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21. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 19. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tiborné képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tibor, Ballók Zoltán és Oláh János képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Moldovánné Janku Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Moldovánné Janku Mónikát 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

151/2022. (XII.19.) 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. 

 

152/2022. (XII.19.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

Ea.: Balogh Henrietta aljegyző 

 

2. TOP_Plusz-1.2.1-JN1-2022-00014 azonosító számú „Élhető Tiszagyenda” című 

pályázat teljes körű generál kiviteli tervezésre beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. Karácsonyi húsos csomagra beérkezett ajánlatok értékeléséről 



Ea.: Pisók István polgármester 

 

4. Egyebek 

 

Első napirendi pont: Az első napirendi pont a 2023-as belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

szól.  

Pádár Lászlóné képviselő: Én szeretném megkérdezni, hogy a jegyzőurat még nem láttuk, 

nem ismerjük. Miért nincs soha egyetlen ülésre sem meghívva? Vagy meg van hívva? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nincs, nem szoktuk meghívni. Meghívhatjuk, ha szeretné a 

Képviselő-testület. 

Pisók István polgármester: Februárban, az első testületi ülésre meghívjuk.  

Pádár Lászlóné képviselő: Igen, mindenképpen jó lenne, találkozzunk már vele. Nem mintha 

a jegyzőasszonnyal bármi problémám lenne, mert nem, félre ne értsd. De hátha mondana a 

jegyző úr is jó tanácsot, hozzá szólna dolgokhoz.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy ha a belső ellenőrzésben 

külön kérünk még valamit, azért fizetni kell-e? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ha bármi plusz van, azért külön kell fizetni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mert Tiszagyendán ellenőrzi az ingatlanokat, és akörüli 

dolgokat, azt tudom. De akkor bári másért már pluszban kell fizetni, értem. Rendben, egyetértek 

vele. Szavazzuk meg akkor, azt gondolom. 

Pisók István polgármester: Rendben, tehát akkor a 2023-as ellenőrzési tervvel egyetért, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

153/2022. (XII.19.) számú határozat 

 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31-32.§-

a alapján – a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag 

elfogadja. 

 

Második napirendi pont:TOP_Plusz-1.2.1-JN1-2022-00014 azonosító számú „Élhető 

Tiszagyenda” című pályázat teljes körű generál kiviteli tervezésre beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

Pisók István polgármester: A TOP-PLUSZ-os pályázathoz beérkezett 3 ajánlat. A Kótánál 

ami fog épülni rendezvény terem, játszótér, stb, az azokhoz kapcsolódó tervekhez érkeztek ezek 

az ajánlatok be. Mind a 3 elég komoly tervező cég. Kicsit sokallottam az időt a tervezésre, de 



végül is nem baj az, ha alaposan megtervezik, az ellenkezőjével jártunk már rosszul sajnos, az 

iskolánál, egészségháznál például. Ott azért adódtak költségvetési és tervezési problémák.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mikorra vállalták? 

Pisók István polgármester: Amikor itt voltak megbeszélésen, akkor azt mondták, hogy 

januárban kezdik a tervezést, és talán márciusra készen lesz. Aztán ezután következik a 

közbeszerzés. Én azt gondolom, június-július körül elkezdődhet a kivitelezés, ha minden jól 

alakul. Mindennek az alapja a pontos tervezés és költségvetés. Igencsak nehéz tervezni a mai 

folyamatosan változó árak mellett. Amikor ezt a pályázatot beadtuk is, még egészen más árak 

voltak, mint most. Szeretnénk ugye majd egy rendezvény termet, játszóteret, illemhelyiségeket, 

biciklis pályát, kerítéssel körbe kerítve, növények, ízlésesen. Mindenképpen olyan dolgokat 

szeretnénk most, amiket a későbbiekben lehet majd esetleg fejleszteni. Én szeretnék talán egy 

kemping részt is, ha meg tudjuk majd oldani.  

A legjobb ajánlatot a Hámori és Menyhárt Mérnöki Iroda küldte be. Van esetleg kérdés, ezzel 

kapcsolatban? Ha nincs, akkor, aki ezzel egyetért, hogy a Hámori Menyhárt Mérnöki Iroda Kft. 

kerüljön a tervezési feladatokra megbízásra az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, 

hogy a Hámori és Menyhárt Mérnöki Iroda ajánlatát elfogadtuk. 

 

154/2022. (XII.19.) számú határozat 

 

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

elnevezésű pályázathoz teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 

beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

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

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

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 tervezőtől kért be ajánlatot kiviteli tervek elkészítésére: 

 

1.) UNIVERZA-LÉGTECHNIKA KFT. 

Székhely: 4481 Nyíregyháza, Búzakalász utca 6. 

Képviseli: Kostyák Attila 

Adószám: 24063836-2-15 

E-mail: attila.kostyak@univerza.hu 

 

2.) D Automatizálás Kft.  

Székhely: 4031 Debrecen, Vajdahunyad u. 41. 

Képviseli: Dezső János 

Adószám: 23423574-2-09 

E-mail: janos.dezso@dautomatizalas.hu 

 

3.) Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft.  

Székhely: 4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15. 

Képviseli: Dr. Menyhárt József 

Adószám: 28760975-2-09 



E-mail: jozsef.menyhart@hm-mernokiiroda.hu 

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a Hámori-

Menyhárt Mérnökiroda Kft-t választotta, mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 10.160.000.- 

Ft azaz Tízmillió – százhatvanezer 00/100 forint összegben. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft-vel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Harmadik napirendi pont: Karácsonyi csomag biztosításáról  

 

Pisók István polgármester: A karácsonyi csomag lenne a harmadik napirendi pont. 6,8 millió 

forintért idén is tudunk csomagot osztani, minden háztartás számára. Ez most csak egy húsos 

csomag lesz, száraz áru nem lesz hozzá.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: És nagyon fontos, hogy nem utolsó pillanatban kerül 

kiosztásra, hanem még az ünnepek előtt. Így mindenki tud rá számolni, hogy ezeket már nem 

kell venni majd, ez nagyon jó.  

Pisók István polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a szociális rendeletünk 

alapján minden tiszagyendai háztartás számára biztosítsunk jövedelemvizsgálat nélkül 

karácsonyi húsos csomagot az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

155/2022. (XII.19.) számú határozat  

- Karácsonyi csomag biztosításáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden 

tiszagyendai háztartás számára jövedelemvizsgálat nélkül karácsonyi húsos csomagot biztosít.  

A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Község lakossága 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 



Pisók István polgármester: Arról is döntenünk kellene, hogy kitől vegyük meg a csomagokat. 

Kértünk be három ajánlatot. Itt a legjobb ajánlatot a Nagykun-Hús Kft. adta be.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Nagykun-Hússal mindig meg voltunk elégedve. Akkor is, 

amikor nagyon nehéz helyzetben voltunk, ők térítésmentesen segítettek bármiben.  

Pisók István polgármester: Igen, amikor nem volt karácsonyi csomag, akkor is 20 csomagot 

adott a nagycsaládosoknak. Rendben, Tehát aki ezzel egyetért, hogy a karácsonyi csomag a 

Nagykun-Hús Kft-től kerüljön megvásárlásra, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, 

hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

156/2022. (XII.19.) számú határozat  

- Karácsonyi csomag biztosításához kapcsolódóan beérkezett ajánlatok 

értékeléséről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi csomag 

biztosításához kapcsolódóan beérkezett ajánlatok közül a Nagykun-Hús Kft. 6.800.469.- Ft 

azaz Hatmillió – nyolcszázezer – négyszázhatvankilenc forint összegű ajánlatát, mint 

legkedvezőbb ajánlat választja ki.  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Nagykun-Hús Kft-vel történő kapcsolatfelvételre, a karácsonyi csomagok megrendelésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Nagykun-Hús Kft. 5340 Kunhegyes, Kisér út 1. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere  

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

Pisók István polgármester: Ide tartozik ugye, hogy orvos és asszisztens váltás lesz. Az 

orvosunk Dr. Vaszily Edit lesz, az asszisztens pedig Király Judit, januártól. Nem tudom, hogy 

Katona doktor úr most dolgozik-e, nem dolgozik, műtötték-e. A pénzünkért azért elvárnám, 

hogy legyen rendelés, vagy ha érthető ok miatt elmarad, legalább szólva legyen róla. Azt 

gondolom, mi nem bántottuk, a részükről történt sértődés. Azért, mert mi nem értettünk egyet 

az ő terveikkel. Nem tudom ezzel kapcsolatban van-e bármilyen kérdés. Alpolgármester 

asszony volt egy szociális ülésen a közelmúltban, a családsegítővel kapcsolatban Tiszagyendán.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor én erről beszámolnék. A legfontosabb, hogy a 

pályázat megszűnt, így ezzel együtt ugye, megszűnt a szociális információ nyújtó szolgáltatás 

is. Ez most átkerült a családsegítőhöz. Márpedig ez nagyon fontos, mert ha a mindennapi ügyek 

nincsenek elintézve, az nagyban meghatározza a lakosság közérzetét. Hiszen, ha a saját ügyünk 

nincs elintézve, az elégedetlenséget szül. Én elmondtam a társulási ülésen is, hogy nagyon 

fontos lenne, hogy minden településen legyen legalább egy családsegítő. A tiszaroffi 



polgármester asszony ismertette, hogy a törvény szerint, ha közös hivatalhoz tartozunk, akkor 

nem kell külön ember mindenhová. Ami így is van, egyetértek vele, ha egy ember el tudja látni 

a feladatot mindkét helyen. Az ellenőrzési könyvben az áll, hogy Tiszagyendán és Tiszaroffon 

is 7-7 család van gondozásban. Én kérdeztem, hogy nem inkább 37? Nagyon keveslem ezeket 

a számokat. Én azt gondolom, hogy a kedd-csütörtökönkénti 4 óra nem lesz elég mindenki 

ügyét elintézni.  

Pisók István polgármester: Én annyit tennék hozzá, hogy én többek között, a 

jegyzőasszonnyal együtt, azért vagyok, hogy fogjam a pénzt. Ez viszont nagyon fontos valóban, 

amit alpolgármester asszony mond. Hiszen valóban, rengetegen nem tudják elintézni bizonyos 

ügyeiket, papírokat. Mindenképpen olyan embert kellene keresnünk, aki egyrészt nem szidja 

az önkormányzatot, másrészt tud bánni az emberekkel, szereti az embereket.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon nehéz valóban, ilyen embert találni, akinek még 

ráadásul a képesítése is megvan hozzá. Pluszban, ezekért a dolgokért anyagi felelősséggel is 

tartozik. Erre egyébként 4,7 millió forint támogatást adnak, annak a 40%-a a miénk, 

nyilvánvalóan, hiszem Tiszaroffon több a lakos. Tehát olyan durván 2 millió forint jut nekünk, 

ami viszont egész évben nem futja ki egy 8 órás dolgozó bérét. Viszont nem tudom, ha marad 

ki pénz, mondjuk bérmegtakarításból, az átcsoportosítható? Mert úgy meg lehetne oldani, az is 

egy megoldás lenne például. Én egyébként úgy vettem észre, hogy a tiszaroffi polgármester 

asszony nem nagyon szeretné ezt a megoldást. Viszont a faluért mi felelünk, el kell látni ezt a 

feladatot is valakinek, ez nagyon fontos.  

Pisók István polgármester: Meg fogjuk oldani mindenképpen, ami jár nekünk, az jár.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még annyit szeretnék tolmácsolni, polgármesterasszony 

kérésére, hogy ők fizetik a helység bérleti díjat továbbra is a családsegítőnél, viszont 

elszámolást évek óta nem kaptak róla. 300 ezer forintot fizetnek állítólag minden hónapban, és 

erről szeretne most kérni valamilyen elszámolást, mert nem tudja, hogy mire költik. Mondtam 

neki, hogy fűtés, világítás, papíráru, mindenféle dologra.  

Pisók István polgármester: Én nem egészen tudok erről a pénzről, nem is tudom, hová utalják. 

Pádár Lászlóné képviselő: Na ezért lenne jó, ha itt lenne a jegyző úr néha, például erről is meg 

lehetne kérdezni.  

Pisók István polgármester: Tiszaroff nekünk közvetlenül semmilyen pénzt nem fizet, 

gondolom a társulásnak küldik. Tehát akkor nekik kellene tudni, hogy mire van költve a pénz, 

rajtuk kellene számon kérnie polgármesterasszonynak. Úgyhogy írásban kell majd kérnünk 

őket, hogy csináljanak róla egy kimutatást, hogy mire megy el a pénz.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Így van. Polgármesterasszony még felvetette azt a 

gondolatot, hogy ha nem marad minden úgy, ahogy most van, illetve mi nem egészítjük ki a 

családsegítő bérével, akkor lehet, hogy úgy döntenek, hogy kilépnek a családsegítő társulásból, 

és az óvodához csatlakoznak. Mondtam, hogy nekünk jó Kunhegyeshez csatlakozva is, semmi 

problémánk sincs ezzel.  

Pisók István polgármester: Nyilván, mindenki úgy dönt, ahogy szeretne, mi megoldjuk a 

saját problémáinkat.  



Pádár Lászlóné képviselő: Én még annyit szeretnék mondani, hogy szerintem nagyon jól 

sikerült az idősek napja. Nagyon finom volt az étel, jó volt a hangulat. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Valóban. Külön meg is köszöntem Koós Nollinak, a 

szakácsnak, tényleg nagyon jól sikerült az ebéd. Adódtak nyilván hibák, de ezek azt gondolom 

elkerülhetetlenek bármilyen rendezvénynél.  

Pádár Lászlóné képviselő: Nagyon jó lenne, ha vissza lenne állítva az a hirdetőtábla, amit a 

szél kifújt.  

Pisók István polgármester: Azt valóban meg kellene csinálni, illetve kellene egy új 

információs tábla is. A mostani meg van már homályosodva, a régi utcanevek vannak még rajta. 

A postások is panaszkodnak egyébként, hogy kellenének házszámok minden házra. Mert mikor 

helyettes postás van, kellemetlen sokszor. Rendelni kellene táblákat lehet egységesen.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azt mindenki magának szokta intézni, én úgy gondolom. 

De lehetne például egy szórólapot kiküldeni mindenkinek, hogy a postai kézbesítés 

biztonságossága érdekében, kérünk mindenkit, hogy házszámtáblát szíveskedjen kihelyezni.  

Pisók István polgármester: Meg tudjuk ezt csináltatni mi is, egységesen, és akkor mindenki 

kifizeti a sajátját.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyira jó lenne egyébként a kamerarendszert is 

megcsináltatni nálunk is, kiépíteni. Jó lenne, ha jönne mostanában ilyen pályázat.  

Pisók István polgármester: Igen, ez egy belügyminisztériumi pályázat. Megvizsgálják 

ilyenkor a falu közbiztonságát, és mi eddig az alapján nem estünk bele.  

Pádár Lászlóné képviselő: Én a művelődési ház kapcsán szeretném még kérdezni, hogy azt 

most bezárjuk vagy sem, kiadjuk-e, és ha igen mennyiért? 

Pisók István polgármester: Most jelenleg úgy szól, hogy 6.000 forintot kell fizetni 4 óra 

hosszára, azon felül 12.000 forintot, plusz a rezsi.  

Pádár Lászlóné képviselő: Igen, de arról beszéltünk, hogy ezt az összeget megemeljük, mert 

ez már évek óta húzódik. Illetve a bérbeadási szerződést már előre meg kellene csinálni és 

aláíratni, hogy tudják már előtte, hogy pontosan mennyit kell majd fizetniük, ne utólag 

szembesüljenek vele.  

Pisók István polgármester: Jegyzőasszony is meg tudja mondani, hogy ezek a dolgok mindig 

el vannak mondva mindenkinek, a bérleti szerződés megkötése előtt. Az óraállások is le vannak 

fotózva.  

Pádár Lászlóné képviselő: Még annyit szeretnék, hogy a közmeghallgatáson Fuderné 

Marikának igaza volt abban, hogy a művelődési ház, ha nem lesz fűtve, a könyvtárban a 

könyvek tönkre fognak menni. És mi felelősek vagyunk a Verseghy könyvtár felé.  

Pisók István polgármester: Ez valóban így van, viszont jelenleg sajnos nincs kapacitásunk 

anyagilag fűteni a könyvtárat. Jövőre, ha ugyanígy állnak a rezsi árak, majd előre 

gondolkozunk, és szalmabálás kazánnal fogunk fűteni akkor ott is. Tehát mindenképpen az 

energia számlák csökkentésére kell fókuszálnunk jövőre már, és most is.  



Pisók István polgármester: Van-e még esetleg kérdés? Ha nincs több kérdés, akkor én az ülést 

most bezárom. Köszönöm a részvételt mindenkinek! 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


