni akarnak. A Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint lehet használni csak aggályos. 

Boros Benedek képviselő: Ezt már egyszer eldöntötték. 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt tudni kell, hogy annak idején, amikor az utcanevek 
változtatása történt már akkor is komoly aggály merült föl a Marx Károly utcával 
kapcsolatban. Az önkormányzat megkérte a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását 
akkor ugyanezt kaptuk, tehát hogy rendkívül aggályos, de ha változtatni akarunk, 
változtathatunk, ha nem akkor nem, használhatják az utca lakói. Akkor is felmerült, sőt 
javaslat is volt rá, hogy változtassák meg. Azt tudni kell a képviselő testületnek, hogy szoros 



nyomás alá fogják tenni a testületet, ha most nem, de előbb-utóbb meg kell változtatni az utca 
nevet, ez biztos, hogy így lesz, ez ellen pedig mi nem fogunk tudni mit csinálni.  

Hajnal Istvánné képviselő: Azt javasolnám, hogy egy lakó gyűlést kellene arra az utcára 
szervezni és ott beszélni az utcalakókkal. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy akarják-e, hogy megváltoztassuk az 
utcanevet, vagy összehívjuk a lakógyűlést, és ha akarják, akkor megváltoztassuk, ha nem 
akkor nem. Javaslom, hogy az utcanévvel kapcsolatosan kérdezzük meg a lakókat, addig ne 
kerüljön megváltoztatásra. Amennyiben a többség a változtatás mellett dönt, akkor határozzon 
a Képviselő-testület az új utcanévről. megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  

Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
46/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- Magyar Patrióták Közösségének kezdeményezése megtárgyalásáról -  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar 
Patrióták Közössége kezdeményezését a Marx Károly utca politikai önkényuralmi rendszerre 
utaló közterületnév megváltoztatásával kapcsolatosan.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megkérdezi a 
Marx Károly utca lakóit a közterületnév változtatásával kapcsolatosan. Amennyiben az utca 
lakói a közterületnév változtatását kérik, a Marx Károly utca megváltoztatásra kerül, 
amennyiben nem, úgy marad a Marx Károly utca elnevezés. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Marx Károly utca lakói 
2.) Magyar Patrióták Közössége 1024 Budapest, Margit körút 31-33. IV/5. 
3.) JNSZ megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 
4.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
5.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
6.) Irattár 
 
 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 
védőnői szolgálat felújítása beruházáshoz kapcsolódóan kötbér 
érvényesítéséről 
 
Ötödik napirendi pont: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása-
védőnői szolgálat felújítása” beruházásához kapcsolódóan kötbér érvényesítéséről 



Pisók István polgármester: A vállalkozónak ugye kétszer módosítottuk a határidejét és ugye 
harmadjára már veszélybe került annak a lehetősége, hogy nem készül el vele, és nem tudunk 
elszámolni a beruházással, de elkészült december 15-re október 31-e helyett. A szerződésben 
foglaltak szerint kötbért kell érvényesíteni az önkormányzatnak. Az önkormányzat a 
vagyonáról nem mondhat le. Kértünk állásfoglalást az Ügyvéd úrtól. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, annyit mondott nekem én még ma is beszéltem vele, 
azt mondta, hogy nagyon szívesen kijön a képviselő testületi ülésre, de annyit mondott, hogy 
a szerződésszegés tényét akkor tudja ő is ebben a szakkérdésben megállapítani, ha a műszaki 
ellenőr ebben a szakkérdésben nyilatkozik. Ennyit mondott, ő képviseli az önkormányzatot 
ebben az ügyben, ha megbízást kap erre és azt is elmondta, hogy mennyiért. Amikor ez a 
beruház készre lett jelentve ez a projekt pontosan hogyan is állt az építési napló alapján a 
készre jelentés jogos volt-e vagy megtévesztő volt ez a magatartás? Ezeket mondta.  

Pisók István polgármester: December 14-én lett készre jelentve. 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem, október 30-án lett készre jelentve majd november 6-án volt 
egy megbeszélés az anyagból ez derül ki ahol november 15-re tette a bizottság a bejárást. 
November 15-én bejárta az épületet, megállapította a hibákat és ennek 30 napot adott az 
önkormányzat, hogy ezt kijavítsa. Na, most elég kényes ügy ez egyébként és nagyon 
elgondolkoztató a Képviselő-testület részéről, hogy egyáltalán bele ugorjunk-e olyan bírósági 
herce hurcába, aminek nem látjuk a végét, nem tudjuk hogy az igényünk mennyire jogos vagy 
egyáltalán mennyit ítélnek meg, és az hogy van-e erre pénzünk? Fizetni az ügyvédet, ami 
szerintem nem két fillér lesz, ha ne adj isten belebukunk kifizetni a perköltséget, ami szintén 
nem kevés. Ha meg is ítélnek valamennyit évekig elhúzódhat ez az egész ügy és lehet, hogy a 
megítélt összeg nem fedezi azt, amit kifizetünk érte. A másik dolog Tiszagyenda Község 
Önkormányzata még kötbért egyetlen egy beruházással kapcsolatban sem érvényesített pedig 
lett volna rá mód. Itt volt a kispályának a felújítása ahol papírok bizonyítják, hogy a műszaki 
átadás jóval a határidő lejárta utána történt meg és mégsem érvényesítettünk az akkori 
vállalkozóval szemben semmiféle kötbért és azt a kispályát vissza is fizetjük valamilyen 
formában 18 millió forinttal.   

Pisók István polgármester: Egyenlőre nem kell visszafizetni. 

Fuder Lászlóné képviselő: Egyenlőre még nem Polgármester úr, de nem tudhatjuk, hogy 
mikor. Na, most ezen nagyon el kell gondolkodni. Keletkezett-e anyagi kár az 
önkormányzatnak abból, hogy végül is december 15-én történt meg a végátadás? Én 
szerintem, ha elmegyünk a bíróságra ez az első kérdése a bírónak, keletkezett-e anyagi kár. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nem. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Olvastam fönn a neten, utána néztem rengeteg olyannak, hogy 
ilyen esetbe mit állapít meg a bíróság. Mindig kevesebb kötbért állapított meg amikor döntött, 
hogyha nem keletkezett anyagi kára az érintett önkormányzatnak vagy az érintett félnek, mint 
ami a szerződésben megállapításra került. Na, most ne felejtsük el azt sem, hogy a Képviselő-
testület végül is együtt működött a vállalkozóval abban, hogy adott neki 30 nap haladékot. 
Olyan apró kivitelezési hiányosságokat kellett neki megoldani, amit befejezett, a másik a 
szerződést átolvasva garanciát vállalt 36 hónapon keresztül arra, hogy a még keletkező 



hibákat kijavítsa. Ne felejtsük el azt sem és azt mindenki tudja, hogy nekem a nonprofit kft. 
nagyon dühítő terület, de ez a cég kirángatta a nonprofit kft-t abból, ahol volt, jelen pillanat a 
nonprofit kft. normálisan tud működni. Azt se felejtsük el, hogy ez a cég az óvoda részére 
átadott egy telket fillérekért. Jó ez nem mentesíti a céget attól, hogy esetleg kötbért 
érvényesítsünk felé, sőt az is igaz, hogy a kötbért akkor is lehet érvényesíteni, ha nem 
keletkezett az önkormányzatnak anyagi kára. Ha most úgy dönt a testület, hogy érvényesíti, a 
kötbért nekünk tudomásom szerint el kell küldeni a vállalkozónak a vállalkozó erre reagálni 
fog nyílván nem fog egyetérteni a kötbér érvényesítésével, Bíróságra pedig csak utána mehet 
az önkormányzat. Tehát én ennek nem látom a tényleges végét tehát érdemi döntést 
megmondom, őszintén én ebben az ügyben nem tudok személy szerint hozni. Az, hogy ti, 
hogy gondolkoztok benne az a ti dolgotok, de én ebben nem tudok, féltem az önkormányzatot, 
hogy bele rángatjuk egy olyan anyagi ügybe, amit nem tudunk teljesíteni, nyílván az a pénz is 
jó lenne, amit a kötbérért az önkormányzatnak adnánk. De el kell gondolkodni, rajta hogyha 
eddig nem voltunk az ilyen ügyekben következetesek, akkor miért pont most kezdjük el, 
amikor tudván tudjuk, hogy nem keletkezett anyagi kárunk. Hiszen el lett számolva a 
pályázattal, el is fogadták, le is zárták.  

Simai Mihály képviselő: Nem visszafizetős pályázat végre egyszer. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az elfogadásról nem kaptunk választ a Magyar 
Államkincstár tovább küldte a Minisztériumnak az elszámolásunkat, de a Kincstárnál további 
hiánypótlást nem kellett tenni, ha esetleg lesz, azt még a Minisztérium kérheti. 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezen szerintem gondolkozzunk el. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Én ott voltam ezeken a bejárásokon és az a fogalmazás nem 
egészen jó, hogy nem lettek időben kész, 15 vagy 30 napon belül, hogy mit javítsanak ki azok 
ilyen apróságok voltak, hogy nem az a fajta tekerős csap legyen, hanem legyen nyomós, tehát 
ilyenek. Nem olyan hibák voltak, nem olyan színű kapcsolók kellenek, most csak példákat 
mondok, a korlát nem lehet olyan színű. Viszont a vállalkozó, ha október 31-re olyan csapot 
rakott volna be, olyan színű korlátot akkor sem tudtuk volna átadni az pedig önkormányzati 
hiba, mert a gázt nem köttettük be időben. Ezzel fog visszatámadni a vállalkozó. És ez is 
olyan példa, mint az iménti, hogy a többi pályázatokhoz ez kismiska. Itt minden patent és 
rendbe van. 

Pisók István polgármester: Nekem más a véleményem erről a dologról, nem a képviselő 
testület adott 30 napot neki, hogy befejezze, hanem ő öncélúan mondta, hogy 30 napon belül 
ezt a hibát kijavítja. A képviselő testület nem hatalmazta föl arra, hogy 30 napon belül 
javítsák ki a hibát. a másik volt neki egy szerződésben vállalt kötelezettsége, amit nem 
teljesített. Én személy szerint önkormányzati vagyonról nem mondok le ugyanis ez 
költségvetési csalás. 

Fuder Lászlóné képviselő: De miért lenne költségvetési csalás polgármester úr? 

Ballók Zoltán alpolgármester: A másik a kispálya az volt. 

Simai Mihály képviselő: Az volt. 

Pisók István polgármester: Ott is meghosszabbította a Képviselő-testület a vállalkozónak. 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem hosszabbítottuk meg. 



Pisók István polgármester: De most erről beszélgessünk. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Szavazzunk. 

Fuder Lászlóné képviselő: Én ezt nem értem Polgármester úr. Most minket azzal fenyegetsz, 
hogy ez költségvetési csalás? 

Pisók István polgármester: Én nem fenyegettem. 

Fuder Lászlóné képviselő: Miért költségvetési csalás? 

Pisók István polgármester: Én nem mondhatok le önkormányzati vagyonról. 

Fuder Lászlóné képviselő: A költségvetési csalás alatt én azt értem, hogyha vagyoni eredetű 
kárt okoz valaki az önkormányzatnak, akár saját maga, vagy a képviselő-testület. 

Pisók István polgármester: De a szerződésbe benne van a kötbér. 

Hajnal Istvánné képviselő: Jegyzőasszonyt megkérdezném, hogy van ez? 

Pisók István polgármester: A gázkazán nem volt átadva nem volt fűtés az épületben, nem 
volt meleg víz az épületben. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én ebbe a szakkérdésbe nem tudok nyilatkozni nekem erre 
rálátásom nincs, biztos vagyok benne, ha bíróságra megyünk ők is egy műszaki szakértőt 
fognak erre kirendelni. Én azt mondom meg kell kérdezni akkor a műszaki ellenőrt, az 
ügyvédet. Én ebbe nem tudok állást foglalni. Behoztam egyébként, hogy mi minősül 
költségvetési csalásnak, hűtlenkezelésnek, hanyagkezelésnek. Az, hogy a szerződésszegés 
ténye megvalósult vagy nem én ebbe nyilatkozni nem tudok ez egy olyan szakkérdés, amire 
műszaki szakértő tudja megadni a választ. Október 31. volt a végteljesítési határidő, ő akkor 
készre jelentette, november 6-án volt egy egyeztetés kitűzték, hogy november 15 én bejárják, 
november 15-én bejárták akkor bizonyos hiányosságokat tény és való feltártak és 30 napot 
kapott a vállalkozó azon a megbeszélésen arra, hogy kijavítsa és december 14 –én volt az 
utolsó záró átadás, ott minden hiányosság megszüntetésre került és a műszaki átadás átvétel 
megtörtént, visszaadta a munkaterületet a vállalkozó az önkormányzatnak. De én ebbe a 
szakkérdésben nem tudok nyilatkozni. Bízzon meg a Képviselő-testület egy műszaki 
szakértőt, illetve egy ügyvédet, aki ebben nyilatkozni tud. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Szavazzunk. 

Pisók István polgármester: Jó akkor én névszerinti szavazást rendelek el az előterjesztésben 
kiküldött határozati javaslatot érintően. 

Szavazás: 

Hajnal Istvánné képviselő: Tartózkodik 

Héder Zsolt képviselő: Nem 

Simai Mihály képviselő: Nem 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nem 

Boros Benedek képviselő: Nem 



Fuder Lászlóné képviselő: Tartózkodik 

Pisók István polgármester: Igen 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a kiküldött határozati javaslat 4 nem, 2 
tartózkodik és 1 igen szavazattal nem került elfogadásra, a közbér ez alapján nem kerül 
érvényesítésre a vállalkozóval szemben. Ezt én megvétózom. Majd a kormányhivatal eldönti 
hogy jogos e a kötbér vagy nem. 

 

47/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői 
szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó késedelmi kötbér 
érvényesítéséről- 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Enzyker Kft-
vel szemben nem érvényesíti 4.189.454.- Ft azaz Négymillió – száznyolcvankilencezer – 
négyszázötvennégy forint összegű késedelmi kötbért. 
 
A határozatról értesül:  
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Amibe én még nem látok bele ez ügyben, az az építési 
napló azt a műszaki ellenőr vezette. 

Pisók István polgármester: Ezt befogják kérni az e naplót. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Polgármester úr a kispályánál miért nem kutatott így? 

Pisók István polgármester: Nem kutattam így. Az is elkészült a kispálya is. 

Simai Mihály képviselő: Hagyjuk, a kispályát fertelmes állapotban van. 

Pisók István polgármester: Az a baj, hogy a gondnok nem gondozza úgy, ahogy kellene. 

 

Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves szennyvízelvezetés és 
tisztítás szolgáltatásra 

Hatodik napirendi pont: Bérleti-üzemeltetési szerződés közműves szennyvízelvezetés és 
tisztítás szolgáltatásra 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Magyar Energetikai Hivatal kötelezi a TRV Zrt.-t, hogy 
a vele szerződésben lévő partnerek, akik közösek, mint Tiszagyenda-Tiszaroff egy 
üzemeltetési szerződés legyen és ne külön Tiszaroffal és Tiszagyendával legyen szerződés. 



Most ennek a tervezetét elkészítették. Igazából ebben ugyanaz van, mint 2012-ben kötött az 
Önkormányzat.  

Hajnal Istvánné képviselő: És ez 60-40 %-ban van megosztva? 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha most 500.000.-Ft az éves bérleti szerződés jelen pillanatban 
van valami, amit a bérleti szerződésre terheltünk? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Greenexion Kft- vel volt egy megállapodás a 
közművagyon értékelési szakvéleményre, egy ilyen tanulmány készült. De az már le is telt. 

Pisók István polgármester: Nem adják ide az 500.000.-Ft-ot, hanem ők elköltik a rendszerre. 
Kérhetünk kimutatást minden évben, hogy mire költötte az 500.000.-Ft-ot a Kft.  
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a bérleti – 
üzemeltetési szerződés elfogadását. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon.  
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
48/2019. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- Bérleti- üzemeltetési szerződés megkötéséről a közműves szennyvízelvezetés és 
tisztítás szolgáltatásra -  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező bérleti – üzemeltetési szerződést közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 
szolgáltatásra megköti a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel Tiszaroff Községi 
Önkormányzatával közösen. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 
polgármestert a bérleti – üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) TRV Zrt. Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. 
2.) Tiszaroff Községi Önkormányzata 
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
5.) Irattár 
 

Egyebek 
 
Hetedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Az ivóvízzel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a Képviselő-
testületet. Az az eshetőség fönn áll, hogy kutat kell saját költségből megfúrnunk. Ehhez 



azonban az önkormányzatnak hitelt kell felvennie, amihez a Kormány előzetes hozzájárulása 
szükséges.  

Hajnal Istvánné képviselő: Csak azzal lesz a probléma, ha megfúrjuk a kutat és nem lesz jó a 
víz ugyanúgy, mint mikor az ivóvízminőség javító programba elsőként vettünk az országban 
részt. 

Pisók István polgármester: Van egy geológusi vélemény, aki megállapította, hogy 320 
méteren jóval kevesebb az arzén. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntsünk 
most arról, hogy az egészséges ivóvízellátáshoz kapcsolódóan a hitelkérelem kerüljön 
benyújtásra, kezdeményezzük a hitel engedélyeztetését a JNSZ megyei Kormányhivatallal. 
Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a hitel felvételét, annak 
engedélyeztetési eljárásának a megindítását. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon.  
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
49/2019. (IV.24.) számú határozat 
 

- Hitel felvételének megindításáról az egészséges ivóvízellátás biztosításának 
érdekében– 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megindítja az 
egészséges ivóvízellátás – út megfúrásához kapcsolódóan a hitelfelvételt, annak 
engedélyeztetési eljárását a JNSZ megyei Kormányhivatalnál. 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és az eljegyzőt, hogy ez ügyben eljárjanak. 
 
Felelős: aljegyző, polgármester 
határidő: folyamatos 
 
A határozatról értesül:  
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) JNSZ megyei Kormányhivatal Szolnok 
4.) Irattár 
 
Bugyi Ferencné állampolgár: Szeretném megkérdezni, ha már készen lett az egészségház és 
az orvosi rendelő, akkor arról volt szó, hogy leveszik a vért, ha már nem csinálják, miért nem 
lehet azt csinálni, hogy leveszik a vért és elszállítják. Tiszaroffon leveszik a vért és 
elszállítják. Kunhegyesről kijárnak vért venni, de nagyon sok pénzt kérnek, Karcagra 
időpontot kell kérni, és ha a betegnek szüksége volna, mikor műtétre megy a vérvételre és két 
hónap múlva kap időpontot és műtenék egy hónap múlva. Gyönyörű orvosi rendelőnk van, de 
nincs benne semmi.   

Pisók István polgármester: Nem mi találtuk ki, hogy ez így legyen a Kátai Gábor Kórház 
komoly problémákkal küzdött annak idején még, beakarták zárni. Mindent megtettek annak 
érdekében, hogy megmaradjon a kórház és többek között ez is pénz volt a kórháznak, hogy ők 
veszik le a vért. Egyébként ki van alakítva az orvosi rendelőbe egy olyan helyiség, ami 



vérvételre való. Kérünk az ÁNTSZ –től egy állásfoglalást, hogy alkalmas-e a helyiség esetleg 
mi kell még bele, és ha ez megvan, hogy alkalmas vérvételre akkor írunk a Kátai Kórháznak 
egy levelet, hogy szeretnénk beszállítani a vért, és ha a doktornő vállalja, akkor megoldható.  

Fuder Lászlóné képviselő: Megjelent több pályázat újra többek között a Belügyminisztérium 
is írt ki pályázatokat, útfelújításra, járdafelújításra javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy 
az útfelújítást adja már be, hiszen én átolvastam ezt a pályázatot és az van benne, hogy 
elsődlegesen azokat az utakat támogatják felújítását, amin tömegközlekedési eszköz halad 
rajta keresztül.  

Pisók István polgármester: Mennyi pénz van rá? 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem tudom. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az útnál maximálisan igényelhető 15 millió forint, az 
önrész 15% és május 31-ig lehet beadni. 

Fuder Lászlóné képviselő: A másik az ingyenes bölcsőde program, amit beszéltünk, nem 
döntöttünk benne, hogy beadjuk-e, közben ugye a másik pályázatot visszavontuk. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Lehet egy kérésem? Szavazza meg a képviselő-testület, hogy 
eljárhassak a bölcsőde pályázat kapcsán. 

Pisók István polgármester: Azt is el kell döntenünk, hogy egycsoportos vagy kétcsoportos 
bölcsődére. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Kétcsoportos. 

Pisók István polgármester: Fenntartási kötelezettség 5 év. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Az adatok jók, a gyerekszületés jó mindent átnéztünk, 
jogosítványt szeretnék. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont a másik pályázatnál ott van, hogy megbízzuk a 
pályázatírót, illetve megbízzuk a tervezőt. A tervező megcsinálta a terveket, ugyanezekkel a 
tervekkel gondolja a Képviselő-testület beadni a TOP-os bölcsőde pályázatot? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ugyanezekkel a tervekkel. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A tervek, amiket átadtak kétcsoportos bölcsödére 
vonatkoznak. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Üzemelhet a kétcsoportos egy csoportosnak is. 

Pisók István polgármester: Ezt megkell nézni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: De Polgármester úr e mi már egy hónapot dolgoztunk. 

Pisók István polgármester: De ez másik pályázat. 

Ballók Zoltán alpolgármester: De ezen is dolgoztunk. 

Pisók István polgármester: De hát nem dolgoztunk ezen még. 



Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem be kellene adni ezt a pályázatot viszont egy 
jövő heti testületi ülésre behozzuk, magát a pályázati anyagot szerintem ezen az egy héten 
nem múlik, mivel a pályázat beadási határideje 2019. június 27. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nehogy úgy járjunk, mint a múltkor, hogy az utolsó nap 
foglalkozunk vele. 

Simai Mihály képviselő: Szavazzuk meg. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Szavazzuk meg, egyébként ezt már átbeszéltük a múltkori 
testületin is. 

Pisók István polgármester: Nem láttuk a pályázati anyagot sem meg semmit. 

Fuder Lászlóné képviselő: De megkaptuk a pályázati anyagot mindenki megkapta 
polgármester úr. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Adjuk be a kétcsoportosra és szeretnék egy jogosítványt. 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, hogy adjuk, be a TOP-1.4.1 – 19 a bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázatot 2 csoportos bölcsődére, kézfeltartással 
szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet 
elfogadtuk.  
 
50/2019. (IV.24.) számú határozat 
 

- TOP-1.4.1-19 a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázat 
benyújtásáról – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a TOP-1.4.1-19 a bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázati felhívás 
alapján 2 csoportos bölcsőde kialakítására. 
 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Simai Mihály képviselő: A másik Alpolgármester úr azt kérte hagy adja be ő a pályázatot. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Csak ha akarja a testület. 

Simai Mihály képviselő: Ezt Polgármester úr dönti, el mi kérjük, hogy tegye fel szavazásra. 

Pisók István polgármester: Beadjuk a pályázatot egyelőre erről döntöttünk most. 

Bugyi Ferencné állampolgár: Szeretnék még egyet kérdezni, a szennyvízzel kapcsolatosan 
be lehet-e még adni mivel mihozzánk nem hozták be a szennyvizet, mert arról volt szó mikor 
a kispályán építették az öltözőt behozzák, mikorra megkérdeztem Polgármester urat be volt 
kötve már az is. Hogy van ez, mert benne voltunk a pályázatba és mindig kimaradtunk 
mindenből. 



Pisók István polgármester: A pályázatba nem volt benne az az utca, nem mi terveztük meg 
annak idején. 

Bugyi Ferencné állampolgár: A Kertköz 1. benne volt, ha visszanézed a pályázatot. 

Fuder Lászlóné képviselő: Polgármester úr az eredeti tervben. 

Pisók István polgármester: Abban lehet, hogy benne volt, gondolja, hogy én akarattal nem 
köttettem be a szennyvizet. Az, hogy akkor miért maradtak ki azok az utcák én arról nem 
tudok nyilatkozni.  

Fuder Lászlóné képviselő: Egy olyan bejelenteni valóm van, és azt kérném szépen 
polgármester úr, aljegyző asszony ebben az ügyben lépjen az iskolában panaszkodnak a 
gyerekek, hogy az ebédhez nem kapnak kellő mennyiségű kenyeret. A gyerekek tudni kell, 
hogy a levest is kenyérrel eszik, és egyszerűen nem tudnak nekik kenyeret adni, mert nem 
küldenek kenyeret. Saját szememmel láttam, hogy a gyerekek nem kapnak még egy fél vagy 
egy negyed szelet kenyeret sem, mert nem küldenek nekik kenyeret. Azért a kenyéren már ne 
spóroljunk! 

Hajnal Istvánné képviselő: De rajta van az étlapon a kenyér. 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt panaszolják, hogy nem kapnak kenyeret. 

Hajnal Istvánné képviselő: Az jár az idősnek is mint a gyereknek, Kunhegyesen adják én 
szoktam hordani az ebédet. 

Pisók István polgármester: Van egy élelmezésvezetőnk meg kell nézni miért nem jár 
kenyér. 

Hajnal Istvánné képviselő: Rajta van az étlapon, amit kiadnak. 

Fuder Lászlóné képviselő: Miért nem adnak annyit? Egyetlen egy vállalkozó sem volt előtte, 
aki mennyiségileg ne adta volna meg a gyerekek a kenyeret. 

Pádár Lászlóné állampolgár: Ha már szóba jött a közterület utcanévváltozás, a kis útjelző 
táblácskák mikor lesznek átjavítva? Mert ebből annyi galiba van. 

Fuder Lászlóné képviselő: Én ezt kérdeztem már, egyébként Laci foglalkozik vele és a 
betűket meg kell rendelni. A betűket össze kell írni, ki kell menni egy vagy két embernek és 
összeszámolni melyik betűből mennyi kell. 

Pisók István polgármester: A rendezvényekkel kapcsolatban lenne még kérdésem, a 
képviselő-testület milyen rendezvényeket javasol? Vagy egyáltalán mit támogat? 

Hajnal Istvánné képviselő: A rendezvényterv elkészült? Januárban előttünk volt. 

Fuder Lászlóné képviselő: Nincs rendezvénytervünk és így a költségvetésbe sincs a 
rendezvényekre semmi, egyetlenegy fillér sincs eltéve Gizike. 

Hajnal Istvánné képviselő: De akkor ez olyan dolog, hogy mondhatunk bármit itt az 
asztalnál nem lesz végrehajtva. 

Pisók István polgármester: Azért kérdezem most Gizike. 



Ballók Zoltán alpolgármester: Marika néni és Gizike megválaszolta nulla forint van a 
költségvetésben. Csináljon mindenki rendezvényt. Pályázni kell, én pályázok a Lovas napra.  

Pisók István polgármester: Akkor nincs pénz a rendezvényekre és akkor pályázzunk az volt 
a javaslat. 

Ballók Zoltán alpolgármester: De Polgármester úr ne forgassa már ki a szavainkat. 

Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom a majális megtartását családi nappal egybekötve. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Én 50 bulit javaslok, tartsunk bulit minden héten. Csak 
miből? 

Pisók István polgármester: Ez komolytalan. 

Ballók Zoltán alpolgármester: A hagyományokat meg kell őrizni, búcsú stb, komolyan 
mondom. 

Pisók István polgármester: Azt is kérdeztem mivel támogatja? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Most mondta Gizike, hogy nulla forint van a 
költségvetésben. 

Pisók István polgármester: Esetleg a képviselő díjából támogatja- e vagy nem például? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Abból mi mást támogatunk. Meglesz a helye mindennek, 
jótékonyságra. 

Pisók István polgármester: Rendben van. 

Hajnal Istvánné képviselő: Május 1-én meg kell tartani a majálist egybekötve családi nappal 
és az EFOP pályázatból segítséget kell kérni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Polgármester úr minden évben megtapsoltassa magát 
augusztus 20-án hogy maga fizette a tűzijátékot és tapsolnak az emberek, de minden évben itt 
van a számla. 

Pisók István polgármester: Én nem mondtam, hogy én fizetem a tűzijátékot. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester úr elhagyta az ülést! 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, közérdekű 
bejelentés van-e? Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést 
bezárom. 

 

K.m.f. 
 

 
           Pisók István                Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 



 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 


