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5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 12-én 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Hajnal Istvánné alpolgármester 
    Oláh János képviselő          
    Pádár László Józsefné képviselő 
    Boros Tibor képviselő 
    Márton János képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
Pisók István polgármester úr akadályoztatva van, engem kért fel az ülés levezetésére, Lenge 
Tiborné jelezte távol maradását. 
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

32/2020. (III.12.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Pádár Lászlónét és Oláh 
János kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, 
hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásra 
kerültek.  
 
33/2020. (III.12.) számú határozat 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 12-i Képviselő-
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Pádár Lászlónét és Oláh Jánost választja 
meg.  
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 



Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
34/2020. (III.12.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. Egészségügyi ellátási szerződés megkötése 
 
2. Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című pályázathoz a 
nyertes ajánlattevő kiválasztása 
 
3. Egyebek 
 

Első napirendi pont: Egészségügyi ellátási szerződés megkötése 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenkinek ki lett küldve ez az előterjesztés, kérdés van-
e ezzel kapcsolatban? Vélemény van-e ezzel kapcsolatban? 

Pádár Lászlóné képviselő: Legutóbb, ahogy beszéltünk róla Dr. Katona Gábor elvállalja a 
helyettesítést, akkor arról volt szó, hogy heti 20 órában napi 4 órában fog rendelni.   

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, tényleg erről volt szó, viszont a Népegészségügyi Intézettel 
egyeztettem, Doktor úr napi 2 órát akart, de a napi 3 óra a minimum. Minden nap délután 
lenne a rendelés. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van ilyen, hogy az önkormányzat szavatolja, hogy 
harmadik személynek fenti helyiségekre vonatkozóan nincs joga, amely az Egészségügyi 
Szolgáltatót a használatban korlátozza, vagy megakadályozza. Ilyen biztos, hogy nincs, de az 
Ortoprofil Kft. még megvan a szerződésünk a gyógycipőre?  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen megvan a szerződésünk, viszont van külön helyiség. annyi 
kiegészítésem lenne, hogy Polgármester úr mondta, hogy egészítsük már ki, hogy 
mindenképpen írjuk már bele, hogy bruttó ez az összeg és a megbízott legen már az elején is 
benne. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem találtam, hogy ki takarít? 

Balogh Henrietta aljegyző: Az Önkormányzat. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Készült-e valamilyen költség terv esetleg, hogy mennyi 
pénz folyik be és hogy kifutja-e? 

Balogh Henrietta aljegyző: Úgy néz ki előzetesen, hogy kifutja. 

Oláh János képviselő: A pályázattal kapcsolatosan lett-e valami kiegészítés vagy volt-e 
jelentkező a háziorvosi pályázatra? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, most 6 hónapig van tartós helyettesítés, még 6 hónap 
praxis jog a Doktornőé. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kaptam egy levelet az egyetemről, hogy a Debreceni 
Egyetemnek van egy ilyen, hogy háziorvosi tanszék és ott kellene fölvenni velük a 



kapcsolatot, illetve annyi, hogy a pályázati kiírást, ha elküldjük, akkor a tanszékvezetőt 
megkérjük, hogy tegye már ki a leendő háziorvosok között. 

Pádár Lászlóné képviselő: Akkor, ha lesz lakás, mindenképp. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Lakás nincs, azt tudni kell, bárki idejön első kérdése az 
lesz, hogy megnézhetem a lakást? Ha nincs kérdés vagy vélemény, akkor javaslom 
elfogadásra, aki a szerződés tervezettel egyetért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a szerződés tervezet elfogadásra 
került. 

35/2020. (III.12.) számú Kt. határozat 

- Egészségügyi ellátási szerződés megkötéséről - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszagyenda Községi 
Önkormányzata és a WPW Humánegészségügyi Bt. között létrejövő egészségügyi ellátási 
szerződést elfogadja. 
 
Felhatalmazza Pisók István polgármestert a határozat mellékletét képező egészségügyi ellátási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) WPW Humánegészségügyi Bt. Tiszaroff 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 

Második napirendi pont: Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című 
pályázathoz nyertes ajánlattevő kiválasztása 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e hozzá kérdés? 

Oláh János képviselő: A három közül van olyan, aki már szállított? 

Balogh Henrietta aljegyző: A Fair Play Trade Kft-t ismerjük. 

Pádár Lászlóné képviselő: A Fair Play Trade Kft. adta a legjobb ajánlatot.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. megállapítom, 
hogy a határozati javaslat 5 igen, 0 nem 0 tartózkodik ellenében  

 
36/2020. (III.12.) számú Kt. határozat 

 
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar című pályázathoz a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról – 



 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 
Program keretében az óvoda udvar című, 951/3009/361/5/2019 iktatószámú támogatói 
okirathoz kapcsolódóan a beérkezett árajánlatok alapján a Fair Play Trade Kft-t választja ki 
nyertes ajánlattevőként, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót. 
 
Felhatalmazza Pisók István polgármestert, hogy a Fair Play Trade Kft-vel a szerződést kösse 
meg, írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester,  
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Nyertes ajánlattevő 
4.) Irattár 
 

Harmadik napirendi pont: Egyebek 

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések megtárgyalása 

Hajnal Istvánné alpolgármester: El kell gondolkoznunk azon, hogy ugye a településért mi 
felelünk és mivel ilyen helyzet van a koronavírussal kapcsolatosan, arra gondoltam lehet, 
hogy jó volna ezt a katasztrófavédelmi bizottságot összehívni. Össze kellene ülni és 
megbeszélni, hogy amennyiben súlyosabb lesz a helyzet akkor milyen teendőink vannak. 
Gondolok olyanra például, hogy tartós élelmiszereket nem ártana beszerezni, mert elő adódhat 
olyan, hogy az időseket el kell látni.  

Boros Tibor képviselő: Ez a pánikkeltésnek bizonyos fokozata. Szerintem itt még nem 
tartunk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem pánikkeltés az, ha előre gondolunk. 

Márton János képviselő: Utána néztem az egész koronavírusos dolognak, aminek lehetett, az 
a legrosszabb része ennek, hogy ott van Dél-Pest 700 ezer emberrel és a koronavírus valakin 
végig megy, mint egy nátha, van, akinél tüdőgyulladást okoz azt 5 nap lélegeztető gépre kell 
tenni. Most 700 ezer emberre 22 lélegeztető gép van. Itt a környéken csak a műtőben van 
Karcagon 4 darab. 

Pádár Lászlóné képviselő: Leges legelső feladatunk az szerintem, hogy legalább a minimális 
kézfertőtlenítő legyen minden intézményben. Legyen tartalékban szájmaszk. Ki kellene 
nyomtatni a plakátokat. 

Márton János képviselő: És amit említettél Gizike, ha nincs rá pénz? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nincs rá pénz, de ha olyan helyzet alakul ki, ami a 
lakosságot veszélyezteti, mindent felülír. Lenni kell átcsoportosítással valahonnan. 

Márton János képviselő: Heni rakjon össze egy olyan tervezetet, hogy mennyit tudunk erre 
máshonnan átcsoportosítani. 



Balogh Henrietta aljegyző: Általános tartalékunk most 500 ezer forint volt a költségvetésbe, 
elsőként ahhoz tudunk nyúlni.  

Pádár Lászlóné képviselő: Például a rendezvényre szánt pénzt, ha nem lehet megtartani a 
rendezvényeket. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Arra is gondoltam, hogy nem mindenkinek van 
Facebookja az időseknek, jó nagy betűkkel egy A/4 –es tájékoztatót minden házhoz be 
kellene tenni, hogy tudja, hogy mosson kezet, hogy tud védekezni.  

Márton János képviselő: Vásárolni mire gondoltatok? Liszt, cukor? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyanra, amit el lehet fogyasztani konzerveket első sorban. 

Márton János képviselő: Ez hány embert érintene? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: 60 embert. 

Pádár Lászlóné képviselő: Nem csak élelmiszert, hanem szappant is és ilyesmit is 
tartalékolni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Várjuk meg Polgármester urat, mert ő a parancsnoka a 
helyi védelmi bizottságnak, hogy hogy gondolta és összeülünk egy alkalommal és 
megbeszéljük.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Falu újság áll-e valahogy a facebook oldal az készen van, 
amit eldöntöttünk? 

Balogh Henrietta aljegyző: A faluújságról nem tudok, a facebook oldalt megcsináltuk.  

Pádár Lászlóné képviselő: Tegyétek oszthatóvá. 

Balogh Henrietta aljegyző: Akkor szerezzünk be kézfertőtlenítőt az intézményekbe? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, javaslom, Kunhegyesen a piacnál lévő 
gyógyszertárban készítenek kézfertőtlenítőt és ez a legolcsóbb van gél illetve spray 
formájában. 

Pádár Lászlóné képviselő: DM –nél van raktáron orvosi fertőtlenítő 3 dl, 449.- Ft-ért és 
betadine folyékony szappan szintén lehet online rendelni 6.205.-Ft. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, észrevétel, közérdekű 
bejelentés van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

K.m.f. 
 
 
 

           Hajnal Istvánné                       Balogh Henrietta 
          alpolgármester       aljegyző 

 
 

         Pádár Lászlóné     Oláh János 
    jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
 



 
Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 
 

 


