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2. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-

án megtartott, Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Oláh János bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket, az aljegyző asszonyt. Megállapítja, 

hogy a bizottság határozatképes. Villás Nóra és Tasi István tagok hiányoznak. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Koósné Ignácz Anikót javasolja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta Koósné Ignácz Anikót 

jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

4/2022. (IX.26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 

Koósné Ignácz Anikót elfogadta a bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Oláh János bizottsági elnök: Egy napirendi pont lenne, a Művelődési Ház vezető további 

munkaviszonyának a megtárgyalása. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, 

kéri a napirendi pontot szavazzák meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A 

bizottság 3 igen szavazattal, elfogadta a napirendi pontot. 

 

5/2022. (IX.26.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Egészségügyi, Szociális 

és Sport Bizottsága a napirendi pontot a javasolt formában elfogadta. 

 

Oláh János képviselő: Elég kellemetlen feladat ez, beszélni ezekről a dolgokról. Szinte 

negatívumokat hallottunk csak ezzel a munkaviszonnyal kapcsolatban. A kezdet kezdetén, 

emlékszem rá, mikor volt egy kirándulás, ott még nagyon nagy lendülettel és buzgalommal 

csinálta Attila a dolgokat. De aztán az idővel sok negatívum előjött. Gondolok itt az eltűnt 

projektorra, egy-két alkalommal eltűnt pénzekre. De majd szeretném, ha Attila is mondana 

ezekről valamit, mert ez csak egy oldala a dolgoknak, így csak ennek fényében nem szeretnék 

ítélni és döntést hozni. Nem tudom ezekhez a dolgokhoz van-e valami hozzáfűznivalód Attila? 

Gyetvai Attila: A projektorhoz annyi hozzáfűznivalóm van, hogy azt valóban el kellett volna 

zárni, tudom. Ha lett volna egy páncélszekrény vagy bármi, hogy ne tudjon eltűnni. De mivel 

ez nem volt biztosítva a művelődési ház könyvtár részében, így nem tudok az eltűnésre mit 

mondani. A pénzzel kapcsolatban pedig: hétfőn még ott volt bent a pénz, láttam, kedden 

elmentem szabadságra, és mire szerdán visszamentem, már nem volt ott a pénz. Ennyit tudok 

mondani. A kirándulásról pedig annyit, hogy lett volna most is kirándulás, csak úgy lett volna 

megcsinálva, hogy Szolnokra saját pénzből utaznak el az emberek, és azt a legtöbb ember pedig 

nem vállalta. Erre ennyit tudok mondani. De ha bármi van még, nyugodtan mondják nekem.  



Oláh János képviselő: Nagyobb intenzitással kellett volna például könyvtárakkal kapcsolatot 

teremteni. Vagy nagyobb reklámot teremteni azoknak a rendezvényeknek, amiket szerveztünk. 

Ezek mind a falu érdekében történtek volna, és ezekben nagyobb szerepet kellett volna 

vállalnod, én úgy látom.  

Gyetvai Attila: Amiben tudtam, segítettem. Ha valaki kért segítséget, segítettem, ebben biztos 

vagyok.  

Oláh János képviselő: Nem segítség nyújtásról van itt szó, hanem a feladatkörödről, ami 

sokkal többet kívánt volna.  

Gyetvai Attila: Igen tudom. De most megszervezek egy eseményt, és hogyha nincs rá 

érdeklődés, akkor hogy csináljam meg? Egy két emberre minek? Kérdeztem a faluban több 

embertől miket csináljunk, csináljunk-e valamit, azt mondták, hogy ne. Könyvtárban is akartam 

szervezni egy tea partit. Bejönnek a könyvtárba az emberek, beszélgetünk, stb. Szereztem is 

ehhez segítséget, és aztán azt láttuk, hogy mégse jönnek. Ezekkel én nem tudok mit csinálni.  

Oláh János képviselő: Valóban, itt eléggé egy téma érdekli az embereket általában, és az pedig 

nem mindig a könyvtárhoz kötődik. Ez neked is megnehezítette a feladatodat, csak emlékszünk 

azokra az időkre mi is, amikor sokkal jobban mentek a dolgok. Olyan értelemben, hogy több 

szervezés volt, sport tevékenységektől kezdve, gondolok itt a benti sakk partikra, asztali 

teniszes programokra, meg bármiféle olyan dologra, amivel még be lehetne oda vonzani 

embereket. Nagyon nehéz olyan programot találni, ami leköti az érdeklődését a falu azon 

százalékának, akiket ezek a programok érdekelhetnek. Meg kellene találni ezt a pár embert. 

Mert itt ne számítsunk több száz emberre. Húsz, harminc, negyven ember itt már nagy szó.  

Gyetvai Attila: Én úgy voltam vele, hogyha tíz ember összejött volna valamire, azt mondom, 

legyen megtartva. De amikor ennyien se jöttek össze, én erre nem tudtam mit mondani.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Attila, járnak-e a könyvtárba?  

Gyetvai Attila: Járnak, igen. Egy olyan 15-20 ember, akik rendszeresen. 

Oláh István képviselő: Milyen korúak? 

Gyetvai Attila: Vegyes korosztály, van idősebb és fiatalabb is köztük. Most legutóbb öt darab 

könyvet kölcsönöztek ki, és járnak be hozzám beszélgetni többen mások is, és nekik is ajánlok 

könyveket.  

Oláh István képviselő: Ha a rezsi csökkentés miatt kell bezárni a művelődési házat, az egy 

nagyon hálátlan dolog. Mert az is megszűnik, sok minden megszűnik. Úgyhogy, én köszönöm 

hogy elmondtad ezeket a dolgokat, de meg kell jegyezzem, hogy én többet vártam volna tőled, 

úgy, mint az elején, ahogy indultál.  

Gyetvai Attila: Őszintén, én próbáltam. De ha nincs rá befogadó közönség egyáltalán, azzal 

nem tudok mit kezdeni. 

Lenge Tiborné képviselő: Ha be lesz zárva, akkor végül is mit tud csinálni? 

Oláh István képviselő: Akkor én nem is húznám ezt a dolgot tovább. Javasolnám, hogy a 

szeptember 30-ával megszűnő munkaviszonyt ne hosszabbítsuk meg. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelnyújtással szavazzon! Köszönöm! Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nm, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került. 



6/2022. (IX.26.) számú határozat 

- Művelődési Ház vezetője munkaviszonyának megtárgyalásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága a Művelődési Ház vezetője munkaviszonyának 2022. szeptember 

30-tól való hosszabbításához nem járul hozzá.  

A határozatról értesül: 

1.) Művelődési ház vezetője 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

5.)  

 

Oláh János elnök: Megkérdezem, hogy van-e még hozzászólás a mai bizottsági üléshez: 

Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

Oláh János       Balogh Henrietta 

              bizottság elnöke                 aljegyző 

 

 

 

 

 

Koósné Ignácz Anikó 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


