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17. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Oláh János képviselő 

    Boros Tibor János képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tiborné és Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Koósné Ignácz Anikót jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Koósné Ignácz Anikót 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

124/2022. (IX.26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Koósné Ignácz Anikót elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő egy napirendi pont megtárgyalása lenne 

a mai testületi ülés napirendje, valamint az egyebek. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

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

napirendi pontok elfogadásra került. 

 

121/2022. (IX.21.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés 2022. év ajánlatkérésre beérkezett 

ajánlatok értékelése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Egyebek 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

 



Első napirendi pont: Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés 2022. év 

ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok értékelése 

 

Pisók István polgármester: Három árajánlat jött a cégektől, mely a Képviselő-testület tagjai 

számára kiküldésre került. Az egyik 1.435.000 Ft, a másik 1.417.500 Ft, a harmadik pedig 

1.625.500 Ft. Nekünk durván annyi pénzünk van, amennyit az első ajánlat küldött, úgyhogy én 

javaslom, hogy ezt fogadjuk el. megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg további kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak. 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Royal Marine Kft. ajánlata került 

elfogadásra.  

125/2022. (IX.26.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program – „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram MFP-

KOEB/2022. AGL-145 szárzúzó/vízszintes tengelyű billenthetű mulcsozó 

beszerzésére beérkezett ajánlatok értékelése - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program – 

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram MFP-KOEB/2022. AGL-145 

szárzúzó/vízszintes tengelyű billenthetű mulcsozó beszerzésére az alábbi 3 ajánlattevőt jelölte 

meg, tőlük kért be ajánlatot: 

1) Y-Klima Technika Kft. 

6000 Kecskemét, Budai hegy 159. 

E-mail: yagrogep@gmail.com 

2) Royal Traktor Zrt. 

6000 Kecskemét, Budai hegy 132. 

E-mail: info@royaltraktor.hu 

3) Megatravel Kft.  

6000 Kecskemét Budai hegy 137. 

E.mail: megatravel2000@gmail.com  

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. A legjobb ajánlatot a Royal 

Marine Kft. adta be 1.435.100.- Ft azaz Egymillió – négyszázharmincötezer – egyszáz forint 

összegben.  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására, munkagép beszerzésére.  

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

mailto:yagrogep@gmail.com
mailto:info@royaltraktor.hu
mailto:megatravel2000@gmail.com


2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Egyebek  

Pisók István polgármester: Dr. Katona Gábor, pontosabban a Humán Egészségügyi Bt. 

küldött egy levelet, ami a következőképpen szól: 

„Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Polgármester Úr! 

A WPW Humán Egészségügyi Bt. 5234 Tiszaroff Verseghy utca 31. képviselőjeként az 

alábbiakkal fordulok Önökhöz. Mint ahogy Önök is tudják, az elmúlt hetekben Tiszaroff 

községben hosszú évek óta általam ellátott állandó háziorvosi ellátás, és a mellettem dolgozó 

asszisztencia változás okán is jelentős változások történtek. Ahogyan az ismert, Önöknél 

háziorvosi ellátást kizárólag azért tudtam eddig ellátni, mert az asszisztencia okán megoldott 

volt a helyettesítésem, és ekként hosszabb rendelési időt tudtam teljesíteni Tiszagyenda 

községben. Sajnálatosan azonban, az asszisztencia tartós távolléte miatt, ezen helyettesítés már 

nem megoldott egy döntés okán, melyről Önök is értesítve lettek, tudomásom szerint. Tiszaroff 

Község Önkormányzata részéről. Tiszagyenda Községben történő helyettesítésemet 2022. 

október 1 napjától kezdődően nem engedélyezi a polgármester asszony. Ez pedig egyúttal azt 

is jelenti, hogy a továbbiakban sajnálatosan nem tudom az eddigi időintervallumban ellátni a 

háziorvosi ellátást. Erre figyelemmel, kezdeményezni kívánom közöttünk Tiszagyenda Község 

Önkormányzatával 2020. március 12-én létrejött népegészségügyi ellátását akként, hogy annak 

a kettes számú melléklete szerint a rendelési idő minden hétköznap 16 órától 18 óráig történne 

meg. A készenlét változatlan fenntartásával, illetve a tiszaroffi rendelőben 8 és 16 óra között 

tudom fogadni a tiszagyendai betegeket is, amennyiben sürgősségi ellátást igényelnek. 

Szerintem ezen rendelési időre vonatkozó szerződés módosítás nem befolyásolja hátrányosan 

az ellátás minőségét és színvonalát, illetve a lakosokat sem érinti a kezdeményezett változás 

negatívan.  

A szerződés módosítás tervezetét mellékelten küldöm. A kezdeményezéssel kapcsolatos 

észrevételeiket, válaszaikat előre is megköszönve, tisztelettel. „ 

Pisók István polgármester: És már küldtek is egy egészségügyi ellátási szerződés módosító 

okiratot. Hogy a 2020. március 12-vel megkötött szerződésünket, mint vegyes háziorvosi 

körzet, valamint iskola és ifjúsági egészségügyi szolgálatra vonatkozóan – ez nagyon fontos, 

majd erre vissza fogok térni -, megbízott vonatkozásában időközben bekövetkezett, előre nem 

látott körülmény változás okán. A szerződést az alábbiak szerint módosítják: a felek a rendelési 

időre vonatkozó 2-es számú mellékletben rögzített akként módosítják, hogy a rendelési idő 

minden hétköznap hétfőtől 16 órától 18 óráig tart.  

Az egyes pontban részletezett szerződés egyéb pontjait nem módosítják. Rögzítik, hogy jelen 

szerződés módosítás 2022.11.01. napjával lép hatályba. A felek jelen módosító okiratot 

akaratukkal megegyezően aláírták.  

Itt a baj, amikor írja, hogy Tiszagyenda község területén vegyes háziorvosi körzet, valamint 

iskola és ifjúsági egészségügyi szolgáltatás működik. Tehát most, ha iskolai és ifjúsági 



egészségügyi szolgálatról beszélünk, akkor 16 óra után iskolában már nincsenek. Nem hiszem, 

hogy 16 órakor Tiszabőről fognak idejönni a gyerekek., hogy megvizsgálja őket.  

Pádár Lászlóné képviselő: A gyerekek oltását is neki kell megoldani, csak ő adhatja be.  

Pisók István polgármester: A másik, ami aggályos, hogy mi megnéztük, minimum 15 órát 

kell egy héten itt lennie, rendelni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az már mindegy, hogy egy nap egy órát rendel, a másik nap 

négyet, de a tizenöt óra ki kell, hogy jöjjön.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amit viszont szerződésben kell rögzíteni?  

Balogh Henrietta aljegyző: A melléklete a rendelési idő az ellátási szerződésnek.  

Pisók István polgármester: Több aggály is van. Az egyik, hogy az emberek nincsenek ehhez 

hozzászokva, hogy este legyen rendelés. Volt régebben, még emlékszem rá, még Dr. Szabó 

Ottó rendelt úgy, hogy volt este is. Van Budapesten is úgy, hogy hetente rendel például négyszer 

délelőtt a háziorvos, és egyszer pedig este, de itt folyamatos lenne, hogy 16 órától 18 óráig. A 

másik aggály pedig, hogy ő ügyeletbe jár, akkor, hogy oldja meg az ügyeleti szolgálatot?  

Hajnal Istvánné alpolgármester: És egyedül volna, egyedül rendelne? 

Pádár Lászlóné képviselő: Ez az. Asszisztens nélkül, vagy hogy? Hogy módosulna? Ugyanis 

én már hallottam vissza olyat, hogy mégiscsak át fog járni Ildikó Tiszaroffra.  

Pisók István polgármester: Én nem tudom, egyelőre most ezzel foglalkozzunk, mert most erre 

a levélre nekünk válaszolni kell. Én nem fogadom ezt el, én ragaszkodom a 13 órától 16 óráig 

való rendeléshez. Mindenki mondja el a véleményét! 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Engem az egészben, ami izgat, hogy egyedül rendelne 

doktor úr, vagy pedig akkor azt a plusz két órát még Ildikónak bent kell lenni? Mert 8-tól 16-ig 

az ANTSZ-szel intéz, ügyeletet kell tartani a faluban, a rendelőben. Tehát 8-tól 16-ig ott kell 

lenni Ildinek, ez tiszta sor, ott is volt, ezzel semmi gond. De akkor neki meg kel hosszabbítani 

a munkaidőt, meg még plusz a védőnőnek, mert ugye a védőnő szokott ott lenni az oltásoknál.  

Pisók István polgármester: Ebben igazad van Gizike, erre nem is figyeltem, hogy Ildinek 8-

tól 16 óráig itt kell lennie, mert ugye ez egy előírás. És nyilvánvalóan akkor nekünk túlórát 

kellene fizetnünk Ildikónak.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez az egyik dolog. Még ha a WPW Bt. átvállalná a 

túlórafizetést, akkor is ott van a védőnő, akinek még mindig túlórát kell fizetni, ha azt akarják, 

hogy ott legyen. Ami nem gond, mert ott nem előírás, hogy neki a gyermekek oltásánál jelen 

kell lenni. A másik viszont, akkor nagyon észen kell lenni, hogy kinek mit adnak be, mert ugye 

ezt mindig a védőnő ellenőrizte, diktálta, egyeztette az időpontokat. Na innentől már ugye ez 

problémásabb. Asszisztens viszont szükséges, mert főorvos úr is, asszisztens nélkül nem tud 

elboldogulni. De még ha azt mondja, hogy majd ő kifizeti az asszisztenst, az sem működne, 

hiszen annak is van határa, hogy mennyit dolgozhat valaki egy nap.  

Pisók István polgármester: Ha visszatérünk az Ildikó esetére, mi eleve nem engedhettük el 

Ildikót, mert ugye 8-tól 16 óráig asszisztensnek kell lenni, így szól az alapengedélyünk. Tehát 

ha Ildikót elengedjük, akkor valaki mást kellett volna a helyére ültetni.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: És fizetni nekünk. Holott nem tőlünk hiányzik az 

asszisztens.  

Pisók István polgármester: Szerintem mindenki vállalja a felelősséget, és név szerinti 

szavazást kérek akkor. Vagy ha egységesen megszavazzuk, akkor nem kell.  

Boros Tibor képviselő: Vaszily Edittel legalább fel lett véve a kapcsolat?  

Pisók István polgármester: Fel lett véve igen. Heni is beszélt Edittel, én is beszéltem vele 

többször. Azt mondta, ő tekintettel van a főorvos úrra, tehát ő nem akar tolakodni, nem akar 

rossz viszonyban lenni. De ha főorvos úr azt mondja, ő nem tudja ellátni 13 órától 16 óráig, 

akkor ő szívesen elvállalja. Ezt Heni is hallotta, nekem is elmondta többször is. Eleve nekik is 

egy szakképzett asszisztenst kellett volna felvenni. 

Attól nem kell megijedni, hogy orvos nélkül maradunk, ha például Editet sem engedik el, 

ugyanis a Belügyminisztériumhoz tartozik az orvosi ellátás, és küldenek ide akkor egy orvost. 

Vagy, az Editet vagy a Gábort helyezik ide 13-16 óráig. Olyan nem lesz, hogy nem lesz orvos.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Megteszed a javaslatot. Én azt javaslom, hogy válaszolni 

kell főorvos úrnak erre a levelére, amit most itt felajánlott, hogy megfelel-e nekünk a rendelés, 

vagy pedig ragaszkodunk a 13-16 óráig való rendeléshez. Felmondani nem kell, mert mi nagyon 

elégedettek voltunk főorvos úr munkájával.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Erről szavazunk majd, hogy mi erről az álláspont akkor. 

És a javaslat az mi? 

Pisók István polgármester: A javaslat az, hogy nem fogadjuk el ezt a szerződés módosítást, 

amit felkínált nekünk a WPW Bt., ragaszkodunk a 13-16 óráig tartó rendeléshez. Aki egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze! Megállapítom, hogy a testület egyértelműen elfogadta, hogy 

ragaszkodunk az előző szerződésben leírtakhoz. Akkor én lezárnám az ülést, köszönöm!  

127/2022. (IX.26.) számú határozat 

- Egészségügyi ellátási szerződést módosító tervezett okirat elutasításáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a WPW 

Humánegészségügyi Bt. (5234 Tiszaroff, Verseghy u. 31/a.) képviseletében Dr. Katona Gábor 

háziorvos, ügyvezető által benyújtott egészségügyi ellátási szerződést módosító okiratot. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem fogadja 

el a rendelési idő minden hétköznapra 16:00 órától 18:00 óráig történő módosítását, a 

Képviselő-testület ragaszkodik a 13:00 órától 16:00 óráig történő rendeléshez. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, 

polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse doktor urat, vegye fel vele a 

kapcsolatot.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 



1.) WPW Humánegészségügyi Bt. képviselője Dr. Katona Gábor Dezső háziorvos 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a mai testületi üléssel kapcsolatban van-e 

esetleg kérdés? Egyéb közérdekű bejelentés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, 

megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

Koósné Ignácz Anikó 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

  

 

 

 


