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11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28. napján 

megtartott soron Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   

 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Oláh János képviselő 

 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tibor és Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

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.  

 

81/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

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

jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: 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. 

 

82/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Víziközmű rendszerre (ivóvíz) elkészített gördülő fejlesztési terv (2023 – 2037) 

megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) Víziközmű rendszerre (szennyvíz) elkészített gördülő fejlesztési terv (2023 – 2037) 

megtárgyalásáról 



Ea.: Pisók István polgármester 

 

3) Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 8/2021. 

(VIII.23.) számú rendelet módosításának megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4) A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 9/2021. (VIII.2.) számú rendelet 

módosításának megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5) Szociális étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosítása iránti 

kezdeményezés megtárgyalásáról  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6) Asszisztens helyettesítésének megtárgyalása 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

7) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Víziközmű rendszerre (ivóvíz) elkészített gördülő fejlesztési terv (2023-

2037) megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: A gördülő fejlesztési terv kiküldésre került, mindenki 

áttanulmányozhatta. Javaslom elfogadásra, ez a következő évekre vonatkozna majd. 

Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. 

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

került.  

83/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész TGY-IV víziközmű rendszerre a 

2023-2037 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 a 2023-2037 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: 2022. augusztus 15.  

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) TRV Zrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 



4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Víziközmű rendszerre (szennyvíz) elkészített gördülő fejlesztési terv 

(2023-2037) megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: Ez a szennyvízre vonatkozik, javaslom elfogadásra. 

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 

0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

84/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész TGY-SZV víziközmű rendszerre a 

2023-2037 időszakra történő elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gördülő Fejlesztési 

Terv beruházási tervrészét a TGY-SZV elnevezésű, 21-20181-1-002-00-10 vkr kóddal 

rendelkező víziközmű rendszerre a 2023-2037 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: 2022. augusztus 15.  

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) TRV Zrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési 

díjairól szóló 8/2021. (VIII.23.) számú rendelet módosításának megtárgyalásáról  

Pisók István polgármester: Megkérném Jegyzőasszonyt, hogy tájékoztasson ezzel a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

Balogh Henrietta aljegyző: A COVID helyzet miatt nem lehetett a térítési díjakon, illetve a 

nyersanyag normákon emelni most jött el az idő, hogy lehet változtatni augusztus 1.-től. Az 

élelmezésvezetővel egyeztettünk ezt javasolta, sőt ettől többet javasolt, de az már nagyon magas 

nyersanyagár lenne.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az, ami kivan írva, hogy 836 Ft-ra van, emelve nem annyit 

fizet az idős, hanem amit mi megállapítottunk 495.-Ft-ot. 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez még az óvodába, iskolába tervezett nyersanyagköltség, amiről 

a napirend szól. Ennyire változna a nyersanyag. 



Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a rendelet módosításhoz esetleg 

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

elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet módosítás 

elfogadásra került.  

 

6/2022. (VII.28.) számú rendelet  

- Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 

8/2021. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról –  

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / 

 

Negyedik napirendi pont: A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 9/2021. (VIII.2.) számú 

rendelet módosításának megtárgyalásáról  

Balogh Henrietta aljegyző: Ez a vendégebédről szól, 1000 Ft+ÁFA (1.270.-) ennyit javasolt 

az élelmezésvezető. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a rendelet módosításhoz esetleg 

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

elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet módosítás 

elfogadásra került.  

 

7/2022. (VII.28.) számú rendelet  

- A felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 9/2021. (VIII.2.) számú rendelet 

módosításáról –  

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / 

 

Ötödik napirendi pont: Szociális étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosítása 

iránti kezdeményezés megtárgyalásáról  

Balogh Henrietta aljegyző: Ez az, amit mondtál Gizike. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megdöbbentem elsőnek a 836.- Ft hallatán, mert azt az 

idősek nem tudnák kifizetni. 

Pisók István polgármester: Ez a szociális keretünket terheli majd és nem az időseket. 

Balogh Henrietta aljegyző: Eddig a konyha a kistérségnek 603.-Ft-ért adott egy adag ebédet, 

ez az adag ár változna most 836.- Ft-ra, de ez az időseket nem érinti. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a határozati javaslathoz esetleg további 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 

elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet módosítás 

elfogadásra került.  



85/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Szociális étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási szerződés módosítása iránti 

kezdeményezés – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kunhegyesi 

Mikro-téréségi Szociális Társulás és a Platánfa Óvoda és Konyha között létrejött étkeztetési 

szolgáltatási szerződés változtatását, a szociális étkeztetési adag árának bruttó 836.- Ft-ra 

történő emelését 2022. augusztus 1. napjától.  

 

Felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt a szolgáltatási szerződés módosításában való 

közbenjárásra, annak aláírására. 

 

Határidő: 2022. augusztus 1. 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Kunhegyesi Mikro-téréségi Szociális Társulás 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Platánfa Óvoda és Konyha vezetője helyben 

5.) Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Asszisztens helyettesítésének megtárgyalása 

Pisók István polgármester: Kaptunk egy levelet a Tiszaroffi Polgármestertől, hogy a mi 

asszisztensünket áthívnák helyettesíteni, mivel a tiszaroffi asszisztens elmegy szülni így Ildikó 

napi 3 órára ott lenne helyettesíteni. Én beszéltem az orvossal is ő annyit mondott mivel 

Tiszaroff közel van, ha bármi baj van, telefonon el lehet érni az asszisztenst. Hivatkoztak arra, 

hogy minket is kisegítettek bármikor és ne akadályozzuk már az asszisztenst.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen mert Zsuzsika is volt itt helyettesíteni.  

Pádár Lászlóné képviselő: Egy hétig, de nem hónapokig.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Addig Tiszagyendán nem lenne senki a rendelőbe? 

Oláh János képviselő: Polgármester úr említette az előbb, hogy közel van a két település, ha 

olyan baj lenne. 

Pisók István polgármester: Bármi van, mindenben intézkednek. Tiszaroff is elengedte az 

orvost nekünk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Valaki kellene a rendelőbe, amíg Ildi átmegy, mert itt egy 

asszisztens van, ha elengedjük meg lehetne kérni Andit, hogy azt az időt, töltse a rendelőbe és 

díjazni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Nagy felelősség, nem vállalta már utóbb Andi sem. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem hagyhatjuk üresen a rendelőt. 



Pádár Lászlóné képviselő: Ezt az orvosi ellátás egyébként is elfogadhatatlan, ami 

Tiszagyendán van, ha még Ildikót is átengedjük, az emberek megfognak botránkozni róla. 

Balogh Henrietta aljegyző: Kellene egy állásfoglalást kérni az ÁNTSZ-től ezzel kapcsolatban. 

Oláh János képviselő: Mikortól volna ez a helyettesítés? 

Pisók István polgármester: Azt nem írták bele. Hosszú távra vehetnének fel egy embert, mert 

nem egy két hónapra megy el szülni, de lehet abból is hiány van. 

Pisók István polgármester: Javaslom, az ÁNTSZ-től kérjünk állásfoglalást.  

boros Tibor képviselő megérkezett az ülésre.  

Pisók István polgármester: Aki azzal egyetért, hogy az ÁNTSZ-től kérjünk a helyettesítéssel 

kapcsolatban állásfoglalást és azt követően tárgyaljuk újra az ügyet az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

86/2022. (VII.28.) számú határozat  

- Asszisztens helyettesítésének megtárgyalásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyöngyösiné 

Márton Ildikó asszisztens Tiszaroffon történő helyettesítésével kapcsolatosan állásfoglalást kér 

az ÁNTSZ-től, mivel aggályosnak tartja, hogy a település napi 3 órában asszisztens nélkül 

marad. 

 

Az ÁNTSZ válaszát követően az ügyet újra tárgyalja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) ÁNTSZ Karcag 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Tanévkezdési támogatás  

Pisók István polgármester: Minden iskolás, óvodás gyermeknek, akik jövedelmileg is 

beleférnek 20.000.-Ft –ot adunk, tanévkezdési támogatást. Erre az évre is el kell fogadni a 

rendeletet. Tavaly egy évre szólt a rendelet, mivel nem tudtuk, hogy milyen összegű szociális 

támogatást kapunk és mire fordítható. Ezért szükséges most a tavalyihoz hasonló, de egy új 

rendelet megalkotása. megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Amennyiben nincs, kérem a rendelet tervezet elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 

1 nem, 0 tartózkodik javaslattal elfogadásra került.  

 

8/2022. (VII.28.) számú rendelet  



- Tanévkezdési támogatás biztosításáról –  

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Nyolcadik napirendi pont: Szennyvízszivattyú felújításáról  

Pisók István polgármester: Megint kérnek tőlünk 792.000.-Ft+ Áfát mivel elromlott valami 

motor, de viszont ezt már nem futja a bérleti díjunk. Nekünk erre pénzünk nincs, esetleg úgy 

lehetne, ha pályáznánk rá az ÖNHIKI-be, de felújításra nem szoktak adni. Lehetne egy olyan 

megállapodást kötni velük, mert 500.000.-Ft-ot kapunk bérleti díjat a szennyvíztelepért minden 

évben, hogy a következő évek bérleti díjának a terhére. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyetértek vele. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 

került.  

87/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Tiszaroff településen a közös szennyvíztelepen üzemelő iszaprecirkulációs 

szivattyú felújításáról szóló döntésmeghozatal – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaroff 

településen a szennyvíztisztító telepen üzemelő iszaprecirkulációs szivattyú felújításának 

költségét, mely 792.000.- Ft + áfa a bérleti díj terhére engedélyezi. Egyéb forrásból nem tudja 

az új szivattyú költségeit megtéríteni.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők nyilatkozatom megtételére.  

 

Határidő: 2022. augusztus 1. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

6.) TRV Zrt. Szolnok 

7.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

8.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

9.) Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021. 

című, MFP-ÖTIK/02021. kódszámú pályázat alapján megvalósítandó kivitelezési munkálatok 

elvégzésére ajánlatkérés 

Pisók István polgármester: Ebben a felhívásban a hivatal épületének a szigetelése, festése, 

valamennyi rész burkolása lenne. Javaslom a következőktől kérjünk be árajánlatot: 

1.) Szaszi-Útépítő Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.) 



2.) Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

3.) Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel Petőfi u.48.) 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy esetleg más javaslat van-e? Amennyiben 

nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

88/2022. (VII.28.) számú határozat  

- Magyar falu Program önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 

2021. című, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázat kivitelezési munkálatok 

elvégzésére ajánlattevők megjelölése -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében „az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021. című, MFP – 

ÖTIK/2021 kódszámú pályázat alapján kivitelezési munkálatok elvégzésére az alábbi 

ajánlattevőket jelölöm meg:   

 

1.) Szaszi-Útépítő Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.) 

2.) Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

3.) Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel Petőfi u.48.) 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Tizedik napirendi pont: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021. című, 

MFP-ÖTIK/02021. kódszámú pályázat alapján megvalósítandó kivitelezési munkálatokhoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlatkérés. 

Pisók István polgármester: Ugyanehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan szükséges a 

műszaki ellenőröknek is ajánlatkérést kiküldeni. 

Pisók István polgármester: Javaslom a következőktől kérjünk be árajánlatot: 

Győri Sándor (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 4.) 

Stílusterv Kft. (5000 Szolnok, Baross u 41/a.) 

Gépész-Mérnöki Kft. (5300 Karcag, Móricz Zsigmond u. 53.) 



Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy esetleg más ajánlattevőre van-e javaslat? 

Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

89/2022. (VII.28.) számú határozat  

- Magyar falu Program önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 

2021. című, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázat műszaki ellenőri feladatok 

ellátásra ajánlattevők megjelölése -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében „az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021. című, MFP – 

ÖTIK/2021 kódszámú pályázat alapján műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 

ajánlattevőket jelölöm meg:   

 

1. Győri Sándor (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 4.) 

2. Stílusterv Kft. (5000 Szolnok, Baross u 41/a.) 

3. Gépész-Mérnöki Kft. (5300 Karcag, Móricz Zsigmond u. 53.) 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Tizenegyedik napirendi pont: Kerékpárverseny, Falunap, Díszpolgári cím 

Pisók István polgármester: Szeretettel meghívunk mindenkit a kerékpárversenyre. 

2022.07.29.-én (pénteken) lenne retró disco, szombatra már nem találtunk hangosítást. 

Szombaton lenne főzőverseny, ugráló vár, pizza sütés stb. Mi kis Falunk verseny lesz. Vasárnap 

pedig a futam. 

Pisók István polgármester: El kellene döntenünk, hogy szeretnénk-e augusztus 20-án 

ünnepséget rendezni? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Vecsei Miklósnak beszéltük, hogy díszpolgári címet adunk, 

sokat segített megérdemelné ezt a címet. 

Pisók István polgármester: Tiszagyendai emlékérmet két főnek szoktuk adni, van rá javaslat? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tarné Földes Andrea védőnő a covid alatt sok munkát 

ellátott pluszban a faluban. Segített az embereknek, bevásárolt, gyógyszereket váltott ki stb.  

Pisók István polgármester: Javasolhat bárki, ha valakit tud. 



Oláh János képviselő: Nem muszáj okvetlen tiszagyendai lakosnak lenni. 

Pisók István polgármester: Nem persze. 

Pádár Lászlóné képviselő: Olyan magánszemély, aki támogatja az önkormányzatot például, 

rendezvényeken. 

Pisók István polgármester: Focisták Tasi Pisti is nagyon sokat segít. 

Boros Tibor képviselő: Aki még sokat csinál az Boros Benedek a pályán is sokat dolgozik, ő 

mossa a mezeket, csinálja a pályázatokat stb. 

Pisók István polgármester: Felteszem szavazásra Vecsei Miklóst Tiszagyenda díszpolgári 

címére. Megkérem, aki azzal egyetért, hogy 2022-ben Vecsei Miklós részére adományozzunk 

díszpolgári címet, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 5 igen, 

1 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadásra került.  

 

90/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Tiszagyendáért Díszpolgári cím adományozásáról Vecsei Miklós részére– 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vecsei Miklós Úr részére 

Tiszagyendáért Díszpolgári címet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a 

munkásságának. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Tiszagyendáért Díszpolgári cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, 

vegye fel a kapcsolatot Vecsei Miklós Úrral. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Vecsei Miklós Budapest 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Felteszem szavazásra Boros Benedeket Tiszagyendáért 

emlékérem címre a sportban tett munkájáért. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodik szavazattal 

elfogadásra került.  

 

91/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról ifj. Boros Benedek részére– 

 



Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Boros Benedek részére 

Tiszagyendáért emlékérmet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Tiszagyendáért emlékérem adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel 

a kapcsolatot ifj. Boros Benedekkel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Boros Benedek helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Felteszem szavazásra Tarné Földes Andrea védőnőt 

Tiszagyendáért emlékérem címre faluközösségért végzett munkájáért. Aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 4 igen, 2 nem, 

0 tartózkodik szavazattal elfogadásra került.  

92/2022. (VII.28.) számú határozat 

 

- Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról Tarné Földes Andrea részére– 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarné Földes Andrea részére 

Tiszagyendáért emlékérmet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Tiszagyendáért emlékérem adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel 

a kapcsolatot ifj. Boros Benedekkel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tarné Földes Andrea helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: És mi legyen az ünnepséggel? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Díjak átadása, ünnepség, asszonykórus fellép, színjátszó kör 

fellépése is lehetne, és össze lehetne rakni a családi nappal. Még Attila ott lesz, neki is lejár a 

szerződése arról is dönteni kellene. 



Pádár Lászlóné képviselő: A múlt testületi ülésen arról volt szó, hogy a bizottság összeül 

Attilával és megkérdezi, hogy mi a terve, hogy csinálja, vagy nem csinálja, mert az, hogy 

havonta hosszabbítjuk ez nem állapot. 

Pisók István polgármester: El kell dönteni mi legyes az ünnepségen, díjak átadása, ünnepség, 

asszonykórus fellép, színjátszó kör fellépése, Zalánék tudnának jönni néptáncolni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Oláh Nikit is fel lehetne kérni, hogy énekeljen, a kút átadását 

is meg lehetne szervezni. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, hogy 2022.08.19-én kerüljön a Falunap 

megtartásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 

0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

93/2022. (VII.28.) számú határozat 

- Falunap megrendezéséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. augusztus 

19. napján megrendezi Falunapi rendezvényét, ahol a díszpolgári címhez és a Tiszagyendáért 

emlékéremhez kapcsolódó díjak is átadásra kerülnek.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb közérdekű bejelentés, hozzászólás a 

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

K.m.f. 

 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

 

Víg Piroska 

jegyzőkönyvvezető 


