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KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Készült: 2022. december 7. napján a Tiszagyendai Művelődési Házban a tiszagyendai 

Képviselő-testület által megtartott közmeghallgatásról 

 

Pisók István polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Minden évben, év vége felé 

szoktuk ugye megtartani a közmeghallgatást. Azzal kezdeném, hogy sosem volt ugyan könnyű 

dolgunk, problémák mindig adódtak, de ennyire nehéz évünk már nagyon régen, vagy még 

talán sosem volt. A Covid, a háború, azt gondolom mindenki életét megváltoztatta. Ezekkel 

kapcsolatban, ha kérhetem, mellőzzük majd a kérdéseket, inkább azokat a témákat érintsük, 

ami a faluhoz kapcsolódik. Illetve lehetőleg építő, ne támadó jelleggel. Kezdeném akkor az 

elejéről. A háború kezdetével ugye az önkormányzatoknál is veszélyhelyzetet hirdettek, amit 

már feloldottak. Voltak ugye különféle gondok az üzemanyaggal, ami minket annyiban érintett, 

hogy az önkormányzat az ár hétszeresét fizette a lakossághoz képest. A rezsi számlák is 

rettentően megemelkedtek, a családsegítőnél és a konyhánál például, csak a villanyszámla volt 

havonta 1 millió forint körül. A közvilágítást pedig még a mai napig sem tudjuk, hogy fogjuk 

megoldani.  

Az évet egy jó hangulatú disznótorral kezdtük, aztán voltak az iskolával együttműködve 

rendezvényeink is. Az óvodánál nagyon jó a finanszírozás, anyagilag rendben van, nincsenek 

gondjaink a rezsivel sem. A szociális központtal nagyon sokáig volt bajunk, nagyon rossz volt 

a finanszírozás, de most szerencsére úgy tűnik, ott is rendben lesznek a dolgok. Az idősek a 

klubba nem tudtak bejárni a vírus idején, de próbáltuk ezt úgy megoldani, hogy kijártak 

hozzájuk többet. A hivatalban jelenleg próbálkozunk, hogy túléljük, mivel mindenki tudja ugye, 

hogy elvették a gépjárműadókat, ami nekünk durván 6 millió forint mínuszt jelentett. Én mindig 

igyekszem kiállni a dolgozók mellett is. Mióta én mondjuk polgármester vagyok, azóta a 

hivatali dolgozóknak nem emeltek fizetést. A kommunális adó sem nőtt nagyon hosszú ideje, 

most azt is kénytelenek voltunk 2500 forintról 5000 forintra emelni. Hozzáteszem, hogy még 

így sem annyi ez az összeg, mint a környékbeli településeken mondjuk. Az idősek napjával 

most csúsztunk kicsit. Minden évben november elején szokott lenni, most a héten lesz, 

december 9-én. Akik nem tudnak eljönni, azoknak idén házhoz viszünk egy egytálételt.  

Jövőre az összes közintézményünk megújul, megkaptuk már a pályázati pénzeket mindenre. 

Nyílászáró csere lesz, hőszigetelés, napelem és fűtés korszerűsítés mindenhol. A szolgálati 

lakások is megújulnak szintén. Az óvodában is le lesznek cserélve a nyílászárók. Nagyon jó 

állapotban vannak ugyan, de nem felelnek meg a pályázati követelményeknek. A szociális 

intézményünk úgyszintén megújul. Hőszivattyús rendszerrel szeretnénk a fűtést mindenhol 

megoldani, ami azt jelentené, hogy nem kell gázt használnunk. Ez nagyon jó lenne, ha bármi 

probléma is adódna, mint a napelemmel például, ahol ugye nem engedték a visszatáplálást, 

nekünk pedig már elnyert pályázatunk volt. De szerencsére a tervezők rugalmasak voltak.  

A közvilágítás viszont most nagyon nehéz dolog lesz. Ebben az évben 400 ezer forintot fizetünk 

körül-belül havonta. Ez az összeg jövőre durván 1 millió 100 ezer forint lesz. Ezt a plusz 700 

ezer forintot, megmondom őszintén, még nem tudom, honnan teremtjük elő. A forráshiányos 

önkormányzatok jelenleg sehonnan nem kapnak segítséget. Az egyik megoldás az lenne, hogy 

részlegesen világítunk, tehát mondjuk este 10 órától hajnal 5-ig nincs közvilágítás; a másik 
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pedig, hogy a felére csökkentjük a lámpákat, a kereszteződéseket világítjuk csak meg, például. 

Kértünk az OPUS Titásztól mindkét verzióra árajánlatot, meghökkentő számok jöttek vissza. 

Az átprogramozás 4 millió forintba kerülne nekünk, az égők kicsavarása pedig 38.000 forint + 

áfa lenne, lámpatestenként. Körülbelül 100 izzóról van szó, ki lehet számolni az összeget, nem 

kevés. Jelenleg úgy állunk, hogy a januárit és a februárit még ki tudjuk fizetni. A szolgáltató 

azt mondta, hogy ha egy hónapig nem fizetünk, akkor még nem kapcsolják ki, kapunk egy 

hónap türelmi időt. Tehát áprilistól végképp nincs közvilágításunk. Egyelőre tehát nem tudjuk, 

hogy hogy lesz ez jövőre.  

A másik fontos dolog, a vízkérdés ugye. Azt hittük ez az ügy már megoldódott, de mégsem 

egészen. Augusztusban átadtuk az új kutat, és utána jöttek a jelenleg is fennálló problémák. A 

csőrendszerben vas-oxid volt letapadva, arzén mentesítették a vizet ugye. Most már nincs hozzá 

adagolva vas-oxid egyáltalán, de ugye ez még letapadva ott lehet a csövekben. Panaszkodnak, 

hogy sárgás a víz, pici fekete darabok vannak benne. Konzultáltam a vízügyes kollegákkal, akik 

elmondták, hogy tiszta víz folyik már, de mire ez a lerakódás teljesen kitisztul, hosszú idő is 

lehet. Úgyhogy jogos a panasza a lakosságnak, de ez a folyamat része sajnos. Levetíteném 

akkor azt a kis filmet, amit hoztam, az arzén mentesítő berendezésről.  

Szóval ez a berendezés üzemel most nálunk. A 3-as és a 4-es kutunk működik keverve, ugyanis 

az új kutunk az egy kicsit meleg, 25-26 fokos. Reméljük ez a sárgás szín is hamarosan elmúlik. 

Ha valakinek bármi kérdése van, akkor felteheti a két kollegának, akit meghívtunk a TRV. Zrt-

től, ők ugyanis az üzemeltetők, nem mi.  

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében.: Az a baj, hogy mi hivatalos úton nem kapunk 

bejelentéseket erről, hogy rossz a víz. E nélkül pedig az a baj, hogy nem tudunk intézkedni mi 

sem. Hogyha érkezik be megkeresés, panasz, akkor a kollegák cím szerint kimennek 

mindenkihez és átmosatják a rendszert. Mert nagyon tiszta víz folyik már, de ami lerakódás van 

a csövekben, az ki fog oldódni, viszont ezt a problémát akkor mindenkinél célzottan tudjuk 

orvosolni. De nagyon fontos tényleg, hogy a bejelentés megtörténjen, vagy a 80-as ingyenes 

számra, a központi e-mail címre, vagy polgármester úrnak esetleg jelezhetik.  

Pisók István polgármester: Nekem, amikor szólnak az emberek, én mindig jelzem Önöknek. 

De egyébként a labor is heti rendszerességgel ellenőrzi a vizünket.  

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében.: Így van. Mivel folyik a próba üzem, most vagyunk a 

zárásnál, így minden héten csütörtökön a nyersvíztől a közkifolyókig minden ellenőrizve van, 

12 paraméteres kémiára, plusz 6 paraméteres bakterológiai vizsgálat, plusz mikroszkópos 

biológiai vizsgálat, íz-, szín-, szaghatás. És az eredmények azt mutatják, hogy minden rendben 

van, ez egy nagyon jól működő technológia, jól reagál a kevert nyersvíz. Úgyhogy már csak a 

kioldódást kell kezelni, és elérjük a célt.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azt szeretném kérdezni, hogy mikor kezdődött el ez a 

folyamat, aminek most van a zárása?  

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Két évvel ezelőtt kezdődött a teljes folyamat, mire 

minden engedélyt megszereztünk az idén május volt, aztán ennek volt egy 3 hónapos eldobásos 

szakasza, amikor mindent ellenőriztünk még ennél is szigorúbban, és utána értünk körül-belül 

a végére.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Azért kérdeztem, mert olyan június óta észleltük, hogy a 

Szent Mihály úton, a 61-től a 79-ig, amikor este a hideg vizet kiengedjük, az tele van apró, pici, 

mákszem nagyságú darabokkal. Illetve rettenetesen büdös, gyógyvíz szagú a víz.  

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Igen, ez valószínűleg a vas-oxid. Ez nem veszélyes 

egyáltalán, de esztétikailag valóban nem a legszebb látvány. Egy utca és házszámot kérnék 

majd viszont akkor, hogy át tudjuk ott mosatni a rendszert.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: És mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagyon nehéz, 

gyógyvíz szagú a víz? 

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Nem tudom, de ezt meg fogjuk nézni, mert ennek nem 

szabadna, hogy így legyen.  

TRV Zrt.: Annyit hadd kérdezzek már, hogy Önöknek villanybojlerjük van otthon? Mert 

villanybojlernál többször előfordult, hogy van benne egy anód nevezetű vízkőmegkötő 

berendezés, aminek az oldódása okozhat ilyen panaszokat.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem, a miénk teljesen gázbojler, és a meleg víznél érződik, 

nem a hidegnél. 

Molnár Attila állampolgár: Nekem is ugyanez volt a problémám, aztán kivettem az anódot, 

és megoldódott minden. 

Oláh János képviselő: Ezeknek a tisztításoknak, rendszer átmosásnak, mikor kimennek, van 

bármi anyagi vonzata? 

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Nem, semmi. Ezért is fontosak a hivatalos bejelentések. 

Nekünk csak a címek kellenek, hogy tudjunk menni intézkedni. Ezért is szereljük le előtte az 

órát, hogy még csak véletlenül se legyen bemérés.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: És akkor ezt nem lehetne esetleg minden háztartásban 

megcsinálni? 

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Sajnos arra nekünk sincs kapacitásunk, illetve 

felesleges is lenne, mert ez a probléma nem minden háztartásban jelentkezik. De, ahol a 

probléma jelentkezik és érkezik bejelentés, akkor azt mi kezeljük. Azokon a területeken 

egyébként, ahol nagyobb a vízfelhasználás, ott kevesebb vagy egyáltalán nincs is lerakódás.  

Fuder Lászlóné állampolgár: Több utcában nem cserélték ki a vezetékeket sem.  

Boros Tibor képviselő: Nálunk a Bacsó Béla úton sincs kicserélve, mégis tiszta a víz.  

Pisók István polgármester: Az a lényeg, hogy ha bárkinél bármi probléma van, akkor azt 

jelezni kell vagy a TV Zrt felé, vagy nekünk, és én továbbítom. Ez a rendszer, amit most nekünk 

felszereltek, ez nálunk van először és ez majd a későbbiekben sok más településen is meg fogja 

oldani a problémát. 

Oláh Anita TRV Zrt. képviseletében: Így van, ez a jövő. Mert ugye a legnagyobb probléma 

nem is az arzénnal volt, hanem a kezelésére felhasznált vas-oxiddal, ami esztétikailag teljesen 

tönkre tette a vizet. Ezt a problémát viszont most ez a fejlesztés teljes egészében megoldja, nulla 

vegyszer beadagolással szűri ki az arzént a vízből. Illetve ez valóban egy egyedi projekt volt, 

Tiszagyendán van először az országban.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, ez nagyszerű, hogy itt van Magyarországon először, 

csak az jutott eszembe, hogy ugyanúgy van ez, mint az ivóvíz javító program, ami szintén itt 

indult először. A program előtt semmi baj nem volt a vízzel, utána kezdődtek viszont a 

folyamatos problémák. Most végre, hosszú idő után kaptunk pénzt egy új kút fúrására. Amikor 

megkezdődtek a munkálatok, a testület határozottan ragaszkodott hozzá, hogy egy geológus 

nézze meg, mérje fel, hogy jó helyre lesz-e fúrva a kút, nehogy úgy járjunk, hogy megfúrtuk a 

kutat, elpazaroltuk a pénzt, és mégse jó a víz. Azt mondták ez a hely tökéletes. Mikor kész lett, 

nagyon jó lett a víz, csak kicsit melegebb volt, emiatt arra jutottak, hogy keverjék a két kutat. 

A lakosság véleménye inkább az volt, hogy az a víz jó volt, nem baj, ha kicsit melegebb, majd 

visszahűlt volna. De megtörtént ez a keverés, és most újra problémák vannak.  

Pisók István polgármester: Én közben anno folyamatosan konzultáltam Anitával erről a 

dologról, és ugye hogyha melegebb a víz, akkor több klórt kell alkalmazniuk, ami szintén nem 

jó, ezért kezdődött meg a két kútnak a keverése. A vízügyes kollegáknak megköszönöm akkor 

a részvételt! 

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Annyit szeretnék még kérni, hogy majd ha a 

teszteléseknek lesz eredménye, lezárul, arról majd kapjunk már mi is értesítést. Mert már a vége 

felé járnak, ahogy mondta is a hölgy. 

Pisók István polgármester: Hogyne. A régi kutunkban 40-50 volt az arzén mértéke a 

vizünkben, a megengedett értékhatár viszont 10, tehát nagyon arzénos volt. Most 2% alatt van.  

Következő téma az orvos kérdés, illetve az asszisztens. Azzal kezdődött ez az egész, hogy 

Katona Gábor doktor úr azt kérte, hogy mivel az ő asszisztense elmegy szülni, Mártonné Ildikó 

hadd menjen már át helyettesíteni délelőttönként. Viszont így ugye nálunk nem lett volna 

asszisztens, egyik délelőtt sem. Én ezt mondtam neki is, hogy nem tartom jó ötletnek, mivel a 

mi engedélyünk úgy szól, hogy 8-16 óráig asszisztens tartózkodik a rendelőben, 13-16 óráig 

pedig a körzeti orvos, vagy ugye, aki átjár helyettesíteni, az ügyelet pedig ugye 16 órától reggel 

8-ig van, Fegyverneken. Tehát én mondtam Katona doktor úrnak, hogy ha ragaszkodik 

Ildikóhoz, akkor Tiszaroffon van egy másik asszisztens is, küldje át délelőttre őt hozzánk. 

Próbáltuk ezt úgy is megoldani, hogy amíg Ildikó Tiszaroffon lesz, addig a védőnő oldaná meg 

a feladatait. Írtunk az ÁNTSZ-nek egy levelet ez ügyben, de nem engedélyezték. Nem tudtuk 

tehát Ildikót elengedni. Ezután a tiszaroffi polgármester asszony írt egy levelet nekünk, hogy 

akkor ő sem engedi át a doktor urat helyettesíteni. Ildikót viszont én sajnos így sem tudtam 

elengedni, mivel, ha délelőtt nekünk sürgősen nővérre van szükségünk, akkor Ildikó nincs itt, 

így én ezért nem vállaltam felelősséget. Ha valaki lett volna helyette, szívesen elengedem, a mi 

költségvetésünk viszont sajnos nem bír el két asszisztenst. Behívtuk Ildikót, a testülettel együtt 

ezt mi elmondtuk neki. Ez után ő beadta a felmondását, nem értettem miért, mi nem bántottuk, 

a viszonyunk is jó. A kocsit, amit Katona doktor úrtól kapott is tankoltuk minden hónapban, 

hogy ki tudjon járni a betegekhez. A lakosság ugye nagyon ragaszkodott Ildikóhoz, aláírást 

gyűjtöttek, hogy maradjon. Én beszéltem akkor vele személyesen, hogy ha másképp gondolja 

már, nyugodtan visszavonhatja a felmondását, igaz, hogy ez már nekünk nagyon kellemetlen 

volt, mert az asszisztens, aki a helyére jött volna, már felmondott a munkahelyén. Ildikó akkor 

vissza is vonta a felmondást. Katona Gábor doktor úr is beadta a felmondását, mivel ugye a 

polgármester asszony nem engedte át; neki december 28-án jár le a munkaideje. Ezelőtt még 

jóval nekem mondta már Vaszily doktornő is, hogy ha Katona doktor úr nem tudja már vállalni, 

vagy nem bírja, akkor ő szívesen elvállalja a helyettesítést. Mondtam neki, hogy nyilvánvalóan 
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ő lesz az első, akinek szólni fogunk, ha ilyen helyzet adódik. Most kötöttünk is egy szerződést 

a doktornővel, december 28-tól fog rendelni. Szerdán délelőtt, a többi nap délután 13-16 óráig. 

Annyit mondott még, hogy előfordulhat majd olyan, hogy késni fog kicsit néha, de az idejét 

mindig kitölti, amennyivel később jött, annyival tovább fog maradni. Ildikó viszont ő újra 

beadta a felmondását, december 14-én dolgozik utoljára. Felvettük már közben egy új 

asszisztenst, felnőtt szakápoló. A számítógépes rendszer kezelését azt majd a doktornő 

megmutatja neki, ezt ő vállalta. 8 órában lesz itt, ugyanúgy, mint Ildikó volt, 8-16 óráig.  

Balogh Henrietta aljegyző: Több végzettsége is van, az ÁNTSZ-szel is egyeztettünk már, 

megfelelő képesítéssel rendelkezik, ahhoz, hogy körzeti ápoló lehessen.  

Pisók István polgármester: Ildikót eddig ugye egy tiszaburai hölgy helyettesítette, hálásak 

vagyunk neki is, nem volt egyszerű mindig ez az átjárás ugye. Bár hozzánk szívesen jönnek 

általában, az a tapasztalat, nem vagyunk problémásak. Vannak nálunk sokkal problémásabbak 

is, a védőnőnk, Tarné Andi, ő most például Kunmadarasra jár át helyettesíteni. De azt hiszem, 

most fogják majd ezt megszavazni, hogy elveszik az 1200 főnél kisebb településeken, elveszik 

az önkormányzatoktól az egészségügyet. Tehát nem mi fogunk dönteni az orvos, vagy az 

asszisztens ügyében sem. Tehát, mondjuk összevonnak minket Tiszabővel, és akkor Vaszily 

doktornő lesz ugyanúgy, délelőtt Tiszabőn, délután nálunk. Szóval nem kell megijedni, semmi 

sem fog változni, csak annyi, hogy nem nekünk kell a rendelő rezsijét fizetni például.  

Pádár Lászlóné képviselő: Annyit hagy helyesbítsek már Polgármester úr, hogy nem az 1200 

főnél kisebb településeken szűnik meg a háziorvosi rendelés, hanem ahol 1200-nál kevesebb a 

praxis szám.  

Pisók István polgármester: Az ügyelettel rengeteg problémánk volt egyébként is, ugyanis 

rengetegszer nem volt ügyeletes orvos. Fizetni egyre többet kellett, de az ellátás egyre rosszabb 

lett. Nagyon sokszor ki se mennek házhoz, amit azzal indokolnak, hogy ezt használták ki azok, 

akik ingyen akartak gyógyszerhez jutni. Nagyon remélem, hogy nem lesz az új asszisztens 

hölggyel probléma. Minden papírja megvan hozzá, hogy ezt az állást betöltse.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az ÁNTSZ nem is engedne szakmailag nem megfelelő 

embert dolgozni, hiszen emberéletekről van szó. Az aljegyző asszony pedig elküldte nekik a 

papírjait az új hölgynek, és mindent rendben találtak. 

Fuder Lászlóné állampolgár: Én például eszméletlen sok rossz dolgot hallottam erről a 

hölgyről. Ennek polgármester úrék utána jártak? Azt hallottam például, hogy a mostani 

munkahelyén is örülnek, hogy megszabadulnak tőle. Olyan emberek mondták róla, hogy nem 

tud egy injekciót rendesen beadni, akik együtt dolgoztak vele. És akkor ő nekünk jó lesz, 

megfelel? 

Pisók István polgármester: Nem tudom, én ezeket nem hallottam. Az biztos, hogy lesz neki 3 

hónap próbaideje, akkor minden ki fog derülni úgyis. Ne ítéljünk addig, én azt mondom, amíg 

nem próbáltuk ki. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Így van. Van 3 hónap próbaideje, ha abban kiderül, hogy 

mégsem vagyunk vele megelégedve, akkor váltunk, természetesen.  

Pisók István polgármester: Én értem azt is, hogy mindenki aggódik. Komolyabb dolgokat 

úgyis az orvos végez el, de nyilván nagyon fontos az is, hogy helyesen legyen bekötözve egy 

seb, bármi.  
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Balogh Józsefné állampolgár: És hogyha lesz olyan, hogy a doktornő nincs éppen, át kell 

kötözni egy sebet, de az új asszisztens nem vállalja? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyan nincs. Ha akár hasonló is a tudomásunkra jut, azonnal 

elküldjük. Több érdeklődő is volt az állásra, olyanok is, akik most komoly helyen dolgoznak.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Miért nem azok közül választottunk valakit? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azért, mert akkor már ezzel a hölggyel megállapodtunk, 

amikor a többiek jelentkeztek. A doktornő azt mondta neki megfelel, ő dolgozik vele együtt. A 

decemberi hónapban, amikor van szabadideje tanítgatni fogja az eljárásokra, a rendszer 

használatára, stb. Azt például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van itt Tiszagyendán egy 

szakápoló szolgálat, aminek Király Katalin a főnöke. Neki mindig az a fizetett alkalmazottja, 

aki mondjuk az orvosi rendelőben asszisztens. Tehát Ildikó is, dolgozott 8-16 óráig a 

rendelőben, aztán ki kellett mennie házhoz, de azt már nem abban a munkakörben, nem mi 

fizettük, hanem a szakápolás. Ezeket a Király Katalin nagyon szigorúan ellenőrzi. Az új 

asszisztens, aki lesz, a Király Judit, ő neki a testvére. Azt mondta Király Katalin is, hogy 

folyamatosan segíteni fogja, hárman egyeztettek a doktornővel. Meglátjuk, hogy válik be, itt 

azért nyilván komolyan helyt kell állni. Viszont azt gondolom, hogy a szakápoló szolgálat 

jövőjét Király Katalin sem veszélyeztetné azzal, hogy egy nem megfelelő embert tesz ide 

például.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Mi úgy tudtuk, hogy amikor Ildikó munkaidő után ment 

ki házhoz, ő azért semmit nem kapott. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyan nincs, Erika. Csak úgy nem lehet kijárni sem, arra 

normatíva sem jön. 

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Én például azt hallottam, hogy a Király Katalinnál egy 

kimenetel házhoz, 5 ezer forint zsebbe. Én nem ismerem, nem is akarok fölötte pálcát törni, 

majd kiderül. Csak mi azt hallottuk, hogy Ildikó ezeket önkéntesen csinálta, nem kapott érte 

plusz pénzt. 

Pisók István polgármester: Amikor a Covid volt például, akkor is kapott plusz pénzt. Én nem 

mondom, biztosan sokat is tett érte.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én azt tudom, hogy Tiszagyendán működött szakápolói 

szolgálat, és volt egy alkalmazottja, aki kijárt betegekhez. hogy ez név szerint ki volt, azt 

valóban nem tudom.  

Balogh Józsefné állampolgár: Nálunk is volt anno a Király Katalin, és a vérvételért például 

10.000 forintot kért. 

Pisók István polgármester: Ehhez a vérvételhez kapcsolódóan annyit szeretnék mondani, 

hogy régebben ugye itt nálunk is volt, aztán elvitték Tiszafüredre. Most jelenleg még egy hűtőt 

kellene vásárolnunk hozzá, és aztán itt is lehetne újra vérvétel. De csak abban az esetben, ha az 

önkormányzat beviszi a vért a kórházba, ezt a kórház igazgatóval beszéltük. Szerdánként 

délelőtt van a doktornő, akkor meg tudnánk oldani ezt, és el is tudnánk vinni. Az országgyűlési 

képviselővel és a kórház igazgatóval is beszéltem már erről, csak nem említettem még sehol.  
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Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Amikor még itt volt anno doktornő, a lehetősége 

megvolt ennek akkor is, hogy vért vegyünk le itt is, ha jól tudom, a karcagi főorvos asszony 

kijárta ezt nekünk, de a doktornő nem vállalta. Most el fogja vajon vállalni? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én nagyon reménykedek benne, mert hoztam én már fel neki 

ezt a témát, és akkor a doktornő mondta, hogy milyen eszközöket kell a vérvételhez beszerezni. 

El is küldte nekem, mondta, hogy ennek egy nagyobb, 300 ezer forint körüli költsége van, de 

mondtam neki, hogy ezen nem fog múlni a dolog.  

Pisók István polgármester: Az fogja ezt még maximum befolyásolni, hogy a spórolások, rezsi 

emelkedés miatt mennyi pénzünk marad. Voltak kint nemrégen ellenőrizni is nálunk, és sajnos 

voltak dolgok, amiket nem találtak rendben, például az EKG berendezést, ami lejárt, ezt 

elméletileg nekem kellett volna ellenőrizni. Ez sajnos nem történt meg. Bár aki dolgozott vele, 

ő sem figyelt erre, de én feleltem érte. De az a lényeg, hogy most már rendben van minden a 

rendelőben is. Ami hiányosságunk volt, azt egy hónapon belül pótolnunk kellett, de ez meg is 

történt. 

A pályázatokkal kapcsolatban: haladunk lassan, minden középületen napelem lesz és új 

szigetelés. Majd meglátjuk, hogy alakul, mert amikor megkaptuk a pályázatra a pénzt, minél 

több mindent szerettem volna megcsinálni belőle, de azóta az árak is rengeteget nőttek. A 

lényeg az, hogy amit elvállaltunk, azt meg kell valósítani. Adtunk a gyerekeknek iskola kezdési 

támogatást is idén, illetve van a Bursa Hungarica, az évek óta van. Szociális tüzifát is osztottunk 

idén, 158 erdei köbmétert. Jövőre egy kicsit meg fogjuk emelni az összeg limitet, mert akiknek 

például kicsit emelkedett idén a nyugdíja, annak már nem tudtunk adni sajnos. Most 

karácsonyra is fogunk csomagot osztani az önkormányzat szociális keretéből, 6,5 millió forint 

értékben, minden háztartás kapni fog, függetlenül attól, hogy kinek mennyi a jövedelme. Egész 

évben spóroltunk erre, hogy tudjuk ezt év végén adni. Kamera rendszert szerettünk volna már 

régóta kiépíteni Tiszagyendán, folyamatosan pályáztunk rá, de mindig elutasították, mert nem 

volt gond a közbiztonságunkkal. Azóta ez a helyzet sajnos változott, volt már nem egy betörés, 

lopás, stb.  

Szentesi Ibolya állampolgár: A polgárőrség ilyenkor hol van, ha megkérdezhetem? 

Boros Tibor képviselő: A polgárőrség nem az önkormányzathoz tartozik, az egy teljesen civil 

szervezet. Bármi ilyen kérdésben, én azt gondolom, a polgárőrség elnökével kellene beszélni. 

Szentesi Ibolya állampolgár: És akkor hogy védjük meg magunkat? 

Pisók István polgármester: A polgárőr egyébként sem járhat el, ő csak megfigyel, és a 

rendőrségnek jelezhet legfeljebb.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én, amikor a rendőrkapitánnyal beszéltem, ő azt mondta, ha 

bármit észlelünk, a 112-t azonnal hívni kell, ők értesítik a rendőröket, és egy 10 percen belül itt 

vannak. A lényeg, hogy feltétlenül szólni kell.  

Tóth István állampolgár: A rendőrségnél úgy tudom, beszéltem a kapitánnyal, Abádszalókról 

járnak ki, öt helységet ellenőriznek. Én azt gondolom, ők 12 perc alatt nem érnek ki.  

Pádár Lászlóné képviselő: De mi Kunhegyeshez tartozunk.  

Tóth István állampolgár: Nem, a kunhegyesi kapitányság este bezár, a szalókiak járnak ki.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Nekem Nagy Sándor őrnagy legutóbb megadta a saját és a 

kapitányság számát is, és azt mondta, hogy éjjel-nappal hívhatóak. Megerősítették az őrsöt, ezt 

mondta.  

Pisók István polgármester: Most úgy néz ki, hogy a már meglévő kamera rendszerek meg 

fognak újulni, és új rendszer is lesz kiépítve, ami még valószínűleg a januári hónapban már 

elkészül. Én mindenesetre azt javaslom mindenkinek, hogy szereljenek fel mozgásérzékelős 

lámpákat. 

Fuder Lászlóné állampolgár: Én pár kérdést szeretnék Nektek feltenni, ha már senkinek nincs 

hozzáfűznivalója ehhez. Az első kérdésem, hogy a településnek a szelektív hulladékgyűjtő 

edényei magánterületre lettek betéve, így a lakosság nem tudja használni. Én arra lennék 

kíváncsi, hogy miért van ez így? Vannak olyanok a településen, akik csak néha vannak itt, de 

olyankor a hulladékot valahová nekik is el kellene helyezni. A másik kérdésem a pályázatokkal 

kapcsolatban, amikor arról beszéltél, hogy lakóingatlanokat vásároltatok meg. Milyen célból 

vettétek meg ezeket az ingatlanokat, mire szeretnétek használni, egyáltalán melyek azok az 

ingatlanok, amiket megvásároltatok, és mennyibe kerültek ezek pontosan? A következő dolog, 

hogy nem tudom a képviselőknek ez mennyire szúrja a szemét, de a településkép egyre inkább 

romlik. Szemetesek az utcák, az árkok, a csatornákból nem folyik le a víz, a járdák 

megsüllyedtek. Illetve, ha bemegyek a polgármesteri hivatalba, rosszul érzem magam, mert azt 

látom, hogy foltosak falak, a kicserélt ablakok a mai napig vakolatlanok, rossz ránézni az 

egészre. Ha bemegy oda egy idegen, milyen összkép alakul ki benne? A másik, hogy igazgatási 

szünet van elrendelve a pénteki napokra, nincs ezzel semmi problémám, ez országosan így fog 

működni, hiszen valamilyen szinten fűtés megtakarítás van, azonban péntek délelőttönként 

ügyfélfogadási rend volt. Ezt a négy óra fogadási időt áttettétek másik napokra, hogy ne 

sérüljenek az emberek jogai? Aztán, a tájékoztatásokkal komoly problémák vannak. Most 

például a mai közmeghallgatást egyetlen egy helyre tettétek ki, a hivatal elé. Feltettétek ugyan 

facebookra, de nem mindenki ismerőse az önkormányzatnak, így, ha egy ismerősöd nem osztja 

meg, nem értesülsz róla. Így jártam én is. A testületi ülésekről Pádárné képviselő látom, hogy 

néha-néha feltesz értesítést, de kérdezem, miért nem lehet ezeket a megfelelő módon hirdetni? 

Hogy azok az emberek, akiket esetleg érdekel, el tudjanak menni rá. A falu honlapja is nagyon 

el van hanyagolva. Miért nincs folyamatosan karbantartva, rendben tartva? Az emberek innen 

érdeklődnek, az elszármazottak ott néznék meg, mi történik a faluban. A jegyzőkönyvek 

továbbra is ugyanazokkal a 60 napos csúszásokkal vannak kirakva. A művelődési ház bezár, ez 

egyértelmű, nincsenek rendezvények. A könyvtár viszont komoly értéket képvisel. A hideg 

komoly károkat okoz a könyvekben, én így tudom. Penészednek, levizesednek, tönkremennek, 

ha folyamatosan be lesz zárva a művelődési ház. A másik, hogy azt hallottam, hogy a Kunhalom 

úton eladták az egyik lakóingatlant, ahová kutyamenhelyet kívánnak létrehozni. Kérdezem, ti 

ezt majd engedélyezni fogjátok? Mivel az engedélyt, majd az önkormányzatnak kell beadni. 

Aztán arra szeretnék még választ kapni, hogy tudja-e a képviselő-testület, hogy milyen 

határidőn belül kell válaszolni egy állampolgár kérésére, amelyet a testületnek nyújtott be? Az 

elmúlt időszakban az volt a tendencia a településen, hogy az önkormányzati ingatlanokat nem 

herdáljuk el, mert ez volt a biztosíték arra, hogy a későbbiekben egy hitelfelvételnél, vagy egy 

váratlanul közbejött eseménynél segítséget tud nyújtani. Most a képviselő-testület eladott két 

olyan ingatlant is, amely komoly értéket képvisel. Átgondolta a testület ennek a két ingatlannak 

az eladását? Egyáltalán milyen célból adta el? Hiszen régen akkor adtunk el egy ingatlant, ha 

azon munkahelyteremtés folyt volna. Mert amikor ez megszűnik, az ingatlan visszaszáll az 

önkormányzatra. Élő példa rá a volt háziorvos, a sportpálya melletti ház, ami szintén vissza 
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került az önkormányzathoz. Ezeken elgondolkoztatok, amikor ingatlanokat adtok el, és ilyen 

nehéz helyzetben vagytok? Ezek fedezetet nyújtanának esetleg egy hitelfelvételnél, amikor 

szükségetek van rá, hogy egy pályázat önerejét kifizessék. Tehát nem tudom, hogy ezek 

átgondolt cselekedetek voltak-e, az önkormányzat részéről. Vizsgálja-e egyáltalán a képviselő-

testület ügyrendi bizottsága azt, hogy egy pályázat során a pályázó cégek vannak-e személyes 

kapcsolatban a testület tagjaival? Megnézik-e, amikor közbeszerzési eljárás folyik, hogy van-e 

személyi kapcsolat?  

Pisók István polgármester: Akkor kezdem a kukákkal kapcsolatban feltett kérdésedre. azok a 

kukák tele voltak mindenféle döggel, lommal, amit oda hordtak. Egy szemétdomb lett belőle, 

emiatt lett arra a magán ingatlanra behúzva, valóban. Az volt a baj vele, hogy nem szelektíven 

gyűjtötték, hordták oda a szemetet, rendszeresen kellett mennünk takarítani a környékét a 

döglött macskáktól, stb.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: Nem lehet esetleg máshol elhelyezni? A temetőben 

esetleg?  

Pisók István polgármester: Én nem hiszem, hogy a temetőre bárkinek panasza lehet, tisztaság, 

rend terén. Ha oda vinnénk a kukákat, az a baj ott sem válogatják ki szelektíven, hogy mit hova 

tesznek, hanem egybe öntenek mindent.  

Azzal kapcsolatban, hogy a falu szemetes. Lehet, hogy Te úgy látod, de a munkások minden 

héten mennek, szedik a szemetet, csinálják a dolgukat. Azt gondolom, hogy a saját házát, 

udvarát és előtte a füvet mindenki tartsa rendben saját maga, erre nekünk nyilván nincs 

kapacitásunk, sajnos nincs már 120 közmunkásunk. A mezőgazdasági programunk is bajban 

van, a megnövekedett takarmány árak miatt, nem tudjuk már a tyúkokat sem tartani.  

Amikor a falu programban volt lehetőségünk, hogy elhagyott ingatlanokat vásároljunk, akkor 

a megvételkor le kellett írnunk, hogy milyen célból vásároljuk azokat. Az egyik ingatlant téli 

menedékhelynek vásároltuk meg, a másikban pedig olyan ember lakik most, akinek egyébként 

nincs saját háza, szükséghelyzetben van. Azon voltunk egyébként, hogy minél több házat 

vegyünk meg, hogy véletlenül se költözzenek be olyanok, aki nem tud velünk együtt élni. 

Csinálgatjuk most a házakat, amiket vettünk, rendbe rakjuk őket, amire van keret anyagilag, 

aztán majd látjuk, mire lesznek pontosan felhasználva.  

Fuder Lászlóné állampolgár: És a Bene féle házzal mi a helyzet? 

Pisók István polgármester: Arra a házra már régóta pályáztunk, és most olyan szerencsénk 

volt, hogy ezeket a fajta házakat kiszórták az önkormányzatoknak. Próbáljuk tényleg az összes 

ingatlant kicsit csinosítani, megőrizni, ne dőljenek össze. A Bene féle háznál a mostani bérlővel 

kötöttünk egy olyan megállapodást, hogy rendbe hozza és rendben is tartja a házat, bevezeti a 

villanyt, és ezeket a költségeket a bérleti díjból lelakhatja. A ház pedig legalább addig is karban 

van tartva. Egy megvásárolt háznál kellett egyébként önerő csak, a többinél nem kértek a 

pályázatok. Jelenleg az Ignácz Pisti féle házat lehetne már eladni, a többi még nincs olyan 

állapotban. Kiderült, hogy Tiszabőn is van egy ingatlanunk, de azt eladtuk, és annak a bevételét 

a sportolóknak adtuk oda, a pálya felújításánál fellépő plusz költségekhez.  

300 darab széket is kaptunk idén a Vasas sportegyesülettől, amiket valószínűleg a 

buszmegállókban és a sporttelepen fogunk elhelyezi.  
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800.000 forintot is nyertünk peren egyébként idén. Megnyertük a pert a vállalkozóval szemben, 

aki a védőnői épületet csinálta. Legszívesebben én sem idegen vállalkozóknak adnám 

egyébként a munkát, hanem helyieknek.  

Fuder Lászlóné állampolgár: És mi akadálya van ennek, polgármester úr? 

Pisók István polgármester: Héder Zsolti is lett értesítve anno, fel lett kérve, igaz legutóbb 

hivatalos felkérést nem küldtünk, de én azt nem is küldhetek. A közbeszerzést ki kell írni, az 

nyilvános, bárki láthatja.  

A honlappal kapcsolatban igazad van, az valóban gyenge. Beszéltem már Petivel erről 

kapcsolatban, hogy rendbe kéne tenni, naprakész legyen.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: A kutyateleppel mi a helyzet? 

Pisók István polgármester: Én tudtam azt, hogy azt a házat árverezik, mondta egy ismerősöm. 

Azt is megtudtam azóta, hogy ki vette meg a házat, de kutyamenhelyről egyelőre nem volt szó. 

Annak idején a Málta akart itt csinálni menhelyet, de arról is lebeszéltek minket, az sem lett 

megvalósítva. Én amondó vagyok, hogy egy kutyamenhely legyen olyan helyen, ahol nem 

zavarja a lakosságot. Úgyhogy én biztosan nem fogok ehhez hozzájárulni, de gondolom senki 

más sem. Aki megvette, ő szokott vásárolgatni ingatlanokat Gyendán, legyen szerencséje ezzel 

is, de reméljük, nem menhelyet akar.  

A művelődési házzal kapcsolatban: amikor én idejöttem, a művelődési ház zárva volt. Én azt 

szeretném, ha mindig nyitva lenne, most is, de sajnos a jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé.  

A felújításokkal is szeretném, ha haladnánk, nyilván az áremelkedések megnehezítették ezt is.  

Héder Zsolt állampolgár: Az óvodai felújításnál muszáj kicserélni az ablakokat is? Hiszen 

azok nemrég lettek cserélve. 

Pisók István polgármester: Muszáj vagyunk igen, mert a pályázat követelményeinek sajnos 

nem felelnek meg, hiába nemrég lettek cserélve. A belső buszmegállóhoz is lesz lámpás 

gyalogátkelőhely, a gyerekek miatt is főleg, amikor jönnek reggel iskolába. A kótánál épül majd 

egy rendezvény terem is, büfé jelleg, játszótér, biciklis pálya, stb.  

Mártonné Tőzsér Erika állampolgár: A nyílászárókhoz szeretnék még hozzászólni annyit, 

hogy a felső tagozatnál a bejárati ajtó egyre életveszélyesebb. Jeleztem én ezt már Neked, de 

lehet majd írásban is megteszem. 

Pisók István polgármester: Igen, emlékszem rá. Jeleztük már a vállalkozónak, folyamatban 

van a dolog, ez garanciális, ki fogják javítani.  

Pádár Lászlóné képviselő: Kérdezte Marika még azt is, hogy a képviselők tudják-e, hogy 

mennyi idejük van válaszolni a kérésekre. Az én tudomásom szerint, a testület még nem kapott 

ilyen levelet. 

Fuder Lászlóné állampolgár: Akkor én elmondanám, hogy 2020 februárjában adtam be, a 

képviselő-testületnek címezve egy kérvényt. Ez, a mai napig nem került a testület elé. Írásban 

nyújtottam be, személyesen vittem be, és vártam volna rá választ. Azóta eltelt 2,5 év. Egyébként 

én pontosan tudom, hogy mennyi idő van egy-egy kérés megválaszolására: a következő ülésre 

be kell vinni, vagy ha túl közel a következő ülés időpontja, akkor az azt követő ülésen legkésőbb 

be kell vinni. Tehát legfeljebb 60 napon belül döntést kell hozni.  
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Tóth István állampolgár: Nekem lenne még egy észrevételem, túl gyorsan közlekednek a 

főúton. Én már beszéltem a sebességmérőkkel, igényelni kell a kapitányságon a 

polgármesternek, úgy küldi ki a kapitány. Kijelölik, hogy milyen napokon akarják.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én is szeretnék még pár szót szólni így a végén. Öt évvel 

ezelőtt, 2018 júniusában került be Tiszagyenda a Gyerekesély pályázatba, ami idáig tartott, 

december 28-án lesz vége. Ez egy nagyon komoly, 500 milliós pályázat volt, a járás minden 

települése benne volt. Tiszagyendán nagyon sok embernek teremtett ez munkahelyet, nagyon 

eredményesen működött. Ha ez nem lett volna, akkor Tiszagyendán bezárhatott volna például 

a családsegítő is. Eszközöket kaptunk, laptopokat, nyomtatót, fénymásolót, és még rengeteg 

mindent. Volt egy olyan szolgáltatás, a szociális információnyújtás, ahol a falu lakosai minden 

ilyen ügyükhöz segítséget tudtak kérni. Most ez a szolgáltatás sajnos véget ér decemberrel. Ez 

azt gondolom nagyon sajnálatos, mert a lakosnak az számít, hogy a saját ügye el van-e intézve. 

Ezalatt a pályázat alatt nyílt az adományhely is. Az iskolában a gyerekeknek négy fajta klubbot 

finanszírozott, baba-mama klub volt. Nagyon sokat segített tehát, én most nyilván mindent nem 

tudok felsorolni. Amit a falu lakosai is éreztek segítség, az a krízisalap volt. Például a Covid 

idején is voltak nagyon rászoruló családok. Ahol mondjuk az otthon tanulás időszaka alatt nem 

volt laptop, nem tudott házi feladatot csinálni a gyerek, oda laptopot vettünk; ahol nem volt 

mosógép, nem tudtak mosni, oda mosógépet vittünk; ahol a kémény dőlt be, ez is egy krízis, 

akkor azt megcsináltattuk, és még folytathatnám. Ez egy nagyon sikeres pályázat volt tényleg, 

nagyon sajnálatos, hogy ez most decemberrel véget ért. Sőt, még azt is megemlíteném, ami az 

én tevékenységem volt, a szakemberek továbbképzése iskolákban, szociális munkakörökben. 

Workshopokat, érzékenyítő tréningeket csináltam nekik. Ezek szakmai műhelyek, kötelezően 

elő van ez írva nekik. Nem tudom, hogy folytatódni fog-e valamilyen formában ez, mire kapunk 

majd pénzt. Azért mondtam én most ezeket el, mert befejeződött a pályázat. Reméljük lesz 

folytatása.  

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy esetleg további kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e a mai közmeghallgatással kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm 

a részvételt és a közmeghallgatást bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


