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20. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 30. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Oláh János képviselő 

    Hajnal Istvánné képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Boros Tibor János képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tibor Istvánné 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.  

 

148/2022. (XI.30.) 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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a napirendi pont elfogadásra 

került. 

 

149/2022. (XI.30.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Iskolai felvételi körzethatár megállapítása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. Egyebek 



 

Első napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Pisók István polgármester: A helyi adórendeletek ugye, nálunk a legalacsonyabb a 

kommunális adó. Nálunk a legalacsonyabb ennek az összege. Mióta én polgármester vagyok, 

azóta biztosan ennyi, 2500 forint. Ezt kellene felemelnünk 5000 forintra, még ez is egy 

mérsékelt ár.  

Boros Tibor képviselő: A környező településeken mennyi ez az összeg? 

Balogh Henrietta aljegyző: Tiszaroffon 5500 forint, Kunhegyesen 7000 forint. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ebben az idegenforgalmi adó is benne van, igaz? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

Pisók István polgármester: Nem azon vagyunk, hogy a lakosságot terheljük, de ezen most 

muszáj vagyunk emelni. Elsőként kérem, hogy a kommunális adóról szóló rendelet módosítás 

kerüljön elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan esetleg kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, kérem a rendelet tervezet elfogadását. 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet elfogadásra került.  

10/2022. (XI.30.) számú rendelet 

- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2012.(V.30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról – 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Pisók István polgármester: Ugyanígy el kellene fogadni a helyi idegenforgalmi adóról szóló 

rendeletet. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás 

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

igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet elfogadásra került.  

11/2022. (XI.30.) számú rendelet 

- A helyi idegenforgalmi adóról – 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Második napirendi pont: Iskolai felvételi körzethatár megállapítása 

 

Pisók István polgármester: Ezt minden évben meg kell szavazni?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ezt minden évben meg kell szavazni. Tiszagyenda 

közigazgatási területe van kijelölve kötelező felvételi körzetnek.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: Illetve, azt hadd mondjam el, hogy Tiszabura is fogad 

gyerekeket Tiszagyendáról. Ez nagyon jó, mert ha lesz olyan gyerek, akit sajnos a viselkedése 

miatt el kell tanácsoljanak, és nincs hova mennie, akkor így Tiszaburára tud menni.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással 

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

határozati javaslat elfogadásra került.  

 

150/2022. (XI.30.) számú határozat  

 

- Tiszagyenda Község általános iskolai felvételi körzetének meghatározásáról - 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda településen működő általános iskolai 

felvételi körzetét az alábbi módon határozza meg: 

 

Felvételi körzete: Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pisók István polgármester 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2.) Karcagi Tankerületi Központ 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

 

Harmadik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Nem kaptunk még semmi visszajelzést az áramszolgáltatótól, 

hogy mennyibe kerülne a közvilágítás átállítása januártól, egyik verzióra sem. Hallunk ezt-azt 

a környező településektől, horribilis összegekről beszélnek. Mi nem fogjuk tudni ezt kifizetni 

sajnos nagy valószínűséggel, nem tudom ki tudna nekünk majd ebben segíteni. A fűtés is 

rengeteg pénzt visz el a télen. A szigetelést itt már nemsokára elkezdik végre. De olyat is 

hallottam, hogy a napelem nem évente lesz elszámolva, mint eddig, hanem havonta, és akkor a 

telente azt sem tudom, hogy fogjuk kifizetni. úgyhogy a kazánokat mindenképpen meg kell 

hagyni, vagy felújítani, az a lényeg maradjanak meg.  

Most megbüntettek minket 2 millió forintra is. Mert a nonprofit tevékenységi körében nem volt 

benne a projektmenedzserség. Küszködünk a hálózatbővítéssel az iskolában is. A bíróság ide-

oda dobálja a papírokat, mert nem jó helyre küldték igazából, nem az önkormányzat hivatali 

kapujára, hanem a közös hivatal hivatali kapujára lett elküldve. Közjegyzőhöz is próbálták 



küldeni rögtön a tartozást, hogy hátha ott be tudják hamarabb hajtani. Itt van a víztorony is: 

tartoznak a 2019-es és a 2022-es év díjával. Most kiküldtek egy olyan levelet, hogy a víztornyot 

felújítják 1,5 millió forint értékben, így tudjuk le a tartozást. Én megnéztem a torony állapotát, 

mondtam nekik, hogy én nem gondolnám, hogy ilyen mértékű felújításra szorul. Erre most ide 

küldtek egy szakértőt, hogy vizsgálja meg a szerkezeti állapotát. De elmondta, hogy azért is 

nézték meg a víztorony állapotát, mert nagyobb vevőegységet szeretnének feltenni a régi 

helyére. Amivel semmi probléma sincs, de úgy gondolom, ezt ne velünk fizetessék ki. Tőlünk 

egyébként sem kértek engedélyt most sem, hogy felmenjen a toronyba.  

Karácsonyi csomagot viszont tudunk osztani idén is, ez jó hír mindenképpen. Bele kell még 

azért kalkulálni a számlákat is, mert a szociális intézmény a konyhával együtt rengeteg pénzt 

visz el.  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, illetve most sokat voltak táppénzen sajnos a gondozónők, 

nem teljesült a normatíva, így önkormányzati hozzájárulást kell adnunk, ami most derült ki. A 

májusi és az októberi felmérés alapján közel 3 millió forintot kell biztosítanunk. Annyival 

kevesebb a normatíva, mint amit év elején terveztek.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én azt mondom most is, hogy valahogyan meg kellene 

oldani ilyen helyzetekben a közfoglalkoztatottakkal való helyettesítést. Ez most jött ki, hogy 

fizetnünk kell? 

Balogh Henrietta aljegyző: Most volt az októberi ellenőrzés, le kellett adnunk a számokat. 

Pisók István polgármester: Igen, sokat voltak táppénzen, ami sajnos nem mindig volt valós 

betegség miatt. Sajnos sokszor csak kiírták nekik a papírt, de nem voltak betegek.  

Pádár Lászlóné képviselő: A munkáltató ellenőrizheti, ellenőriznie is kellene, hogy otthon 

van-e ilyenkor a munkavállaló.  

Pisók István polgármester: Szerencsére az ellátás azért megvolt, el volt látva mindenki, csak 

nem tudtak annyi normatívát beírni, amennyi kellett volna a támogatáshoz; amit év elején 

terveztek. Így most viszont nem tudunk majd nekik év végi jutalmat sem adni. Jelezni kell az 

intézményvezető asszony felé is, hogy ezentúl, ha tudja, hogy valaki hosszabb időre fog 

táppénzre menni, időben venni kell fel helyettest.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ráadásul úgy van, hogy 45 fő házi gondozott van nálunk 

engedélyezve Tiszagyendán, és ha ebből nincs tartósan gondozva csak mondjuk 28, akkor a 

működési engedélyt is módosítják. Ezzel vigyázni kell, mert igény van rá, gondozónő is bőven 

van. Sokan lehet azt gondolják, hogy akkor spórolunk, ha nem veszünk fel embert 

helyettesíteni, pedig nem, mert ha nincs meg a gondozott létszám, nem kapjuk meg látod a 

támogatást.  

Boros Tibor képviselő: Az intézményvezetőnek ezt nem kellett volna tudnia, hogy mikor lesz 

valaki táppénzen? 

Pisók István polgármester: De, tudnia kellett volna, erről is beszéltünk ugye az előbb. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Nonprofittal mi lesz most akkor? 

Pisók István polgármester: Felszámolták. Nem is lesz már újraindítva.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: Valamire dőlt-e már az a per, ahol visszafizetést kértünk a 

bíróságtól, a kötbér miatt? 

Pisók István polgármester: Igen, megnyertük. 800 ezer forintot kapunk, abból levonnak 80 és 

206 ezer forintot. Ennyi jutott, több, mint a semmi.  

Balogh Henrietta aljegyző: A közmeghallgatásra mindenkinek jó a december 7-ei dátum? 9-

e ugye az idősek napja.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, szerintem jó lesz mindenkinek. 

Pisók István polgármester: Tegnap voltam a vízműnél, ott voltak a laborosok is. Most már 

úgy van a víz, hogy mindkét kutat használják, a régit és az újat is. Az arzént az teljesen kiszedik. 

A rendszerben, a csőben lerakódva még vas-oxid előfordulhat.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Miért nem lehet, hogy teljes egészében az új kutat 

használjuk? 

Pisók István polgármester: A magyarázat az volt, hogy meleg a víz, ami kijön a kútból, 25 

fokos.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az az érdekes, hogy amikor itt ült a vízügyes szakember, én 

vetettem föl, hogy geológus nézze meg, hogy megfelelő helyre fúrjuk-e a kutat. Akkor azt 

mondták, meg van nézve. A közmeghallgatásra pedig hívjuk meg mindenképpen a vizeseket, 

ahogy azt beszéltük is.  

Pisók István polgármester: Egyébként a vizet minden héten ellenőrzik laborban. Van esetleg 

még valakinek mondanivalója? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van igen. Múltkor megbíztatok, hogy beszéljek az 

asszisztenssel, aki a múltkor jött volna ide. Sikerült is beszélnem vele. Vállalja a munkát, azt 

mondta. Vaszily doktornő pedig azt mondta, hogy decemberben, ha az új asszisztensnek is úgy 

van ideje, ő nagyon szívesen betanítja a gépkezeléstől kezdve mindenre.  

Pádár Lászlóné képviselő: Ildikó még december közepéig munkába áll, igaz? Miért nem lehet 

akkor az új hölgyet december elejével felvenni, és akkor ketten lennének, tudna betanulni is?  

Pisók István polgármester: Mert idén még másik munkahelye, munkaviszonya van a 

hölgynek.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még arról sem beszéltünk itt, hogy amikor volt a 

belügyminisztériumi nagy ellenőrzés, az életmentő készüléknek még az akkumulátora sem volt 

feltöltve. Ezeket rendbe kell tetetni. 

Pisók István polgármester: Így van, ez az önkormányzat feladata. Majd ennek az új hölgynek 

is el lesz mondva, hogy ellenőrizze a készülékeket.  

Boros Tibor képviselő: Általában mindenhol évente szakember szokta ezeket ellenőrizni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azóta meg lett csináltatva már? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, az ANTSZ felé le is kellett jelenteni mindent.  



Pisók István polgármester: Jut eszembe, a közmeghallgatáshoz kapcsolódóan. Van egy füzet, 

amiben le vannak írva a képviselők jogai és hatásköre. Abban le van írva, hogy a képviselő 

kutakodhat. Eljárási joga nincs, de bármilyen ügyet, intézményt ellenőrizhet. Javaslatokat tehet, 

de eljárni mindenhol a munkaadó dolga. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, jó lenne egyszer ezt átnézni, hogy mi is pontosabban 

tudjuk ezt. 

Pádár Lászlóné képviselő: Illetve, ha már a kommunális adót megemeltük, akkor eszembe 

jutott, hogy a bérlakások bérleti díját is igazán meg lehetne már emelni.  

Balogh Henrietta aljegyző: Egy rendeletben van az összes bérleti díj, úgyhogy egyben kellene 

majd döntést hozni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amit meg szeretnék még jegyezni, hogy minden településen 

készült intézkedési terv, csak nálunk nem. Azt gondolom nekünk is meg kellene ezt tennünk, 

hogy ne csak össze-vissza intézkedjünk. 

Pisók István polgármester: Nekünk nem hiszem, hogy különösebben kellene ezzel 

foglalkoznunk. Hozzánk csak a hivatal, a szociális épület és az óvoda tartozik.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Eléggé megszűnt Tiszagyendán a családsegítés is. Már most 

ott tartunk, hogy emberjogi szervezetekhez fordulnak. Ez mind annak a következménye, hogy 

nincsenek gondozva a családok. A mi családsegítősünk nem tud kijárni, egy 8 fokos irodában 

képtelenség ott ülni. Abádszalókon is például átköltöztették a családsegítőt egy kisebb épületbe, 

a fűtés miatt. Tehát ezt nem szüntethetjük meg, mert ezért mi felelünk, ez biztos. 

Pisók István polgármester: Nem szüntettük meg.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem szűnt meg, valóban, csak a megfelelő 

munkakörülmények nincsenek megteremtve. Úgy volt, hogy kedden és csütörtökön be lesz 

gyújtva, én ellenőriztem, és egyszer sem volt. Ahol dolgoznak, ott pedig a megfelelő 

munkakörülményeket meg kell teremteni.  

Balogh Henrietta aljegyző: Én még azt hadd mondjam már el, hogy a héten egyeztettem 

Vaszily doktornővel. Azt mondta, hogy ő jönni fog minden nap rendelni, de azt nem tudja 

100%-osan garantálni, hogy pontban 13:00-kor itt lesz mindig. Illetve az összeg, amiért ő 

elvállalja, az 600.000 forint. Katona doktor úrnak most 550.000 forintot fizetünk. A 

finanszírozás kifutja még ezt is. Hétfő-kedd délután rendelne, szerdán délelőtt, csütörtökön és 

pénteken pedig szintén délután.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hogyha a családsegítést is megváltoztatják, és a gondozott 

családok száma alapján kapjuk a támogatást, akkor bajban leszünk, mert Gyendán jelenleg 7 

gondozott család van.  

Pádár Lászlóné képviselő: Ki dönti el, hogy gondozásba veszünk-e egy családot? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezt mindig a helyi családsegítő dönti el, jelzések alapján.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor azt gondolom, mindent megbeszéltünk, az ülést 

bezárom. Köszönöm! 

 



 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 


