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4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 2. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Boros Tibor képviselő          

    Pádár László Józsefné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.  

 

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.  

 

15/2021. (VIII.02.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Hat napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak megfelelően az 

alábbiak szerint: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a 

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

véleményezéséről 

 

2. Törvényességi felhívás megtárgyalásáról az önkormányzati intézményekben biztosított 

étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2021. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez 

kapcsolódóan  

 

3. Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló új 

rendelet megalkotásáról  

 

4. A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló új rendelet megalkotásáról  

 

5. Tanévkezdési támogatás biztosításáról szóló új rendelet megalkotásáról (szóbeli 

előterjesztés) 



 

6. Egyebek 

 

Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

16/2021. (VIII.02.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1) Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a 

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

véleményezéséről 

 

2) Törvényességi felhívás megtárgyalásáról az önkormányzati intézményekben biztosított 

étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2021. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez 

kapcsolódóan  

 

3) Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló új 

rendelet megalkotásáról  

 

4) A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló új rendelet megalkotásáról  

 

5) Tanévkezdési támogatás biztosításáról szóló új rendelet megalkotásáról  

 

6) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 

véleményezéséről 

Pisók István polgármester: Amit Kunhegyes város jóváhagyott azt mi is jóváhagyjuk hisz 

döntsenek a sorsukról mi meg javaslom, hagyjuk jóvá.  Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon.  

17/2021. (VIII.02.) számú határozat 

 

- Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendelet jóváhagyásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kunhegyes Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni 



gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletének tervezetét. Tiszagyenda Községi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet tervezetet változatlan formában jóváhagyja. 

 

Határidő: 2021. augusztus 12. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Törvényességi felhívás megtárgyalásáról az önkormányzati 

intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjáról szóló 3/2021. (III.10.) számú 

önkormányzati rendelethez kapcsolódóan 

Balogh Henrietta aljegyző: Témavizsgálat keretében most a kormányhivatalok ezt a területet 

vizsgálják a mi rendeletünket is felülvizsgálták, több szempontból is törvényességi felhívással 

éltek, de le is írták, egyrészt benne volt a vendégétkeztetésnek a díja az intézmény térítési díjas 

rendeletben, külön kell ezt elfogadni, illetve még a nyersanyagon emeltünk április 1-től, térítési 

díjat emelni a pandémia miatt nem lehet, úgyhogy ezt vissza kell állítani. Ezért kell a 

törvényességi felhívást megtárgyalni és a két új rendelet elfogadni.  

Pisók István polgármester: Javaslom a határozati javaslatot elfogadásra, aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

18/2021. (VIII.02.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2021. (III.10.) számú 

rendeletéhez kapcsolódó törvényességi felhívás megtárgyalásáról - 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/24/00373/2021. iktatószámú az 

önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 3/2021. (III.10.) 

számú rendeletéhez kapcsolódó törvényességi felhívás egyes szociális ellátásokról szóló 

4/2015. (II.27.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltakat 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette, megtárgyalta, az abban 

foglaltakat elfogadja és tartózkodik a jövőben a hasonló jogszabálysértés elkövetésétől. 

 

Felhívjuk az aljegyző figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló jogszabálysértésektől. 

 

Határidő: 2021. augusztus 4.  

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1) JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 



3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési 

díjairól szóló új rendelet megalkotásáról 

Balogh Henrietta aljegyző: Ki kellett venni belőle az áfát, azt nem tartalmazhatja, öt forintra 

kell, hogy végződjenek az összegek a szöveges résznél is kellett változtatni.  

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a 

rendelet elfogadásra került.  

 

8/2021. (VIII.02.) számú rendelet  

- Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól – 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Negyedik napirendi pont: A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló új rendelet megalkotásáról 

Balogh Henrietta aljegyző Eddig is benne volt ez az összeg az alaprendeletben, most külön 

rendelete kellett alkotni a törvényességi felhívásnak való megfelelés miatt.  

Pisók István polgármester: Javaslom a rendeletet elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a 

rendelet elfogadásra került.  

 

9/2021. (VIII.02.) számú rendelet  

- A felnőtt étkeztetés térítési díjairól - 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Ötödik napirendi pont: Tanévkezdési támogatás biztosításáról szóló rendelet megalkotásáról 

Pisók István polgármester: Javaslatom szerint megbeszéltük jegyző asszonnyal és a 

gazdaságvezetővel, hogy minden arra jogosult tiszagyendai iskolás, óvodás gyermek 20.000.-

Ft-ot kapna szeptemberben, mint tanévkezdési hozzájárulást.  

Balogh Henrietta aljegyző Úgy lenne, hogy nem a szociális rendeletet módosítjuk, hanem egy 

új rendeletet hozna a testület. Bizonyos feltételeket szabni kell a rendeletben a csatolt 

rendelettervezetnek megfelelően. Kérelemre történik, bele kellene tenni bizonyos szociális 

feltételeket, hogy aki gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, lakhatási támogatásban 

részesül, vagy az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg bizonyos összeget, ezt meg kellene 

állapítani a testületnek. Azon gondolkodtunk a szociális ügyintézővel, hogy a kérelmezőnek 



büntetőjogi felelősség tudatában kellene nyilatkozni, mert augusztusba a szabadságolások miatt 

jövedelemigazolást nem biztos, hogy mindenki tud behozni, A testület ellenőrizheti a valós 

adatokat.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A bírálatot betehetnénk polgármesteri hatáskörbe. 

Balogh Henrietta aljegyző Iskolalátogatási igazolást is kérünk be mellé, de innen az iskolából, 

óvodából ne hozzák egyenként, hanem lekérjük a névsort, illetve a református iskolából és a 

Nagy László Gimnáziumból is egyben, aki pedig mondjuk, Szolnokra jár, hozza be később. 

Pádár Lászlóné képviselő: És ez hogy lesz a lakosságnak a tudomására hozva? 

Balogh Henrietta aljegyző Facebookra föltesszük, illetve kiküldjük a kérelmeket. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a rendeletet, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon.  

 

10/2021. (VIII.02.) számú rendelet  

- Tanévkezdési támogatás biztosításáról - 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Ötödik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Hozták a kukákat, elhozták a névsort, ha ezeket a kukákat 

szétosztjuk, jelenleg az kap, akinek van rendes kukája, ha a kiosztás megtörténik, meglehet 

szüntetni a hulladékgyűjtő szigeteket.  

Pisók István polgármester: Visszatérve az aszfaltozásra, mentek itt a szövegek a facebookon 

hogy ki javíttatta ki az utakat, bár én nem facebookozok, nekem is csak mondták. Én személy 

szerint hívtam fel a KPM-nek az igazgatóját, meg aki megadta az engedélyt a kerékpárversenyre 

és vele közösen és a tiszafüredi kirendeltség igazgatójával megbeszéltük, hogy helyre hozzuk 

Kunhegyes Malom Fogadótól a Tiszagyendáig vezető utat. És Tiszaroff és Tiszagyenda közti 

szakaszt, utána jöttek a Tiszaroffiak, hogy ők intézték el, lehet ők is írtak levelet, nem tudom, 

az biztos, hogy én folyamatosan kapcsolatban voltam a területi igazgatóval. Ez valójában 

elkészült mi egy nap használtuk a versenyen, a többi napon a lakosság fogja használni. De lesz 

még a Magyar Falu Programban lehetőség újításra, remélhetőleg, függetlenül a 

kerékpárversenytől. Ez csak növeli a település színvonalát, ha van egy ilyen rendezvény.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az iskolai elszámolás július 31-ig beérkezett? És a műszaki 

anyagok átkerültek? 

Balogh Henrietta aljegyző Igen benyújtásra került mind az időközi kifizetési kérelem mindkét 

TOP-os projekt vonatkozásában és a záró elszámolás is. Azt mondta Csengeri Rozika a műszaki 

ellenőr, hogy nála sok minden megvan, aminek esetleg nem adja, ide műbizonylatát a 

vállalkozó ezt le tudjuk tölteni az internetről és az is meglesz. 



Pisók István polgármester: Esetleg egyéb közérdekű bejelentés, kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e még a mai testületi üléshez? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt 

és az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                        Balogh Henrietta 

polgármester     aljegyző 

 

     

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


