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8. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 28-án 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
 
    Pisók István polgármester 
    Hajnal Istvánné alpolgármester 
    Oláh János képviselő          
    Pádár László Józsefné képviselő 
    Boros Tibor képviselő 
    Lenge Tibor Andrásné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Márton 
János egészségügyi problémái miatt nem tud az ülésen részt venni.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

47/2020. (VII.28.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Istvánnét és Pádár Lászlónét 
javaslom. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv hitelesítő személyeket 
elfogadta.  
 
48/2020. (VII.28.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 28-i Képviselő-
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Istvánnét és Pádár Lászlónét 
választja meg.  
 
Pisók István polgármester: Négy napirendi pont lenne. A díszpolgári cím és a 
Tiszagyendáért emlékérem, a Gyendai Faluház létrehozásával kapcsolatos kérelem és a 



Segélycsomag osztásáról történő döntéshozatal. Egy napirendi pontunk lenne, a Szabadság út 
felújításához kapcsolódó határozat módosítása, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
49/2020. (VII.28.) számú határozat 
 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  
 

1.) Díszpolgári cím és Tiszagyendáért emlékéremről döntéshozatal 
2.) Gyendai Faluház létrehozásával kapcsolatos kérelem 
3.) Segélycsomag osztásáról döntéshozatal 
4.) Egyebek    
 

Első napirendi pont: Díszpolgári cím és Tiszagyendáért emlékérem 

Pisók István polgármester: Javasolnám Bordás Péter Plébános Urat díszpolgári címre, több 
éve szolgája a híveket itt Tiszagyendán, rendszeresen szerveztek az erdélyi gyerekeknek itt a 
plébánián nyaralásokat, tiszagyendai gyerekeknek is. Gondoskodik a templomról, hetente jön 
minden kedden misét tartani, azt gondolom, ezt önzetlenül teszi, nem, csak azért, mert ő 
plébános, hanem a gyendai emberek lelkét ápolja. Van-e ehhez valakinek hozzászólása? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Támogatom ezt a javaslatot mindenképp, mert tényleg 
Péter Atya évek hosszú sora óta olyan munkát végzett, aminek látszata van a településen, 
fizikailag is a templom körül, mert gyönyörű minden és azon van, hogy fejlődjön a 
Tiszagyendai Katolikus Közösség. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy van-e ehhez a javaslathoz esetleg valakinek 
kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 
elfogadását. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadta a 
határozati javaslatot. 

 
50/2020. (VII.28.) számú határozat 
 
- Díszpolgári cím adományozásáról – 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bordás Péter Plébános Úr részére 
díszpolgári címet adományoz. 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a díszpolgári cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel a 
kapcsolatot Bordás Péter Plébános Úrral.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 



1. Bordás Péter Plébános 
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4. Irattár 

 
Második napirendi pont: Tiszagyendáért Emlékérem adományozása  

Pisók István polgármester: Három javaslat érkezett be, az egyik Gizikének a javaslata. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ábrahám Tamás Úr volt a javaslatom, aki tizenéve már, 
hogy támogatja a település szociális tevékenységét konkrétan a szociális étkeztetést, illetve 
konkrétan önkéntes támogatója a „Séta az egészségért” mellrák elleni programnak, nagy 
összegekkel támogatja ezeken a rendezvényeken az étkeztetés biztosítását. Biztos vagyok 
benne, hogy a jövőben is támogatni fog bennünket. 

Pisók István polgármester: A másik két javaslatom nekem lenne. Az egyik javaslatom a 
gyógyszerésznő Matastikné Pannika, aki Tiszagyendán üzemeltet egy gyógyszertárat, kijár 
rendszerességgel minden nap, nekünk ez jó, hogy itt van éveken keresztül, ezt Tiszagyendáért 
teszi és a gyendai emberekért. A másik javaslatom a Nagykun- Hús üzem tulajdonosa, 
Szegedi Sándor, aki minden évben rendszeresen támogatja a nagycsaládosokat, rászorulókat 
élelmiszer csomaggal, támogatja a kerékpárversenyt. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Bármi volt Szegedi Sándorhoz lehetett menni akár egy 
rendezvény vagy bármi mindig mindenben segített, maximálisan támogatom, Matastik Pálnét, 
szintén mert igazodik a lakosság igényeihez a gyógyszer ellátásban. És ugye az a szokás, 
hogy ilyenkor a rendezvényre meghívjuk a korábban megválasztott díszpolgárokat is.  

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz, határozati 
javaslathoz további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
határozati javaslat elfogadását. Elsőként Ábrahám Tamást kellene megszavazni, hogy 
adományozzunk részére Tiszagyendáért Emlékérmet majd Dr. Matastik Pálnét és Szegedi 
Sándort szintén, hogy részére is adományoz a Képviselő-testület Tiszagyendáért Emlékérmet.  

Először Dr. Matastik Pálnét kérem megszavazni. Aki egyetért azzal, hogy részére 
Tiszagyendáért Emlékérmet adományozzunk, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, 
hogy Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik ellenében elfogadta a határozati javaslatot. 

51/2020. (VII.28.) számú határozat 

- Tiszagyendáért Emlékérem adományozásáról Ábrahám Tamás részére - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Ábrahám Tamás részére 
Tiszagyendáért Emlékérmet adományoz.  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Tiszagyendáért Emlékérem cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, 
vegye fel a kapcsolatot Ábrahám Tamással.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



 
A határozatról értesül: 
 
1. Ábrahám Tamás Tiszafüred 
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4. Irattár 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy Dr. Matastik Pálnéval ki ért egyet, hogy 
részére is adományozzunk Tiszagyendáért Emlékérmet. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik ellenében úgy döntött, hogy Dr. Matastik Pálné részére munkássága 
elismeréseként Tiszagyendáért Emlékérmet adományoz. 
 
52/2020. (VII.28.) számú határozat 

- Tiszagyendáért Emlékérem adományozásáról Dr. Matastik Pálné részére - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Matastik Pálné részére 
Tiszagyendáért Emlékérmet adományoz.  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Tiszagyendáért Emlékérem cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, 
vegye fel a kapcsolatot Dr. Matastik Pálnéval.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1. Dr. Matastik Pálné Tiszaroff 
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4. Irattár 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy Szegedi Sándorral a Nagykun Hús 
vezetőjével ki ért egyet, hogy részére is adományozzunk Tiszagyendáért Emlékérmet. Aki 
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében úgy döntött, hogy Szegedi Sándor részére 
munkássága elismeréseként Tiszagyendáért Emlékérmet adományoz. 
 
53/2020. (VII.28.) számú határozat 

- Tiszagyendáért Emlékérem adományozásáról Szegedi Sándor részére - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szegedi Sándor részére 
Tiszagyendáért Emlékérmet adományoz.  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Tiszagyendáért Emlékérem cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, 
vegye fel a kapcsolatot Szegedi Sándorral.  



 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1. Szegedi Sándor Kunhegyes 
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4. Irattár 
 
 
Harmadik napirendi pont: Tiszagyendai Faluház Egyesület kérelme 

Pisók István polgármester: Megszeretne alakulni a Tiszagyendai Faluház egyesület, 
javaslom, támogassa az Önkormányzat, székhelyet biztosítunk, illetve majd szeretnének, egy 
olyan helyet, ahol ezt a Faluházat létre tudják hozni. Nekünk is jó lenne, ha lenne egy ilyen 
egyesület, ami őrzi a hagyományokat.  

Lenge Tiborné Képviselő: Működne olyan, hogy volna egy népdalkörünk ezen belül 
bevonnánk a fiatalokat. Lenne néptánc csoport, valamikor volt ilyen én is táncoltam. 
Szeretnénk a régi hagyományainkat, szüreti bált, sajnos ezek mind, mind elmaradtak. 
Szeretnénk összeszedni a régiségeket, kiállítani. Olyan házat szeretnénk, ami egy régi faluház, 
van kemence, két ablak van a végén. Néztük a Magyar féle házat, nem lenne rossz, de 
rengeteg a lom.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még azt javasolnám, hogy a neve úgy legyen, hogy 
Tiszagyendai Faluház Egyesület és Nyugdíjas Klub, bele kellene venni, mert ha pályázunk, 
valamire szerepelnie kell a nyugdíjasklubnak is benne, mert egy pályázat korábban ezen 
bukott meg.  

Pisók István polgármester: Felajánlom a Magyar féle házat engedelmetekkel arra a célra, 
hogy ott működjön ez az egyesület. A székhelyét azonban a Teleháznál javaslom, aminek a 
címe Szent Mihály u. 30.  aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra 
került. 

54/2020. (VII.28.) számú határozat 

 

- Gyendai Faluház Egyesület és Nyugdíjas Klub székhelyhasználathoz történő 
hozzájárulásról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyendai 
Faluház Egyesület és Nyugdíjas Klub megnevezésű társadalmi szervezet a Tiszagyenda 
Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 316 hrsz-ú természetben az 5233 
Tiszagyenda Szent Mihály u. 30. szám alatti ingatlant (Teleház) határozatlan ideig szívességi 
használat jogcímén székhelyként használja és az ingatlant az egyesület székhelyeként a 
Szolnoki Járásbíróság nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza Tiszagyenda Község Polgármesterét és Aljegyzőjét, hogy 
a székhelyhasználathoz kapcsolódó nyilatkozatot aláírja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, aljegyző 
A határozatról értesül: 
1.) Gyendai Faluház Egyesület és Nyugdíjas Klub helyben 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Negyedik napirendi pont: Segélycsomag osztásáról történő döntéshozatal 

Pisók István polgármester: Lemondtunk egy jó páran a jövedelmünkről, tiszteletdíjunkról a 
vírus miatt is és a másik, hogy segítsünk azoknak a rászorulóknak, akik, munkanélküliek 
lettek vagy közmunkában dolgoznak vagy nagy családosok. 100 főre terveztünk, de én 
javaslom, legyen 150 fő első körben. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Csütörtök, péntek ki lehetne osztani, viszont el kell dönteni 
ki, kapjon. 

Pisók István polgármester: A Szociális Bizottság összeül és eldönti, hogy ki kapjon. 
Lehetőleg olyanok kapjanak, akik kis jövedelműek, nagycsaládososok, munkanélküliek, 
illetve olyan rászorulók, akik szenvedélybetegek vagy egyéb ehhez hasonló problémával 
küzdenek. Úgy fogják összeállítani a csomagot, hogy a húson felül lesz még benne liszt, 
cukor.  

Balogh Henrietta aljegyző: Értékben 5000.-Ft értékű csomag?  

Pisók István polgármester: Úgy fogják összeállítani a Nagykun-húsnál a csomagot igen és 
lesz még benne liszt, cukor. Lehetne benne valami csokoládé is. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Vagy nápolyi. 

Pádár Lászlóné képviselő: Nem tudom mennyi a tojás termelés, hogy esetleg beleférne-e 10-
10 tojás? 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e? Amennyiben nincs kérem a segélycsomag osztásáról szól határozati javaslatot elfogadni, 
mely szerint 150 fő, család részére 5.000.- Ft értékben húsokból álló csomagot, valamint 
lisztet, cukrot és 10 darab tojást biztosítsunk. Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati 
javaslat elfogadásra került. 

55/2020. (VII.28.) számú határozat 
 

- Segélycsomag osztásáról szóló döntéshozatal – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 150 tiszagyendai 
család részére segélycsomagot ad. 
A részesülőkről szóló döntés meghozatalára felkéri az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottságot  



 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesül:  
1.) Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb közérdekű bejelentés van-e? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pisók István                        Balogh Henrietta 
polgármester       aljegyző 

 
 
 
  Hajnal Istvánné    Pádár Lászlóné 
    jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

Tóthné Kovács Piroska 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


