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10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 29. napján 

megtartott soron Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   

 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Oláh János képviselő 

    Boros Tibor képviselő 

 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

István polgármester és Ballók Zoltán képviselő hiányzik. 

 

Felkérem Víg Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Víg Piroskát 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

73/2022. (VI.29.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Víg Piroskát elfogadta a testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása 

lenne a mai ülésünk napirendje. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan egyéb napirendi 

pontra javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem a napirendi pont elfogadását. Köszönöm, 

megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 

 

74/2022. (VI.29.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 

Ea.: Dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezető 

 

2) TRV Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámolója 

Ea.: Kocza Imre főmérnök 

 



3) Tájékoztatás a 2021. évi KSZR tevékenységéről 

Ea.: Czakóné Gacov Katalin igazgató 

 

4) Szociális térítési díjak módosítását tartalmazó rendelet-tervezet megtárgyalása 

Ea.: Hajnal Istvánné alpolgármester 

 

5) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Beszámoló Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezném Dr. Karsai Lajos kapitányságvezetőt, hogy 

szóbeli kiegészítés van-e? 

Dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Tisztelt Alpolgármester Asszony! Tisztelt 

Képviselő testület! Tisztelt Jelenlévők! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Két év után végre 

személyesen lehet ilyen fórumon beszámolni a település közrendjéről és közbiztonságáról, 

hiszen a Covid időszakban erre nem volt lehetőség csak írásban tudtunk csak beszámolót 

küldeni. Az anyagot gondolom mindenki megkapta át tudta tanulmányozni összegségében azt 

gondolom kijelenthető, hogy Tiszagyenda csendes, szélsőségektől mentes, úgy gondolom, hogy 

szubjektív közbiztonság érzet is érvényesül a településen. Alátámasztják ezt a számok is, amiket 

én konkrétan nem sorolok fel az, hogy egy évben 6 regisztrált bűncselekmény van, azt 

gondolom, jelzi, amit a bevezetőben mondtam. Ebből kettő a közterületen elkövetett 

bűncselekmény, kiemelt súlyos bűncselekmény azt kell, hogy mondjam évek óta nem, de 

tavalyi évben egyáltalán nem történt a településen. A rendőrök intézkedése is pozitív, 2 elfogás 

volt a településen 7 bűncselekmény miatti előállítás továbbá a kollégáim 14 szabálysértési 

bejelentést és 8 helyszíni bírságot is kiszabtak a településen. Helyi körzeti megbízotti státusz 

évek óta betöltött egy kiváló szakmai felkészültségű kolléga látja el a feladatokat Én 

megköszönöm és továbbra is kérem azt a támogatást az önkormányzat és természetesen az 

állampolgárok is nyújtanak. A jövőbeli kiváló együttműködéssel zárnám a beszédem. 

Köszönöm. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen! Őrsparancsnok Úr kíván-e hozzászólni? 

Nagy Sándor őrsparancsnok: Nem kívánok hozzászólni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Képviselő társaimnak van-e kérdése a beszámolóhoz, illetve 

véleménye? 

Oláh János képviselő: Nagyon alapos beszámolót olvashattunk el, a közlekedésrendészet 

kimaradt egy kicsit az egészből, holott az utóbbi hónapokban igaz tavalyi beszámoló, de akkor 

kezdődtek a közlekedési balesetek, amik a településen megtörténtek valamilyen formában jó 

lenne, ha ez nem szaporodna tovább, közlekedési táblák kihelyezése, átnézése, egyébként 

elfogadásra javaslom. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen! Pádár Lászlóné képviselő asszony? 

Pádár Lászlóné képviselő: Én is csak azt tudom elmondani, hogy nagyon alapos beszámoló, 

elfogadásra javaslom, az adatokból is adódhat, hogy elég ritkán látjuk a körzeti megbízottat, sőt 



talán személyesen még nem is láttam esetleg a telefonszámát közzé lehetne tenni? Milyen a 

kapcsolatuk a Tiszagyendai Polgárőrséggel? Köszönöm szépen! 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyéb kérdés, felvetés esetleg? Nincsen, akkor megkérném, 

Karsai urat válaszoljon a kérdésekre. 

Dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Sorrendbe válaszolnék a kérdésekre, ugye 

a tavalyi évben nem történt személyi sérüléses közlekedési baleset a településen. Valóban gond 

van a közlekedési táblákkal, jelzéssel éltünk. Tudni kell a közutak kezelése két szerv feladata 

az egyik az Önkormányzat kezelésében lévő utak, a másik pedig a közlekedési hatóság. Mi is 

élhetünk jelzéssel, de ha valaki észlel ilyet jelzéssel élhet akár egy projekttábla egy lenőtt ág 

vagy éppen arról, ha hiányzik a jelzőtábla. A körzeti megbízott, javaslom a következő testületi 

ülésre, ha Örsparancsnok urat meghívják el fog jönni a körzeti megbízottal, ha nem ismeri 

valaki, be fog mutatkozni. Örsparancsnok az elérhetőségét megfogja adni. 

Nagy Sándor őrsparancsnok: Úgy gondolom, a Tiszagyendai Polgárőrség kiválóan ellátja a 

szolgálatát. Én oda adom a közvetlen elérhetőségem, ha valami probléma van, elsősorban 

engem keressenek, én kifogom adni a megfelelő utasítást. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Elégedettek a válasszal?  

Oláh János képviselő: Igen.   

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen! Azt gondolom, így ahogy le van írva a 

beszámoló tényleg Tiszagyenda másokhoz viszonyítva egy békés település, ahol kevés 

bűncselekmény történik, jó lenne, ha ez a jövőben is így maradna. Nagyon elégedettek lehetünk 

a rendőrség munkájával. Polgármester úr megkért rá, hogy tolmácsoljam az ő véleményét is, 

hogy köszöni szépen a rendőrségnek a munkáját ő maximálisan elégedett és elégedett a körzeti 

megbízott Kozák Ferenc működésével. A Család-és Gyermekjóléti a szociális szférával 

kapcsolatosan elég szoros az együttműködésünk a rendőrséggel több rendezvényen részt vettek, 

mindenben segítik a szakembereknek a munkáját a jelzőrendszerben is közreműködnek, ezt 

nagyon szépen köszönjük. A beszámolót elfogadásra javaslom. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretnék még visszatérni a körzeti megbízott Kozák Ferenc 

munkájára, mert Polgármester úr megkért engem arra, hogy mivel évek óta elégedettek vagyunk 

a munkájával Polgármester úr 50.000-Ft jutalomba részesítést javasolt. Ennek a fedezete meg 

van a költségvetésbe.  

Dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezető: Nagyon köszönjük ezt az elismerést biztos 

vagyok benne, hogy nagyon sokat fog jelenti a körzeti megbízott úrnak is és még inkább arra 

sarkalja, hogy szívügyén viselje Tiszagyenda sorsát. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 

rendőrségi beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal 

a rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

75/2022. (VI.29.) számú határozat 

- Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadásáról -  

 



 

Tiszagyenda település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 2021. évi 

beszámolót elfogadja. 

 

Tiszagyenda Község Polgármestereként megköszönöm a rendőrség 2021. évi munkáját. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Karcagi Rendőrkapitányság 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérem, annak is az elfogadását, hogy a tiszagyendai körzeti 

megbízottnak akkor kerüljön megállapításra 50.000.- Ft jutalom. Aki ezzel egyetért, kérem, 

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

határozati javaslat elfogadásra került.  

 

76/2022. (VI.29.) számú határozat  

 

- Kozák Ferenc körzetti megbízott részére jutalom megállapításáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kozák Ferenc 

tiszagyendai körzeti megbízott részére a munkája elismerésére egyszeri 50.000.- Ft 

pénzjutalomban részesíti. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Kozák Ferenc körzeti megbízott helyben 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: TRV Zrt. vízi közművek üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi 

beszámolója  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szóbeli kiegészítés van-e hozzá? 

Pardi Balázs Trv Zrt: Üdvözlök, mindenkit Pardi Balázs vagyok 2021 év végén sajnos 

üzemegység vezető urat Bakondi Barnát elvesztettük ideiglenesen főmérnökúr Kocza Imre 

engem kért, meg hogy a Törökszentmiklósi üzemegységet vezessem. Jövő hónapban, ha 

minden igaz véglegesednek a vezetői kérdések, de erről értesíteni fogjuk Polgármester urat, 

beosztást, elérhetőséget megfogjuk adni. Lakosságnak a csekken van egy 80-as hibabejelentő, 

24 órás bármilyen problémával hívható Törökszentmiklósra van irányítva. A 4 sz. kút, ami 

sikeresen a beruházás lefolytatódott jó minőségű vizet sikerült nyerni és a technológiát is be 

tudtuk hozzá állítani. Köszönöm! 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen! Képviselő társaimat kérem, mondják el 

a véleményüket a beszámolóval kapcsolatba, kérdéseiket, egyebeket. 



Oláh János képviselő: Tanulmányoztam a beszámolót a klórral van nekem gondom, van az 

elő és az utóadagolás, azzal is tisztában vagyok, hogyan tudják változtatni ezt a klór mennyiség 

adagolást. Hogy fordulhat az elő, hogy bizonyos szakaszokon, a rendszer végein istentelen 

klórszag van a csapok kinyitásakor, máshol nem is érezni az adalékanyagokat? Ez zavar kicsit 

mert itt van a jó vizünk. Köszönöm, elfogadásra javaslom! 

Pádár Lászlóné képviselő: Én is átolvastam a jelentést, elfogadásra javaslom. arra szeretnék 

rákérdezni a mostani jelenlegi állapotra úgy, tudom, hogy az új fúrott kutunkból 27 fokos víz 

jön fel és keverni kell a másik kútnak a vizével. A másik kútnak a vize milyen állapotú 

laboratóriumilag? Valóban töményvegyszer íze van a víznek. Ugyanúgy szűrt vizet kell inni 

vagy ásványvizet. A víz hűtése megoldható lenne-e más módszerrel? Köszönöm! 

Pardi Balázs Trv Zrt: A klór a vízben ezt már most megígérem, megnézem ezeket és 

megfogjuk mosatni, mert annak az lesz a megoldása, egészségügyi káros hatása ennek nincsen, 

a végeken összetud gyűlni sajnos. Erre külön figyelmet fogok szentelni. A másik, amit a 

Képviselő asszony kérdezett a ra keveréssel kapcsolatban a régi kútnak, ami a legnagyobb 

problémája volt a nehézfém problémája volt ez a rendszer, ami beépítésre került így lehet 

keverni, ha nem kevernénk más hűtési megoldás nincsen erre. az lenne a probléma, hogy a 26 

fokos vízben elszabadulnak a baktériumok, ezért muszáj hűteni 16 fokra. 

Pádár Lászlóné képviselő: Most az utóbbi héten a szűrő tiszta fekete volt, megmutatom, ez 

mitől lehet vajon? 

Pardi Balázs Trv Zrt: Valamennyi vas tartalma lehet, amit megszűr, de ha ilyen probléma 

jelezzék nekem.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen! Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi 

ponthoz kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, 

kérem a TRV Zrt. beszámolójának elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a beszámoló elfogadásra került.  

77/2022. (VI.29.) számú határozat 

 

- TRV Zrt. 2021. évi önkormányzati éves beszámolójáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi eves beszámolóját Tiszagyenda település vonatkozásában 

elfogadja.  

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Erről értesül:  

1.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 

2.) Pisók István polgármester (Helyben) 

3.) Balogh Henrietta aljegyző (Helyben) 

4.) Irattár 

 



Harmadik napirendi pont: Tájékoztatás a 2021. évi KSZR tevékenységéről 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Előadónak a Czakóné Gacov Katalin igazgató van 

megjelölve. 

Balogh Henrietta aljegyző: Irt egy e-mailt, hogy nem tud megjelenni, ha kérdés van írásban 

tegyük fel és ő írásban megválaszolja.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Képviselő társaimnak a beszámolóhoz van-e kérdés 

kiegészítés? 

Pádár Lászlóné képviselő: Elolvastam, de szomorú vége van a történetnek tehát leszűrték azt 

a tényt, hogy nem működik megfelelően a könyvtár sem a könyvtáros személyéről, nincs 

megadva pontos időpont, hogy mikor lehet könyvtárba menni. Mellékeltek is egy könyvtárosi 

feladatokat, hogy mi lenne a könyvtáros feladata. Hogy lehet ezt megoldani, hogy mindenkinek 

jó legyen? Ezt nagyon sürgősen mg kellene oldani nem beszélve arról, hogy a Közösségi ház 

egy megfelelő iskolázottsággal 8 órás munkakör betöltésére köteles az önkormányzat. 

Oláh János képviselő: Hasonló az én hozzáállásom is ehhez a felvetéshez, konkrétan megvan 

határozatva a feladatkörben az elvégzendő munkának a mikéntje. Javaslom, kérjék számon az 

illetékesek, hogy miért nem hajlandó bizonyos munkákat megcsinálni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavalyi évben mikor Brigi elment volt egy időszak, amikor nem 

is volt sajnos ide megbízott személy, utána jött Attila ő végezte el ezt az iskolát, mert kell hozzá 

a képesítés. Jó lenne 8 órás munkakör, de amit kapunk támogatást az államtól az nem fedezi, 

akkor az Önkormányzatnak kellene kiegészíteni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez egy újabb megbeszélést fog igényelni, ha itt lesz 

Polgármester úr is.  

Pádár Lászlóné képviselő: Pályázatot kell kiírni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szociális bizottságot kellene összehívni és megbeszélni 

hogyan lehetne ez jobb és a jövőben, hogy lehet. 

Boros Tibor képviselő: Személyi problémák merülnek fel itt.  

Balogh Henrietta aljegyző: Most lejár a szerződése hónap végével, el kellene dönteni, hogy 

hosszabbítunk-e neki. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslok egy hónap hosszabbítást. A beszámolót 

elfogadásra javaslom. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan további 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a KSZR 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a beszámoló elfogadásra került.  

78/2022. (VI.29.) számú határozat 

 

- A JNSZ Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatás elfogadása – 

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a JNSZ Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Szociális térítési díjak módosítását tartalmazó rendelet-tervezet 

megtárgyalása 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A pandémia miatt az étkezési térítési díjnak az emelésére 

nem volt lehetőség most van erre lehetőség az áremelkedések teljesen indokolják. 495.-Ft lett 

15 %-os emelés. 

Balogh Henrietta aljegyző: A mi testületünknek is kellene emelni, javaslatot tenni a Mikro-

térség felé, mert ezt amiről most dönt a Képviselő-testület, azt az árat az idős fogja fizetni 

Kunhegyesre, de mi amennyiért, szolgáltatjuk most 603.-Ft-ért azon is emelni kell, illetve 

emelni kell a vendégebéden is és a térítési díjakon az iskolánál, óvodánál. Kértünk az 

élelmezésvetetőtől nyersanyag kimutatást sajnos még nem kaptuk meg amint megkapjuk, 

előkészítjük a testületnek ezt is. 

Pádár Lászlóné képviselő: Kunhegyesen is Tiszaroffon is felszámolnak, kihordási díjat. Mi 

mért nem számolunk fel? Az is az Önkormányzat költsége. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az idősektől nem kérjük el, de kiszámlázzuk Kunhegyesnek, a 

normatíva fedezi. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, hogy kezdeményezzük Kunhegyes felé a 495.- 

Ft-os intézményi térítési díj megállapítását. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem ennek elfogadását. Megállapítom, 

hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

79/2022. (VI.29.) számú 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 2021. 

évben 

Intézményi 

térítési díj javaslat 

2022. évre 



Étkeztetés 

 

Étkeztetés: 

Kiszállítás: a belső ellenőr javaslatára  

érdemes lenne megfontolni a  

kiszállítás leszámlázását és térítési díj  

megállapítását pl. 100.-Ft-ban. 

 

 

 

430- Ft /nap 

0.-Ft/nap 

 

 

495- 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 

 

 

 

430.- Ft/nap 

 

 

 

 

0.- Ft/nap 

 

 

 

0.- Ft/nap 

 

 

 

495.- 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.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4.) Irattár 

 

 

Ötödik napirendi pont: Egyebek 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tegnap hívott Polgármester úr nagy örömmel, hogy minden 

pályázatot megnyertünk és minden pályázatra megérkezett a támogatási összeg a számlánkra.  

Balogh Henrietta aljegyző: Kettő nagy pályázatunk van a TOP PLUSZ beruházásban az egyik 

az élhető települések 219 millió forint jött meg a kincstári számlára, az energetikai felújításra 

minden intézményre a napelem, nyillászáró csere, szigetelés pedig 199 millió forint jött a 

kincstári számlára. MFP pályázatok folyamatban vannak. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Vízjogi engedélyt megkaptuk. 

Balogh Henrietta aljegyző: Megkérte a TRV Zrt. a 4 számú kútnak a vízjogi engedélyét, 

többször kellett a katasztrófavédelemmel egyeztetni, de a mai napon megkaptuk az új kútra az 

üzemeltetési engedélyt. 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretnék kérni, hogy pénteken (július 1) köztisztviselői 

nap lesz igazgatási szünetet, ha elrendelne a testület, pénteken nem dolgoznánk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom július 1-re rendeljünk el igazgatási szünetet. 

Megkérdezem, hogy elfogadja-e a Képviselő-testület, hogy 2022. július 1-re (péntekre) 

igazgatási szünetet kerüljön megállapításra? Amennyiben igen, kérem kézfeltartással 

szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

80/2022. (VI.29.) számú határozat 

 

- Igazgatási szünet elrendeléséről –  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségénél 2022. július 1. napjára 

igazgatási szünet kerül elrendelésre. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár  



 

 

Boros Tibor képviselő: Ha megszüntetik a rezsicsökkentést mennyivel lesz több kiadása az 

Önkormányzatnak? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha egyetemleges szolgáltatási szerződés van gázra, villanyra, 

vízre akkor elméletileg nekünk nem emelhetnek. Elméletileg mindenhova van szerződésünk, 

de nem tudom mi fog még kijönni. 

Pádár Lászlóné képviselő: Hogy folyik az a munka bent az önkormányzat épületében, mikor 

lesz ennek vége? Mi hiányzik? Ki csinálja? Hogy lesz elszámolva? 

Oláh János képviselő: Sajnos, nincs aki vállalja. 

Boros Tibor képviselő: Egy ember csinálja nem egy brigád. 

Pádár Lászlóné képviselő: Hogy néznek ki a járdák? Levágták a sövénynek a tetejét, szárad, 

a szemétlerakó tele van! 

Balogh Henrietta aljegyző: A Hivatal felújítása több ütemben történik az első ütemben volt a 

nyílászárócsere és a fűtéskorszerűsítés elszámolási határidő június 30. Ez megtörtént. A 

második ütembe lenne a szigetelés, festés, folyosó burkolás, nincs ember, aki vállalja, Jaja 

csinálgatja. Harmadik ütem a napelem, de nem bírja el a rendszer, hálózatbővítés kell. A 

hulladék elszállítást jelzem. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A szolgálati lakásoknál nagy a gaz, kötelessége a ház előtt 

a kertjét rendben tartani. A közfoglalkoztatásban nincs elég ember, valamit erre ki kellene 

találni. a hőségriadó miatt a védőital kötelező az embereknek, Misivel egyeztettem megkapják 

az emberek. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ebben a faluban az emberek iszonyú körülmények közt 

tartják a kutyákat, érkezett írásos bejelentés hozzám, valamit tenni kellene ez ellen. 

Megkérdezem, hogy esetleg valakinek még valamilyen hozzászólása, közérdekű bejelentése 

van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Hajnal Istvánné                         Balogh Henrietta 

            alpolgármester               aljegyző 

 

 

 

Víg Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

  


