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9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 31. 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 

    Boros Tibor képviselő 

 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Zoltán képviselő hiányzik. 

 

Felkérem Víg Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Víg Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

65/2022. (V.31.) 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 

 

66/2022. (V.31.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről 

Ea.: Pisók István polgármester 



 

3) A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi ellenőrzési jelentéséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4) Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd kerékpárforgalmi 

létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022. című pályázat 

műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5) Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd kerékpárforgalmi 

létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022. című pályázat 

kivitelezői feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6) Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem állatorvosi ellátásra 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 

7) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Tiszagyenda községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Tegnap a Pénzügyi Bizottság összeült megtárgyaltuk 

részletesen a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítást. A Pénzügyi 

Bizottság elfogadásra javasolja.  

Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a 

rendelet elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 

0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a 2021. évről szóló 2/2021. (III.10.) számú önkormányzati 

rendelet módosításra került. 

4/2022. (V.31.) számú rendelet 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.10.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

teljesítéséről 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Megvitattuk, a kritikusabb tételeket megtárgyaltuk és én 

kértem azt, hogy a vagyonkimutatásnál vannak olyanok hogy tenyészállatok, leamortizálódtak 

egy év alatt 4.180.000.-Ft-ról 866.000.-ra erről kérnénk szépen majd egy tájékoztatást, 

jegyzőkönyvet. Ettől függetlenül elfogadásra javasoljuk. 

Pisók István polgármester: Itt a tenyészállatoknál elöregedett az állomány és volt, amelyik 

nem volt fülszámozva, így közel 100 darab birkánk lesz, volt elhullás is. Az a legnagyobb 

problémánk, hogy nincs ember, nincs, aki ki a szénát kaszálja, legeltessen stb. Megkérdezem, 

hogy a 2021. évi zárszámadással kapcsolatban egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem annak elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 



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

elfogadásra került. 

5/2022. (V.31.) számú rendelet  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 

Harmadik napirendi pont: A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi ellenőrzési 

jelentésről 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Érintőlegesen beszéltünk róla, a fuvar illetve 

benzinköltséget át kell hárítani a kihordási díj fejében, amiért kihordják az ebédet, annak a 

költségét át kell terhelni a kistérségi társulásnak és ez az önkormányzat bevétele lesz. 

Balogh Henrietta aljegyző: Január 1-től visszamenőleg fogjuk majd az önköltségszámítást 

megcsinálni és úgy tudjuk visszamenőleg kiszámlázni. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a 2021. évi ellenőrzési jelentéssel 

kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás 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. 

67/2022. (V.31.) számú határozat 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyásáról –  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48.§-a és 

a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal és Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat 2021. évi éves ellenőrzési jelentését a melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyólag elfogadja.  

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

3.) Belső ellenőr 

4.) Irattár  

Negyedik napirendi pont: Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd 

kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP_UHK/2022. című 

pályázat műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett be: 



Marosi Csaba E.V. (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4) 

Szatlóczki Attila E.V (Szatlóczki Solutions Kft., 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.) 

Nagy Imre E.V. (GEOVONAL Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 47/A.) 

a legjobb árajánlatot a Nagy Imre E.V. (GEOVONAL Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 

47/A.) adta 177.800.- Ft-os összegben javaslom elfogadásra. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, 

aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

68/2022. (V.31.) számú határozat 

- Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd kerékpárforgalmi 

létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP_UHK/2022. című pályázat 

műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu 

Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-

UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 3 

ajánlattevőt jelöli meg: 

 

- Szatlóczki Attila E.V (Szatlóczki Solutions Kft., 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.) 

- Marosi Csaba E.V. (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4) 

- Nagy Imre E.V. (GEOVONAL Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 47/A.) 

Mindhárom ajánlattevő határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. 

A legkedvezőbb ajánlatot Nagy Imre E.V. adta 177.800.- Ft összegben, ezért Tiszagyenda 

Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyertes ajánlattevőként Nagy 

Imre E.V-t jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd 

kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP_UHK/2022. című 

pályázat kivitelezői feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről 



Pisók István polgármester: A Határ út felújítását fogjuk folytatni tovább itt is három árajánlat 

érkezett be: 

Szaszi útépítő Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.) 

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

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

Pisók István polgármester: A legjobb árajánlatot a Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel 

Petőfi u.48.) adta, javaslom elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot 

elfogadásra. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

69/2022. (V.31.) számú határozat 

- Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett út, híd kerékpárforgalmi 

létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP_UHK/2022. című pályázat 

kivitelezői feladataira beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu 

Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-

UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai kivitelezői feladatok ellátására az alábbi 3 

ajánlattevőt jelöli meg: 

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

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

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

 

Mindhárom ajánlattevő határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. 

A legkedvezőbb ajánlatot a Magic Home Sales Kft. adta 10.197.084.- Ft összegben, ezért 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyertes 

ajánlattevőként a Magic Home Sales Kft-t jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert a 

kivitelezői szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1. Ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 



 

Hatodik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem 

állatorvosi ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Szintén három árajánlat érkezett: 

HB-VET Diagnosztika Kft. (3300 Eger, Honfoglalás utca 31) 

VETLOG-TISZA KFT. (5241 Abádszalók, Darwin út 3.) 

GYÖNGY-VET Bt (5350 Tiszafüred, Szivárvány utca 3.) 

A legjobb árajánlatot a VETLOG-TISZA KFT. (5241 Abádszalók, Darwin út 3.) adta, javaslom 

elfogadásra. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, 

aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

70/2022. (V.31.) számú határozat 

- Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem állatorvosi 

ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

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

Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem állatorvosi ellátására ajánlatot kér be 

az alábbi ajánlattevőktől:  

- HB-VET Diagnosztika Kft. (3300 Eger, Honfoglalás utca 31) 

- VETLOG-TISZA KFT. (5241 Abádszalók, Darwin út 3.) 

- GYÖNGY-VET Bt (5350 Tiszafüred, Szivárvány utca 3.) 

 

 

 

Mindhárom ajánlattevő határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. 

A legkedvezőbb ajánlatot a VETLOG-TISZA KFT. (5241 Abádszalók, Darwin út 3.) adta 

762.000.- Ft összegben, ezért Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy nyertes ajánlattevőként a VETLOG-TISZA KFT-t. (5241 Abádszalók, Darwin 

út 3.) jelöli meg. Felhatalmazza a polgármestert az állatorvosi szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 



3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Napelemes rendszerhez kapcsolódóan is kértünk be árajánlatokat 

mind a tervezés, mind a kivitelezés vonatkozásában. Ki kellene választani a nyertes tervezőt és 

nyertes kivitelezőt. Elsőként kérem a tervező kiválasztását. Az alábbi 3 cég adott be érvényes 

ajánlatot:  

PV-Amper Soler Kft (5000 Szolnok, Hajnóczy József u 56.) 

Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) 

Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) 

Pisók István polgármester: A legjobb ajánlatot a Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, 

Csokor út 6.) adta javaslom elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot 

elfogadásra. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

71/2022. (V.31.) számú határozat 

- Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022. című MFP-ÖTIK/2022. kódszámú 

pályázati kiírásra tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu 

Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése – 2022. című MFP-ÖTIK/2022. kódszámú pályázati kiírásra tervezési feladatok 

ellátására az alábbi 3 ajánlattevőtől kér be ajánlatot: 

 

- PV-Amper Soler Kft (5000 Szolnok, Hajnóczy József u 56.) 

- Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) 

- Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) 

Mindhárom ajánlattevő határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. 

A legkedvezőbb ajánlatot a Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) adta 114.000.- 

Ft összegben, ezért Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy nyertes ajánlattevőként a Napelem Zounok Kft-t (5000 Szolnok, Csokor u. 6.) 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Határidő: folyamatos 



Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1. Ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szintén ehhez a napirendhez kapcsolódna, csak most konkrétan a 

kivitelezési feladatok ellátásáról kellene dönteni. Ugyanúgy beérkezett 3 érvényes ajánlat.  

A legjobb ajánlatot a Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) adta javaslom 

elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslatot elfogadásra. Kérem, aki ezzel 

egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal 

a határozati javaslat elfogadásra került.  

72/2022. (V.31.) számú határozat 

- Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022. című MFP-ÖTIK/2022. kódszámú 

pályázati kiírásra kivitelezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu 

Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése – 2022. című MFP-ÖTIK/2022. kódszámú pályázati kiírásra kivitelezési feladatok 

ellátására az alábbi 3 ajánlattevőtől kér be ajánlatot: 

 

- PV-Amper Soler Kft (5000 Szolnok, Hajnóczy József u 56.) 

- Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) 

- Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) 

Mindhárom ajánlattevő határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. 

A legkedvezőbb ajánlatot a Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) adta 5.580.847.- 

Ft összegben, ezért Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy nyertes ajánlattevőként a Napelem Zounok Kft-t (5000 Szolnok, Csokor u. 6.) 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 



1. Ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szúnyogirtással kapcsolatban tájékoztatnám a Képviselőket, hogy 

Jegyzőasszony írt levelet a katasztrófavédőknek azt a választ kaptuk, hogy kivizsgálásra kerül, 

hogy mennyi szúnyog van a településen. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mennyi a szúnyogirtás költsége, ha mi fizetnénk? 

Balogh Henrietta aljegyző: 230.000.-Ft körül van. 

Pisók István polgármester: 375 lakás van, 500.- Ft lenne lakásonként, de elvetettük ezt a 

dolgot. 

Pisók István polgármester: A könyvelő Magyar Móni felmondott úgy néz ki, hogy ez a dolog 

megoldódott Dienes Timi ugyanezt a munkát el fogja látni ugyanolyan minőségben, ő 

Tiszaroffon volt, most van egy vállalkozása. Tiszaroffon lényegesen több dolgot csinált. 

Munkabére nem terheli a költségvetést a Móni bérével. Mónikának sok szerencsét kívánunk a 

továbbiakban. 

Pisók István polgármester: Lezajlott a gyereknap, nem volt eső, mindenki jól érezte magát. 

Hajnal Istvánné alpolgármester:127 fő volt a résztvevők száma, jelenlétit írtunk. 

Pisók István polgármester: Vége van a labdarugó bajnokságnak, gratulálunk a foci csapatnak. 

Pisók István polgármester: Július 29-30-án lenne kerékpárverseny, most lesz a Sipos József 

emléktorna hétvégén. Azt kellene eldönteni, hogy csináljunk-e falunapot. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Családi napot is be lehetne iktatni, a pályázat tud adni 

100.000.-Ft támogatást. 

Lenge Tiborné képviselő: A falunappal egybekötve jobb lenne. 

Pisók István polgármester: Pénteken tartjuk a Trianoni megemlékezést.  

Lenge Tiborné képviselő: Jó lenne kiplakátozni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Attila csináljál majd légy szíves, hogy tudják a lakosok. 

Gyetvai Attila könyvtáros: Akkor lesz szerződésem? 

Pisók István polgármester: Ha a Képviselő testület javasolja? 

Boros Tibor képviselő: A munkáltató tudja, hogy dolgozik. 

Pisók István polgármester: Vannak hiányosságok, de majd betanul. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A gyermeknapot jól megszervezte, minél többet szervez, 

annál jobban belejön. 



Pisók István polgármester: A kötbérre a tárgyalás még mindig halasztódik valami betegség 

miatt. A másik fontos dolog, hogy a Karcagi Tankerület követel rajtunk 3 millió forintot hálózat 

bővítésre, de ahol bevétel van, ott jelentkezik a kiadás az államháztartási törvény szerint. 

Balogh Henrietta aljegyző: Szerettük volna elszámolni ezt a költséget a páyázatban, mivel 

volt benne tartalék, de a Magyar Államkincstár sajnos nem engedélyezte, pedig nagyon jó lett 

volna.  

Pisók István polgármester: Ennyit szerettem volna, van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása? 

Pádár Lászlóné képviselő: A Startmunka programmal kapcsolatban szeretnék még annyit 

mondani, hogy még fokozatosabban ellenőrizni kellene a kinti munkák végzését, lesz-e vajon 

bevételünk? Kertészetből, tojásból? 

Pisók István polgármester: A Sareptának 360 darabot viszünk péntekenként. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A paprika, paradicsom most gyönyörű. 

Pisók István polgármester: Ki lehet menni a kertészetben, mert rendben van minden! 

Oláh János képviselő: Kimehetünk üzemlátogatásra. 

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 

  

 

 


