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19. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 18. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Oláh János képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Boros Tibor 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 Moldovánné Janku Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Moldovánné Janku Mónikát 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

141/2022. (XI.18.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Moldovánné Janku Mónikát 

elfogadta a testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása lenne a 

mai testületi ülés napirendje. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a napirendi pont elfogadásra 

került. 

 

142/2022. (XI.18.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

 

1. Közvilágítási szerződéskötés 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Asszisztens helyzetének megtárgyalása 

Ea.: Mártonné Tőzsér Erika tagintézményvezető 

 



3. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tervezők megkeresése 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

4. Igazgatási szünet megtárgyalása 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

5. Járási Startmunka Mintaprogram pályázat benyújtásáról való döntéshozatal 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

6. Idősek tiszteletadó vacsorájának megtartásáról szóló döntéshozatal 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

7. Egyebek 

 

Első napirendi pont: Közvilágítási szerződéskötés 

 

Pisók István polgármester: Mindenki tudja, hogy megemelkedett a kilowatt ára. Nekünk az 

Audax-szal december 31-ig él a szerződésünk. Tett egy olyan ajánlatot a cég, hogy ha a héten 

megújítjuk velük a szerződést, akkor januártól 2 évig 162 ft/kw lesz, a 177 forint helyett. 

Viszont ez kötött két évig, mindentől független, tehát ha a világpiac ár feljebb vagy lentebb 

megy, nekünk ez az összeg akkor is fixen marad. Mint egy hűségszerződés, úgy működik.  

Balogh Henrietta aljegyző: Most 4000 kilowatt a fogyasztásunk, ami összegben kb 400 ezer 

forintot jelent havonta. Ez januártól, ha 177 ft/kw-ra emelkedik, akkor 900 ezer-1 millió forint 

körüli összeg lesz. A 162 ft/kw-tal egy havi kb 75-80 ezer forintot spórolnánk. 

Pisók István polgármester: Ezt a havi 500-600 ezer forintot pluszban sajnos mi nem tudjuk 

kifizetni. Kértem javaslatot az Audax-tól, hogy hogyan tudnánk csökkenteni ezt az összeget 

jövőre. Két javaslatuk volt. Az egyik, hogy egy adott időintervallumban lekapcsoljuk a 

közvilágítást, a másik pedig, hogy részlegesen szüntetjük meg a világítást, tehát adott számú 

égőt kicsavarunk. Fontosabb útkereszteződéseknél például meghagyjuk a lámpákat, mindenhol 

máshol kicsavarjuk. Ehhez az Audax készít egy tervet, ha ezt a megoldást választjuk, azt 

mondták. A másik megoldásnál a Tiszagyendán található három trafót kell átprogramozni, hogy 

az adott időintervallumban kikapcsoljanak a lámpák. A kormány a mi kezünkbe adta a döntést, 

hogy oldjuk meg. Beszéltem az országgyűlési képviselővel, azt mondta arra most nincs mód, 

hogy segítsenek a kis településeknek.  

Oláh János képviselő: Ezek az árak nem fognak lejjebb menni. Lehet, hogy x idő múlva majd 

realizálódik valamennyire, de annyi nem lesz már, mint volt.  

Pisók István polgármester: Kérnünk kell ajánlatot az Audax-tól is, hogy ez az átállás 

mennyibe kerül majd nekünk, mert sem az égőket nem fogják ingyen kicsavarni, sem 

átprogramozni nem fogják ingyen. Egyik megoldás sem lesz jó, de a kisebbik rosszat kell 

választanunk. Mínusszal viszont nem tervezhetünk a jövő évi költségvetésben.  Én azt tartom 

jobb ötletnek, hogy szakaszosan csavarjuk ki az égőket, a fontosabb útkereszteződésekben 

hagyjunk meg. Így spórolunk, de még sincs mindenhol vaksötét. Pár helyre pedig tehetnénk 



mozgásérzékelős lámpát is. Az ajánlatot, hogy mennyiért csavarják ki az égőket, azt még 

mindenképpen meg kell várnunk.  

Tehát szerintem a legjobb megoldás a közvilágítás részleges kikapcsolása lenne. De 

megkérdezhetjük erről a falut is, összehívhatunk egy falugyűlést is.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenesetre ebben a témában minél hamarabb dönteni 

kell.  

Pisók István polgármester: Igen, de az ajánlatot mindenképpen meg kell várnunk, hogy 

mennyiért szűkítik le a közvilágítást. Nyilván nekik az lenne az egyszerűbb, ha egy adott 

időintervallumban teljesen ki lennének kapcsolva a lámpák, akkor csak a három trafót kellene 

átprogramozniuk.  

Itt amiben mindenképpen döntenünk kell most, az az, hogy elfogadjuk-e az Audax ajánlatát 

januártól a 162 forintra, vagy sem.  

Balogh Henrietta aljegyző: Én Tiszaroffot kérdeztem, ők 179 forintot fizetnének majd, nekik 

is felajánlották ezt a kedvezményt, de ők nem mertek leszerződni két évre.  

Pisók István polgármester: De esetleg még azt is mondhatják nekünk, hogy ha mi januártól 

szűkítjük a közvilágítást és kevesebb energiát használunk el, akkor még fizessünk nekik, mert 

neki elmaradt haszna van.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez a szerződéskötésnél kiküszöbölhető, attól függ milyen 

szerződést kötünk ugye.  

Balogh Henrietta aljegyző: Nekem annyit mondtak mikor beszéltem velük, hogy ha 

csökkentjük a világítást, akkor azt jelezni kell feléjük, mert akkor ők a részszámlát úgy állítják 

ki, automatikusan csökkentik a számlánk összegét.  

Pisók István polgármester: Én azt mondom, mielőtt felelőtlenül döntenénk bármiben is, 

lássuk a szerződést. És ott majd ki fog derülni, hogy elmaradt haszonért fizetnünk kell-e majd, 

vagy sem. Azt javaslom, hogy aljegyző asszony írjon nekik egy levelet, kérdezzük meg, hogy 

azt vállalják-e, hogy ha a havi 4000 kilowattnak csak a felét használjuk el, akkor is felajánlják-

e a kedvezményes árat januártól, a 162 forintot. Ha vállalják, akkor elfogadjuk a két éves 

szerződést.  

Oláh István képviselő: Ahhoz, hogy reálisan tudjunk dönteni, több információra van 

szükségünk.  

Pisók István polgármester: Egyeztetnünk kell a rendőrséggel is, a közbiztonság miatt.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Illetve szerintem Heni írjon egy levelet, kérje meg a 

polgárőrséget, hogy ők is tegyék rendszeresebbé a járőrözéseiket.  

Pisók István polgármester: Így van, a rendőrséget is megkérem, hogy írásban nyilatkozzon 

róla, hogy vállalják a sűrűbb járőrözést.  

Pádár Lászlóné képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy a csökkentett árral, és ha a 

közvilágítást is szűkítjük, azt ki fogjuk tudni fizetni?  

Pisók István polgármester: Igen. 4 millió forint támogatást kapunk rá évente. Rendben, akkor 

szerintem ezzel kapcsolatban mindent megbeszéltünk. Aki egyetért azzal, hogy írjunk az 



Audaxnak egy levelet, amiben rákérdezünk a fent említett kérdésekre, az kézfeltartással 

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

elfogadásra került. 

 

143/2022. (XI.18.) számú határozat 

  Közvilágítási szerződéskötés –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítási 

szerződéskötés előtt a felmerült kérdésekhez kapcsolódóan választ kér az Audax Renewables 

Kft-től a felelősségteljesebb döntés meghozatala érdekében. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a közvilágítást biztosító Audax Renewables Kft-vel és kérdezzen 

rá a felmerült kérdésekre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Asszisztens helyzetének megtárgyalása 

Pisók István polgármester: Gyöngyösiné Márton Ildikó beadta a felmondását november 14-

én, este 21:07 perckor küldte az e-mailt. Azt írja döntését módosítani, visszavonni nem fogja.  

Balogh Henrietta aljegyző: Először telefonált, azt mondta, hogy beteg lett, egy szabadságot 

szeretne kérni, majd meglátja, hogy alakul a betegsége. Utána írt egy üzenetet, hogy úgy néz ki 

hosszabb távú a betegsége, egész novemberben szükség lenne helyettesre.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én azt szeretném kérdezni, hogy te, mint jogi ember Heni, 

érvényes így az Ildikó felmondása, hogy nem a munkáltatónak adta be? Mert nem a testület a 

munkáltatója, hanem a polgármester.  

Balogh Henrietta aljegyző: A hivatal e-mailjére jött ugyan a levél, de valóban nem a 

polgármesternek címezte. Ez most polgármesteren múlik, hogy elfogadja-e így a felmondást. 

Pisók István polgármester: Nem fogadom el, mert én vagyok a munkáltatója, nem a testület. 

Így akár azt is mondhatná pár nap múlva, hogy ő nálam nem mondott fel, csak a testületnek 

jelezte.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A testületnek semmi köze ahhoz, hogy ki dolgozik az orvosi 

rendelőben.  



Pisók István polgármester: Nyilván én mindig megkérdezem a testület véleményét, de 

mégiscsak én vagyok a munkáltatója. Ez a felmondás így nem jogszerű.  

Pádár Lászlóné képviselő: Jár neki végkielégítés?  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem jár neki, mivel ő mondott fel.  

Pisók István polgármester: Én sajnálom, hogy ő elmegy. Azt gondolom mi soha rosszat nem 

tettünk vele. A múltkori ügy kapcsán sem, csak nem engedtük át Tiszaroffra helyettesíteni, 

hiszen nem tehettük meg.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen. Én azt javaslom, hogy az aljegyző asszony értesítse, 

hogy mi elfogadjuk ugyan a felmondását, de hivatalosan is tegye ezt meg a munkáltatójánál, a 

polgármesternél.  

Pisók István polgármester: És írásban adja be, az aláírásával.  

Pádár Lászlóné képviselő: Helyettesítésről pályázatot kell kiírni, hogy keresünk asszisztenst 

8 órában?  

Balogh Henrietta aljegyző: Nem kötelező kiírni, de hirdetést lehet feladni.  

Pisók István polgármester: A Kunsági Hírmondóban majd meghirdetjük, mert az lenne a 

legjobb, ha közeli helyről járna át.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azzal a hölggyel is lehetne beszélni, aki a múltkor jött volna 

ide dolgozni, amikor előzőleg adta be Ildi a felmondást. Minél előbb gondoskodni kell az 

asszisztens pótlásáról. A falu egészségügyi ellátásáról a testület felel, és nekünk kell ezt 

mihamarabb megoldani.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor hétfőn meghirdetjük valamelyik újságban az 

állást.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én vállalom, hogy beszélek a hölggyel, aki előzőleg jött 

volna ide.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor aki egyetért vele, hogy aljegyző asszony írjon egy 

levelet, kérje meg Ildikót, hogy jogszerű, hivatalos formában tegye meg a felmondást nálam, 

az kézfeltartással jelezze. Köszönöm! Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

144/2022. (XI.18.) számú határozat 

- Asszisztens helyzetének megtárgyalása –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza az 

aljegyzőt arra, hogy írjon hivatalos levelet az asszisztensnek arra vonatkozóan, hogy adja be a 

felmondását eredeti aláírással ellátva, hivatalos formában.  

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 



A határozatról értesül: 

1.) Gyöngyösiné Márton Ildikó asszisztens helyben 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető 

Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tervezők 

megkeresése 

 

Pisók István polgármester: Kértünk ajánlatokat tervezésre az Élhető Település pályázatnál. 

Megnyertük a pályázatot oda, ahol most a lovas pálya van ugye, ott legyen egy rendezvény 

terem, szökőkút, játszótér, egy fitnesz rész, egy biciklis tanpálya és egy biciklis pumpa pálya. 

Erre nyertünk pénzt. A múltkor kértünk három ajánlatot, három tervező cégtől. Nem jött be egy 

sem, de én ide hívtam az egyik tervező társaságot. Nagyon fontos, hogy olyan tervező cég 

csinálja, akik odafigyelnek rá. Ha megnyeri valaki közbeszerzésen, ne tudjon belekötni 

semmibe, illetve úgy csináljon mindent, ahogy kell. Az orvosi rendelő is nagyon jó példa, ahol 

nem jó ajtót tettek be, kihallatszik minden. Vagy például a villanyóra szekrényre kellett volna 

egy új ajtó, de nem volt benne a tervben, így annyit sem volt hajlandó lecserélni pluszban. Ezért 

nagyon fontos, hogy minden, de minden bele legyen írva a tervbe, ha pedig nem úgy lesz valami 

megcsinálva, nem fogják kifizetni. Akik tegnap itt voltak, ők alaposnak, megfelelőnek tűntek, 

viszont áprilisra akarják az engedélyes tervet megcsinálni, ami nagyon későn van. A 

megvalósításra mindössze 6 hónapunk maradna kb. Az épület részével van a baj, ami több időt 

vesz igénybe, engedélyek is csak ahhoz kellenek. Olyan tervezőt kellene keresni, aki 

kompletten vállalja a tervezést, és időben el is készíti a terveket. Beszéltem a közbeszerzővel 

is, aki azt mondta, hogy ha a tervek készen vannak, ő is el tudja kezdeni a munkát, tehát nem 

kell megvárni az engedélyeket. Úgyhogy valamikor össze kell majd ülnünk újra, hogy egy 

olyan tervező brigádot válasszunk, akik mondjuk januárra elkészítik a terveket.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Rendben, akkor megbízzuk polgármester urat, hogy 

keressen új tervezőket.  

Pisók István polgármester: Aki azzal egyetért, hogy megbíznak engem új tervezők 

felkeresésére, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

145/2022. (XI.18.) számú határozat 

- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tervezők 

megkeresésére felhatalmazás adása - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-PLUSZ-

1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó tervezési feladatok ellátására tervezők megkeresésére, velük történő tárgyalásra 

Pisók István polgármester felhatalmazza.  



Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

Negyedik napirendi pont: Igazgatási szünet megtárgyalása 

 

Pisók István polgármester: Csináltam egy felmérést a középületek között, hogy mennyi gázt 

fogyasztanak. A gondozási központban, az óvodában, durván 20.000 forint naponta a gáz. A 

hivatal sokkal kevesebbet fogyaszt, 5.000 forint körül naponta.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én azt hadd tegyem hozzá, hogy nem tartom jó ötletnek a 

családsegítő bezárását. Mert dolgoznak a lányok mos is, de 12 fokban nem lehet ott ülni az 

irodában.  

Pisók István polgármester: Anett irodájában nem lehetnének esetleg? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem a legjobb ötlet, mert akinek problémája van, nem 

biztos, hogy több ember előtt szeretne róla beszélni. Plusz, ha egy másik helyre költöztetjük a 

családsegítőt, az nem kis munka, rengeteg papír, stb.  

Pisók István polgármester: Más nem, begyújtunk a családsegítőnél kályhával.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A gondozási központnál viszont azt a nagy termet valóban 

felesleges fűteni. A lányok többnyire úgyis kint vannak háznál, amikor pedig nem, akkor addig 

legyenek otthon, azt gondolom ilyen helyzetekben ez megengedett. Jövőre viszont a mindenféle 

papír munka, beteg szállító rendelés, stb, minden átkerül a családsegítőhöz.  

Pisók István polgármester: Ott vannak most a Borsi Máriáék, amikor nekik is úgy van idejük, 

akkor be tudnak segíteni ők is majd. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor viszont ezt írásba kell adni. 

Pisók István polgármester: Akkor az a javaslatod Gizike, hogy ahol a gondozónők most 

vannak, azt a nagy termet, azt ne fűtsük? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Így van, hiszen úgysincs bent senki, a gondozónők pedig 

elférnek Anett irodájában is.  De a múltkor is például Villás Nóra is ott ült a 12 fokban a 

családsegítőben. Ő hetente kétszer jár ki.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor megkérjük Palikát, hogy azon a két napon, amikor 

Nóra kijár, gyújtson be.  

Amiről még beszélni szeretnék, hogy péntekenként bezárnánk a hivatalt. A dolgozók a munkát 

otthonról ugyanúgy el tudják látni, és így egy fél napra nem kell felfűteni az egész épületet. 

Telefonon mindenkit el lehet érni. Így a téli időszakra négy napos munkahét lenne. Illetve 

december 22-től az összes hivatal bezár.  

Balogh Henrietta aljegyző: A rendelet úgy jött ki, hogy az önkormányzatoknál a képviselő 

testület dönt arról, hogy bezárnak-e. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Én egyetértek vele teljes mértékben, felesleges fogyasztás 

fél napra.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor aki egyetért vele, hogy a péntekenként rendeljük 

el a dolgozóknak a home office munkavégzést a , illetve hogy december 22-től január 2-ig zárva 

legyen a hivatal, szabadság terhére, az kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm! 

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

került. 

146/2022. (XI.18.) számú határozat 

- Igazgatási szünet elrendelésről –  

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

18-tól a fűtési szezon végéig a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai 

Kirendeltségénél elrendeli a pénteki napokra a home office-ban történő munkavégzést.  

2022. december 22-től 2022. január 2-ig igazgatási szünetet rendel el a dolgozók szabadságának 

a terhére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Község lakossága 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

3.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségének dolgozói 

4.) Irattár  

 

Ötödik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram pályázat benyújtásáról való 

döntéshozatal 

 

Pisók István polgármester: A másik téma: november 30-ig meg kell terveznünk a jövő évi 

közmunka programot. Már elkezdtünk tervezni. A tojás hatósági áras lett, a tápok ára a 

duplájára emelkedett, ezt mi nem fogjuk tudni tartani, ezért abba hagyjuk a tyúkokat. A többi 

dologban is csökkentünk mindent. Mivel újabban az áfát sem adják vissza az 

önkormányzatoknak. Úgy alakítottuk ki a programot, hogy az a 12 ember, aki most van, ők 

megmaradjanak. Szeretném kiemelni például a takarítónőt a hivatalban, Csörögi Györgyit, 

nagyon jól végzi a munkáját, nem kell neki külön elmondani semmit sem.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jut eszembe, megkérdeztem Vaszily Edit doktornőt is arról, 

hogy az orvosi rendelő ablaka nyitva maradhat-e éjszakára. Azt mondta, hogy mivel nincs 

járvány, be kell csukni az ablakot éjszakára is, mindenképpen.  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, most elsősorban arról kell döntenünk, hogy beadjuk-e a 

közmunka programra a pályázatot.  

Pádár Lászlóné képviselő: Hadd mondjam már el, hogy megállított valamelyik nap Eszter, 

hogy vegyük vissza a hivatalba.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: Számoltuk az éveit neki, vele együtt, de semmiképpen nem 

lesz jó neki, mindenképpen öregségi járadékot fog kapni.  

Pisók István polgármester: Most a közmunkaprogram beadásáról kellene dönteni. Aki 

egyetért azzal, hogy a 2023. évben is adjuk be a járási startmunkamintaprogram mezőgazdasági 

programelemére a pályázatot, az kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

147/2022. (XI.18.) számú határozat 

 

- 2023. évi közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági mintaprogram 

megvalósításának támogatásáról –  
 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi közfoglalkoztatási 

startmunka mintaprogramra pályázat benyújtását és megvalósítását támogatja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

 

1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  

2.) Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Idősek tiszteletadó vacsorájáról történő döntéshozatal 

 

Pisók István polgármester: Még az idősek napját kellene megbeszélni, a részleteket. Én egy 

pénteki napra, december 2-ára gondoltam. Az ebéd lehetne töltött káposzta, és egy sütemény 

utána. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az jó volna, a Nagykun-Hús biztosan segítene nekünk, adna 

darált húst. Illetve, lehet, hogy jó lenne, Kunhegyesről Nagy Sándor őrnagy tájékoztatója, 

szerették az idősek. Ezt annak idején vállalta is a rendőrség.  

Pisók István polgármester: Rendben, ez is egy jó ötlet. Aki pedig nem tud eljönni idős, annak 

ki lesz szállítva az ebéd. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, 

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

 

148/2022. (XI.18.) számú határozat 

- Idősek tiszteletadó vacsorájának megrendezéséről –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022.12.02-án 

megrendezi Tiszagyenda Községben az Idősek Tiszteletadó Vacsoráját.  

Határidő: 2022. december 2. 

Felelős: polgármester, szociális intézmény vezetője 



A határozatról értesül:  

1.) Tiszagyenda Község 60 év feletti lakossága 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Tiszagyenda Község Szociális Intézményének vezetője helyben 

5.) Irattár 

 

Pádár Lászlóné képviselő: A szociális tüzifára beérkeztek már a kérelmek? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ma van a határidő. 

Pisók István polgármester: Így van. Tehát minél hamarabb, hétfő reggel össze kell ülni ezzel 

kapcsolatban is a bizottságnak.  

Pádár Lászlóné képviselő: Nagyon sokan panaszkodnak, hogy a víz ismét sárga és büdös, amit 

magam is tanúsíthatok.  

Oláh János képviselő: Legutóbbi információim szerint, vissza kapcsoltak a régi kútra.  

Pisók István polgármester: Igen, de aztán félig vissza kapcsoltak az új kútra. Kísérleteznek. 

Félig erről, félig arról megy, mert azt mondták, hogy nagyon meleg volt a víz, 25 fokos. Majd 

a közmeghallgatásra meghívjuk a TRV Zrt-t, megkérdezzük pontosan.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A közmeghallgatás pedig lehetne az idősek napja után egy 

héttel, december 9-én.  

Pisók István polgármester: Rendben, legyen akkor így. És akkor ahogy a közvilágításról lesz 

új információ, össze ülünk rögtön megbeszélni. Megkérdezem, hogy esetleg van-e még 

közérdekű hozzászólás, bejelentés. Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek a részvételt, az 

ülést bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


