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5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 25. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Ballók Zoltán képviselő 

    Boros Tibor képviselő          

    Oláh János 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 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

19/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Nyolc napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak megfelelően 

valamint plusz 3 napirendi pont a most elhangzottak szerint: 

 

1. TRV Zrt. által véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 

tervrészének megtárgyalása az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által megvásárolni tervezett 5232 Tiszabő, 

József Attila u. 83. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó vásárlási szándék 

megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról  

Ea.: Pisók István polgármester 

 



4. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás kezdeményezéséhez szükséges előkutatási, 

feltásári munkálatokhoz kapcsolódó nyilatkozat megtételének megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

7. Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzés alprogramhoz kapcsolódó traktor 

megvásárlására ajánlattevők megjelöléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

8. Egyebek 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

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

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

 

20/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1. TRV Zrt. által véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási 

tervrészének megtárgyalása az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által megvásárolni tervezett 5232 Tiszabő, 

József Attila u. 83. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó vásárlási szándék 

megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4. Bányatelek megállapítására irányuló eljárás kezdeményezéséhez szükséges előkutatási, 

feltásári munkálatokhoz kapcsolódó nyilatkozat megtételének megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása  

Ea.: Pisók István polgármester 

 



6. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

7. Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzés alprogramhoz kapcsolódó traktor 

megvásárlására ajánlattevők megjelöléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

8. Egyebek 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

Első napirendi pont: TRV Zrt. által véleményezésre megküldött gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási tervrészének megtárgyalása az ivóvíz és szennyvíz vonatkozásában 

Pisók István polgármester: Ez egy tervezet, ebben van benne töltet csere is, beszerelik az új 

tisztító berendezést. 

Pádár Lászlóné képviselő: Ez a töltet csere, ez mennyiben változtatja azt, hogy most fúrjuk a 

kutat, meg lesz egy jó kút. Lesz-e majd szükség erre a cserékre? 

Pisók István polgármester: A geológusok tájékoztattak erről. Olyan nem létezik, hogy itt az 

Alföldön arzénmentes víz legyen, valamennyi arzént tartalmazni fog ez a kút is, kevesebb lesz, 

de mindenképpen kell ez az arzénszűrő. Van-e másnak a kiküldött előterjesztéshez 

kapcsolódóan kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra.  

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

 

21/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész TGY-IV és TGY-SZV víziközmű 

rendszerre a 2021-2035 időszakra történő elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gördülő Fejlesztési 

Terv beruházási tervrészét a TGY-IV elnevezésű, 11-30304-1-001-00-12 vkr kóddal 

rendelkező víziközmű rendszerre és a TR-SZV elnevezésű 21-20181-1-002-00-10 vkr. kóddal 

rendelkező víziközmű rendszerre a 2021-2035 időszakra vonatkozóan. 

 

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: 2021. szeptember 9.  

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) TRV Zrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 



4.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról 

Pisók István polgármester: Minden évben kapunk szociális tűzifát, javaslom, adjuk be a 

pályázatot. Javaslom elfogadásra. Van-e másnak a kiküldött előterjesztéshez kapcsolódóan 

kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra.  

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

 

22/2021. (VIII.25.) számú Kt. határozat 

 

- Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtása -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázati 

igényét a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyet 

ellenszolgáltatás nélkül biztosít az arra rászorulóknak. 

 

Az igényelt támogatás összege: 3.505.200.- Ft 

 

Az igényelt támogatáshoz biztosítandó önerő összege: 233.680.- Ft, melyet Tiszagyenda 

Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetéséből biztosít. 

 

Az igényelt keménylombos tűzifa mennyisége: 184 m3/q 

 

A tűzifa szállításából- ideértve a rászorulókhoz való juttatást is- származó költségek 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatát terhelik. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási igény aláírására. 

Határidő: 2021. augusztus 25. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

5. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Bányatelek megállapítására irányuló eljárás kezdeményezéséhez 

szükséges előkutatási, feltárási munkálatokhoz kapcsolódó nyilatkozat megtételének 

megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: Előzőleg volt egy tárgyalás akkor itt volt az országgyűlési 

képviselő úr is, mivel ez a beruházás érint több települést is itt a környéken. Az M4-es pályára 



szeretnének innen szállítani homokot, ami a mi hatáskörünkbe tartozik, mint önkormányzat. 

Akkor tettek egy javaslatot, de mondtam, hogy az országgyűlési képviselő úr tájékoztatása és a 

helyi képviselő-testület nélkül nem döntök. Viszont küldtek egy hozzájáruló nyilatkozatot, amit 

vissza kell küldenünk, ha Önök is hozzájárulnak. Mi igazából abban maradtunk, hogy arra 

adunk esetleg meghatalmazást, hogy megvizsgálják, hogy egyáltalán van-e itt annyi homok, 

hogy érdemes-e megkezdeni a tárgyalásokat. Ez egy előzetes tárgyalás volt semmi 

elköteleződés nincs belőle, fölmerült az is, hogy az önkormányzat ezért 10%-ot kap a homok 

árából. Az is fölmerült, hogy az utat előre fogják felépíteni a homokszállításra nem az, hogy 

majd utólag lesz itt útfelújítás. Jelenleg arra adunk esetleg felhatalmazást, hogy megéri-e nekik 

felépíteni úgy az utat, hogy elbírja a teherjárművet vagy egyáltalán érdemes-e, van-e annyi 

homok.  

Oláh János képviselő: Mindenki tudja, hogy melyik terület a 0143/17. telek? 

Pádár Lászlóné képviselő: Én nem. 

Pisók István polgármester: Tóth János földjénél igazából, ami volt régen bányatelek. Azt 

gondolom, adjuk meg a lehetőséget csak a vizsgálatokra adunk felhatalmazást. Javaslom 

elfogadásra.  

Pádár Lászlóné képviselő: Ez érint földtulajdonosokat? 

Pisók István polgármester: Majd egyezkednek velük. Megkérdezem, hogy egyéb kérdés, 

hozzászólás, vélemény van e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzanak.  

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk, hogy adjunk 

hozzájárulást a bányatelekhez kapcsolódó előkutatási munkálatok megkezdésére.  

 

 

23/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- Bányatelek megállapítására irányuló eljárás kezdeményezéséhez szükséges 

előkutatási, feltárási munkálatokhoz kapcsolódó hozzájárulás megadásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország 

és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

(továbbiakban: MATrT) 18. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ezúton kijelenti, hogy 

 

- egyetért azzal, hogy a Precíziós Agrokémia Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 

142. 4. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-10-140772; adószám: 26558534-2-42, továbbiakban: 

Bányavállalkozó) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban: Bánvafelüqyelet) előtt bányatelek megállapítására 

irányuló eljárás kezdeményezéséhez  a Tiszagyenda külterület 0143/17 hrsz-ú ingatlan 

területét illetően, ehhez szükséges előkutatási, kutatási, feltárási munkálatokat végezzen. 

- tudomással bír arról, hogy a kutatási munkálatok elvégzéséhez való hozzájárulás nem 

keletkeztet jogot a Bányavállalkozó számára bányatelek fektetéshez. A bányatelek 

fektetéshez az Önkormányzat külön írásbeli döntésben járulhat hozzá. 

-  



Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képvisel-testülete felhatalmazza a polgármester az 

ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Fiák és Társai Ügyvédi Társulás 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzéshez 

kapcsolódóan ajánlattevők megjelöléséről  

Pisók István polgármester: Nyertünk egy MTZ traktort 6.000.000..-Ft értékben. Ehhez 

kapcsolódóan meg kellene jelölni az ajánlattevőket, hogy kitől kérjünk be ajánlatot a traktor 

megvásárlása érdekében. Javaslom, hogy az alábbi 3 ajánlattevő kerüljön megjelölésre az 

ajánlatok bekérése érdekében:  

1.) Faragó Bt. Kunhegyes, Rákóczi u. 58/b. 

2.) Rakodógép Kft. Tiszafüred, Aradi u. 6. 

3.) Pap-Agro Kft. Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a. 

Pisók István polgármester: Ma elküldjük az ajánlatkérőt, jövő hét keddig adunk határidőt, 

van- e valakinek még ajánlata, ha nincs, javaslom elfogadásra. Van-e másnak a kiküldött 

előterjesztéshez kapcsolódóan kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra.  

 

24/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- A Magyar Falu Program keretében a „Kommunális eszköz beszerzése” 2021 című, 

MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat alapján traktor beszerzéshez kapcsolódóan 

ajánlattevők megjelöléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében a „Kommunális eszköz beszerzése” 2021. című, MFP – KOEB/2021 kódszámú 

pályázat alapján traktor beszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátására az alábbi ajánlattevőket 

jelölöm meg:   

 

1.) Faragó Bt. Kunhegyes, Rákóczi u. 58/b. 

2.) Rakodógép Kft. Tiszafüred, Aradi u. 6. 

3.) Pap-Agro Kft. Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a. 

 

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus úton a 

tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2021. augusztus 31. (kedd) 16:00 óráig. 

 

mailto:tgy.phivatal@dunaweb.hu


Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. május 20.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A rendeletet ehhez kapcsolódóan 2015-ben alkotta meg az 

akkori Képviselő-testület. Most Csak arról kellene dönteni, hogy a pályázat kiírásra kerül és 

például 2021.szeptember 1-től 2021. szeptember 30-ig lehet beadni. 

Pisók István polgármester: 300.000.-Ft van Civil szerveztek támogatására a 2021. évi 

költségvetésben betervezve. Kérdezem, hogy kiírjuk-e idén ezt a pályázatot a civil szervezetek 

támogatására?  Én javaslom, hogy a pályázat kerüljön kiírásra.  Megkérdezem, hogy esetleg 

ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 

határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik határozattal a 

határozati javaslat elfogadásra került a civil szervezetek számára szóló pályázat kiírásáról. 

 

25/2021. (VIII.25.) számú határozat 

 

- Civil szervezetek számára szolgáló pályázat kiírásáról – 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11/2015. (X.5.) 

számú önkormányzati rendelet alapján 2021. évre vonatkozóan a civil szervezetek támogatására 

szolgáló pályázatiot kiírja.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021.09.01 – 2021.09.30-ig lehetséges.  

A határozatról értesül: 

 

1.) Civil szervezetek helyben 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Rendkívüli Önkormányzati Támogatáshoz kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról  

Pisók István polgármester: Vannak kiadási gondjaink, de nincs nagy baj, le van, korlátozva 

mire adhatjuk be, a vírus helyzet miatt lettek kiadások, például műanyag edényben szállítottuk 

az ebédet, az oltásra szállítottuk az embereket. Javaslom elfogadásra, hogy a rendkívüli 

önkormányzati támogatásra a pályázat kerüljön benyújtásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 



kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a 

határozati javaslat elfogadásra került.  

26/2021. (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

- Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete 

szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.  

 

Határidő: 2021.09.30. 

Felelős: aljegyző, polgármester, gazdaságvezető 

 

Erről értesülnek: 

 

Pisók István polgármester helyben 

Balogh Henrietta aljegyző helyben 

Képviselő-testület tagjai helyben  

 

Nyolcadik napirendi pont: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által megvásárolni 

tervezett 5232 Tiszabő, József Attila u. 83. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó vásárlási 

szándék megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: Meg kellene nézni melyik ez a terület, és mennyit ér. Javaslom a 

napirend elhalasztását, mivel a kiállított adó és értékbizonyítvány alapján az ingatlan értéke 

nem egyértelműen megállapítható.  

Kilencedik napirendi pont: Egyebek 

Pádár Lászlóné képviselő: Két téma is van, amit fel szeretnék vetni, az első, az, hogy 

augusztus 20-ról egy szóval nem emlékezett meg senki Tiszagyendán, ilyen még nem volt. Ez 

egy szégyen. A falunak nem lett megtartva pedig az emberek ezt várták az megint egy olyan 

dolog. Van egy rendezvény tervezet, ha jól tudom, ami alapján ez is megrendezésre kerülhetett 

volna. És nem az önkormányzati dolgozókra gondolok, nem a Képviselő testületre, hanem van 

egy polgármesterünk és egy alpolgármesterünk, akiknek meg kellett volna oldani. 

Boros Tibor képviselő: Úgy emlékszem rá mikor itt a biciklis napot megbeszéltük azt is 

megbeszéltük, hogy nem lesz falunap. 

Pádár Lászlóné képviselő: Arról volt szó, hogy nem valószínű. 

Boros Tibor képviselő: Nem lesz Falunap. Én így emlékszem rá. 

Pisók István polgármester: Én ezért vállalom a felesőséget, hogy nem lett, de pénzünk nem 

volt rá. El kell dönteni, hogy számlákat, fizetünk vagy bulizunk, jó egy megemlékezést lehetett 

volna tartani. 

Pádár Lászlóné képviselő: Egy megemlékezést a facebook oldalra még az is valami. Pályázat 

is lett volna. 



Balogh Henrietta aljegyző: Most nyílt meg a pályázat, utólag is el lehet számolni a 

rendezvényeket amennyiben nyer az Önkormányzat. De most lehetett beadni augusztus 31-ig. 

Pádár Lászlóné képviselő: És be lett adva? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

Pádár Lászlóné képviselő: A másik, amit szerettem volna itten elmondani az, hogy ez a 

munkamorál, ami itt a hivatalba megy ez felháborító és nem arról van szó, hogy nekem bármi 

egyéb problémám van. Itt egy esetről van szó, amit el szeretnék mondani, de nem, hiszem hogy 

bárkinek aki itt dolgozik akár alkalmazott akár közalkalmazott benne lenne a munkaköri 

leírásában vagy a munkaszerződésébe hogy itt délelőtt tíz órakor vagy akármikor itt 

villásreggelizzen. Reggelizzen. Én eddig sem szóltam semmit, mert számtalanszor volt, hogy 

bejöttem és reggeliztek, de ne menjen a munka rovására. De az a viselkedés, ahogy velünk 

viselkedtek az felháborító! Az, hogy mi dolgoztunk, mint a güzük a biciklisversenyen 

Marikával meg még egy pár személlyel dolgoztunk szakadásig. Az, hogy három napig a 

mosatlan edények ott poshadtak az is egy dolog, mert bevolt zárva az ajtó nem tudta kihozni 

senki. Mikor kitudtuk volna hozni Nollival meg lett beszélve, hogy hát Marika néni oda adjuk 

most a mosogatót most egy olyan időszakunk van, hogy nem kell, a mosogató el lehet 

mosogatni. Marikával mentünk intézkedtünk, Gizike Kunhegyesen volt, de mondta, hogy 

szóljunk Misinek, hogy hordja át az edényeket, átjöttünk Marikával hogy szóljunk Misinek, 

hogy hordja már át. Bejöttünk természetesen keddi nap volt nem volt Henike sem volt a 

hivatalban, legalább hat személy volt a kis konyhában, de nem tudom, hogy ki, mert szét sem 

néztem. Misi ott volt köszöntem, jó étvágyat stb. szóltam, hogy át kellene hozni az edényeket 

hogy el, tudjuk mosogatni. Azt mondja, reggelizek, majd délután! Mondom, az rendben van, 

de délután nem tudjuk elmosogatni, mert Nolli nem lesz itt, mostanra tudja ide adni a 

mosogatót, azt mondja, reggelizek, akkor hozza át Marika néni. Nem tudom hány ember volt 

ott annyi ember előtt lealázott bennünket. Így viselkedni egy alkalmazottnak 

megengedhetetlen! Mert ha azt mondja nekem, hogy rendben van, Marika néni megeszem a 

reggelit és áthozom, egy szót nem szólok, hanem azt mondom, rendben van Misi! És akkor még 

csapkodja a tányérját meg még más is, hogy itt már mindenki parancsolhat, hogy itt már 

reggelizni sem lehet. Hát nem lehet! Annak idején mikor én munkába mentem otthon 

reggeliztem, maximum a fiókból ettem meg egy kiflit. Ehhez kapcsolódik még az, hogy innen 

a hivatalból kimegy minden és mindenki a falu apraja nagyja hamarabb megtud dolgokat, mint 

mi képviselők. Ez a képviselőknek a lenézése, lejáratása erre valami megoldás kell. 

Pisók István polgármester: Hallottam ezt az esetet, megkérdeztem Misit, mondta, hogy 

bejöttél, hogy hozzák át a tányérokat és azt mondta nekem, hogy ő azt mondta, hogy Marika 

néni megreggelizek, és utána majd áthozom. 

Pádár Lászlóné képviselő: Nem igaz! Marika tanú, Marika ott volt, Marikát is lekiabálta, hogy 

nem kellett volna ide jönni, dolgozni, miért jött nem hívta senki, hogy ide jöjjön dolgozni, 

amikor volt a biciklisverseny. Nem mondta, hogy megreggelizek és jövök, mert ha azt mondta 

volna, akkor azt mondtam volna, hogy rendben. Most már eldöntheted, hogy kinek van igaza 

és kinek nincs! Megfogom nézni a szerződéseket, hogy kinek van benne az, hogy itt reggelizhet! 

Lenge Tiborné képviselő: Elég csúnyán felállt az asztaltól és kiabált, ideges, sok dolga van, 

de viselkedni kellene. Kicsit a hangnemből vissza kell venni. 

Pisók István polgármester: Ő azt mondta te voltál ideges Marika! 



Pádár Lászlóné képviselő: Hogyne mikor azt mondja, nekem hozza át maga!  

Pisók István polgármester: Elbeszélgettem Misivel is, nem kell a feszültség, meg kell beszélni 

a dolgokat. Megkérdezem, hogy egyéb közérdekű bejelentés, kérdés, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs a mai képviselő-testületi ülést bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                        Balogh Henrietta 

polgármester     aljegyző 

 

     

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


