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3. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 21-

én 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, Koósné Ignácz 

Anikó szociális ügyintézőt. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Tasi István és Lenge 

Tibor Istvánné bizottsági tagok hiányoznak. Jegyzőkönyvvezetőnek Moldovánné Janku 

Mónikát javasolja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 

3 igen szavazattal elfogadta Moldovánné Janku Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

7/2022. (XI.21.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 

Moldovánné Janku Mónikát elfogadta a bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Oláh János bizottsági elnök: Egy napirendi pont lenne, a szociális célú tűzifa szétosztása, 

mely a támogatói okirat alapján 158 erdei űrméter tűzifa szétosztását jelenti. 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. 

 

8/2022. (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 bizottsági elnök: Könnyítésképpen Kosóné Ignácz Anikó ügyintézőt megkérem, 

hogy tájékoztasson a kérelmekről.  

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Időskorú járadékban részesülőként kettő fő nyújtott be 

kérelmet, nekik alanyi jogon jár. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőktől hat 

darab kérelem érkezett be. Aktív korú ellátásra jogosultak tizenhatan adták be, szintén alanyi 

jogon. 80 évet betöltöttek; ilyen kérelem van összesen 24 darab. Lakhatási támogatásban 

részesülők 47-en vannak, ez itt még mindig alanyi jog.  

Boros Tibor bizottsági tag: Biztosan van olyan ebben, amibe bele lehetne kötni.  

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Igen, előfordul olyan, hogy amikor nincs jövedelmük 

megigénylik a támogatást, aztán ha elmennek dolgozni, pedig nem szólnak róla. A legtöbben 

becsületesen bejelentik, de azért előfordul ilyen példa is.  

Boros Tibor bizottsági tag: Megint sokat hallani, hogy egyre több a fekete munka.  

Oláh János bizottsági elnök: Igen, papíron elküldik őket, de egyébként ugyanúgy dolgoznak.  



Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Így van, és velük sajnos nem tudunk mit kezdeni, mert sehol 

nem tudjuk leellenőrizni. A következő csoportja az igénylőknek azok, akiknek az egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg a 85.500 forintot. 43 darab ilyen kérelem érkezett be. Itt van kettő 

olyan, ahová én tettem egy-egy kérdőjelet, mert nem vagyok benne biztos, hogy jogosan 

kapnák.  

Oláh János bizottsági elnök: Én az elfogadottak közé tenném őket. Ha nagyon a mélyére 

néznénk, a többiek között is találnánk biztosan olyat, akik nem jogosan kapják. Illetve ebbe a 

két kérelembe sem lehet annyira belekötni igazából.  

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Rendben. Szabó Pálné is adott be egy kérelmet, de náluk az 

egy főre jutó jövedelem meghaladja a 85.500 forintot. Én úgy gondolom, ezen nincs is mit 

gondolkozni, nem fogadhatjuk el. Pap Istvánnénak van még itt egy kérelme, de hiányos, nem 

hozta meg hozzá az igazolást. A harmadik akit félretettem, az Csörögi Éva kérelme, aki nem a 

valóságnak megfelelően töltötte ki a kérelmet, a párját nem akarta beleírni, aki ugyanúgy ott 

lakik és dolgozik, haza viszi a fizetését. Ha ezt a bizottság elfogadja, akkor jövőre sokkal több 

ilyen kérelem lesz az biztos.  

Oláh István bizottsági elnök: Rendben, akkor legyen az indoklás az, hogy a kérelmet nem a 

megfelelő hitelességgel töltötte ki.  

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Rendben. Van itt még egy negyedik kérelem, a Szabóné 

Farkas Renátáé. A férjének, Szabó Róbertnek letiltása van a fizetéséből. És hiába kértem, 

sokadik alkalommal is olyan munkáltatói igazolást hoztak, ahol nem szerepel a letiltás összege, 

így ezt nem lehet elfogadni. Felhívtam a munkahelyén az illetékest, aki az igazolást kitöltötte 

nekik, és ott azt mondták, direkt ők kérték így. Letiltásoknál pedig csak azt tudjuk elfogadni, 

amit gyerektartási díjra vonnak le, másra nem, így szól a jogszabály. Ignácz István kérelme van 

még itt, amiről majd döntötök. Ő ugyanis, minden évben eladja a fát.  

Oláh István bizottsági elnök: Az a baj, hogy az összes többi körülmény szerint, viszont jár 

neki.  

Villás Nóra bizottsági tag: Milyen indoklással lenne elutasítva? 

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Benne van a rendeletben, hogy saját célú felhasználásra 

adjuk a fát, értékesíteni nem lehet. De ezt én csak megjegyeztem. 

Oláh János bizottsági elnök: Az a baj, hogy ezt idén még nem követte el. Azért nem tudjuk 

megbüntetni, amit még el sem követett. Így egy kicsit ellent kell, hogy mondjak.  

Boros Tibor bizottsági tag: Igen, aztán csak támadást kapnánk, hogy pont a legszegényebbnek 

a faluban nem adunk fát. Tudjuk, hogy valószínűleg el fogja adni, de konkrét bizonyíték nélkül 

ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni.  

Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Rendben, és akkor a másik három hiányossal mi legyen? 

Gondolom az egyértelmű, azokkal nem tudunk mit kezdeni, azokat így nem lehet elfogadni.  

Oláh János bizottsági elnök: Igen, én a tényeket figyelembe véve, javaslom, hogy utasítsuk 

el azt a négy kérelmet.  



Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Rendben. Tehát akkor az összesen 143 darab kérelemből 

139-et elfogadtunk, 4 pedig el lett utasítva a bizottságnak bemutatott lista, a benyújtott kérelmek 

alapján.  

Oláh János bizottsági elnök: Köszönöm szépen Anikó a részletes adatszolgáltatást. Aki akkor 

a négy elutasítással, a többi elfogadásával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. A bizottsági 

határozatokat a jegyzőkönyvhöz mellékeljük Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal 

4 kérelmet elutasított, 139-et elfogadott, így 1,1366907 erdei köbméter szociális célű tűzifát 

állapít meg az arra jogosult kérelmezőknek a mellékletben szereplő határozatok szerint. 

Köszönöm! Akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, ezzel az ülést bezárom! 

 

 

Oláh János       Balogh Henrietta 

              bizottság elnöke                 aljegyző 

 

 

 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 


