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4. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 17-én 

megtartott, Pénzügyi Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket, az aljegyző asszonyt. 

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Koósné Ignácz Anikót 

javasolja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal elfogadta Koósné Ignácz Anikót jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

11/2022. (X.17.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Koósné Ignácz Anikót elfogadta a 

bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Kettő napirendi pontunk lenne, takarékossági intézkedések 

kidolgozása, valamint az egyebek. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, 

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

bizottság 3 igen szavazattal, elfogadta a napirendi pontokat. 

 

12/2022. (X.17.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a napirendi 

pontokat a javasolt formában elfogadta. 

 

 

1. Takarékossági intézkedések kidolgozása 

Ea.: Pádár Lászlóné elnök 

 

2.  Egyebek 

Ea.: Pádár Lászlóné elnök 

 

Első napirendi pont: Takarékossági intézkedések kidolgozása 

Pádár Lászlóné képviselő: Van egy kimutatásom, amit Heni nyomtatott ki nekem, ahol meg 

van határozva, hogy hol hány fok meleg lehet télen, október 15-től. Kivétel ezek alól az 

egészségügyi intézmények, óvodák, bölcsődék, iskolák. Minden további helyen, a 18 fokot 

kötelesek vagyunk betartani. Az óvodákban, iskolákban minimum 20 foknak lennie kell, a 

maximumot nem határozták meg. Hálátlan feladat előtt állunk, de a takarékossági feladatokat 

rögzíteni kell. A törvény által előírt korlátozásokat nem bírálhatjuk felül. Gondoskodni kell a 

betartásról, betartatásról. Január elsejétől fog változni a villany ára, a háromszorosára fog 

emelkedni.  



Balogh Henrietta aljegyző: Én a közvilágítást tudom, mondani, hogy nettó 42 Ft-ról 177 Ft-

ra fog emelkedni. egy kilowatt ára.  

Pádár Lászlóné képviselő: Az abnormális gázárakat is figyelembe kell venni. Tájékoztatni 

kellene minden intézményt a meghozott korlátozásokról. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy 

tartsák be ezeket a szabályokat, és ellenőrizzék folyamatosan. Szúrópróbaszerűen ellenőrizni 

kell a hőmérsékleteket, illetve a sokáig indokolatlanul nyitva tartott ablakokat. Nem használt 

helyiségekben a fűtést be kell szüntetni.  

Lenge Tiborné képviselő: Megjegyzem, hogy a faluház egyesületnél sem vízfogyasztás, sem 

pedig fűtés nincs. Tavasztól őszig dolgozunk, télen nem vagyunk.  

Pádár Lászlóné képviselő: Másik kényes téma: a sportkör rezsijének fizetését felül kell 

vizsgálni. Mi fizetjük a villanyt, a gázt és a vizet is. Meg kellene állapodni velük, hogy sajnos 

tovább nem fizethetjük, nekem ez a véleményem. Annyi pénzt vettek fel, ha jól emlékszem az 

utóbbi két évben 26 millió forintot, ezen felül a Málta is támogatja őket. Tehát azt gondolom a 

mi szűkös keretünkből már nem kellene őket támogatni. Másik téma: üzemanyag költség 

csökkentése. Nyilvántartást kell vezetni az utakról, illetve a tankolásról számla kell, amit csak 

ellenőrzés és utalványozás után kellene kifizetni. Indokolatlan fuvarozásokat nem kellene 

finanszíroznunk. Ezt is ellenőrizni kellene szúrópróbaszerűen. Iskolákban, óvodákban legalább 

20 fok kell legyen, de a maximumnak sem kell túl magasnak lennie, azt gondolom. A 

gyermekjóléti és családsegítőben két nagy termet fűtenek, a helyzetet ismerve azonban ez nincs 

használatban, nem tartózkodik ott senki. Takarékoskodni kell a takarító és tisztító szerekkel. A 

számlákat ellenőrzés és utalványozás nélkül nem lehet kifizetni. Ezek voltak az én meglátásaim, 

tudom azonban, hogy Gizike is elküldte Heninek a hozzászólásait, és akkor megkérném most 

Henit, hogy olvassa fel azt is, és akkor egyben lehet mindkettőhöz hozzászólni.  

Balogh Henrietta aljegyző: Tisztelt Bizottság! A következő javaslataimat kérem megfontolni. 

Az elektromos áram használatát vissza kell venni a településen, javaslom a közvilágítás este 10 

órától, hajnal 5-ig történő lekapcsolását. A betörések megszaporodását nem tudom elfogadni 

ellen indoknak, hiszen a mostanában történt betörések idején is folyamatos volt a közvilágítás. 

Helyi megbízottunk és a polgárőrség gyakoribb járőrözését kell megvalósítani. Az 

önkormányzati intézményekben a gázfűtés használatát le kell szabályozni, erről körlevélben 

értesíteni kell a dolgozókat, a várható következményekkel együtt, ha nem tartják be a 

szabályokat. A dolgozók szobáját csak akkor kell fűteni amikor munka van, ellenkező esetben 

dolgozhat a munkavállaló home office-ban otthonról. Az idősek otthonában például csak a 

vezetői irodát elég fűteni, ugyanígy a családsegítő irodában is elég az egyik irodát fűteni csak. 

A gyerekesély programtól kérni kell a fűtés, világítás és vízdíj, illetve egyéb kiadások 

megtérítését. A szellőztetés rövid ideig, kereszthuzattal történjen. Az óvodában, iskolában sem 

indokolt napközben a 26-28 fok, elég a 20 fok. A művelődési házat be kell zárni, és csak 

rendezvények esetében szabad fűteni. Az adományhelyet sem kell fűteni, elég napi két órában, 

vagy szükség esetén. A villanyt indokolatlanul sehol nem szabad felkapcsolva hagyni, illetve 

hősugárzót nem szabad használni, szükség esetén a klíma a takarékosabb megoldás. Az év 

végén minden intézményben szünet lesz, a kormányrendeletnek megfelelően, ami három hét 

fűtés megtakarítást jelent. Ennyi javaslatom van, kérem a Tisztelt Bizottságot, vitassa meg! 

Pádár Lászlóné képviselő: Köszönjük szépen! A közvilágításhoz hozzászólva, ha teljesen 

sötét lenne éjszaka, én félnék, illetve az emberek reakciója sem lenne pozitív. A polgárőrségnek 

e nélkül is kellene működnie, nem kell a közvilágításhoz kötni a működésüket. A családsegítős 



gondozónők sem tudnak egy irodában melegedni, mert nekik is vannak elvégzendő feladataik, 

papírmunka, amit abban az egy pici irodában nem tudnak elvégezni. A művelődési házat ugye 

nem kell fűteni, ha ki akarják bérelni, akkor meg kell adni egy olyan összeget, ami már 

tartalmazza a rezsi összegét is. Ennyit szólnék hozzá én, átadnám a szót Nektek.  

Oláh János képviselő: Tisztában kell lennünk azokkal a dolgokkal, amik körülöttünk zajlanak, 

amikre nincs ráhatásunk. Energiahordozók, élelmiszerárak, stb. Hiába akarunk mi a lehető 

legpuritánabb körülmények között élni, ha a körülöttünk lévő élet egyre durvul, drágul az élet. 

Ezek az árak maradnak, nem fognak csökkenni, ezzel együtt kell élni. Januártól minden 

emelkedni fog, de az életnek mennie kell tovább. Iskoláknak, óvodáknak, orvosi rendelőnek, 

hivatalnak működnie kell. Nagyon meg kell gondolnunk mit veszünk el, nem szabad az első 

megszorításokra drasztikusan reagálni. Az intézményeknek működnie kell tovább. Egyik hétről 

a másikra hoztak minket ilyen helyzetbe, majd idővel kialakulnak a dolgok, azt gondolom. A 

művelődési házzal kapcsolatos dolgokat a múltkor megbeszéltük. A sportkörtől én nem vennék 

el mindent, óvatosabb lennék, mert ez az egy olyan területünk, aminek neve van a környéken 

és rengeteg fiatalt vonz. Az üzemanyaggal kapcsolatban: a hivatali kocsiknál menetlevél van, 

az vezetve van, leellenőrizhető. Azzal egyetértek, hogy a családsegítőnél elég egy termet fűteni, 

a nagyobbat, egy kis iroda valóban nem lenne elég mindenkinek. A polgárőrség valóban 

problémákat vet fel, hogy miért nincs gyakorlatilag, ha elméletben van. Lennének lehet 

rátermettebb emberek erre, akik a mostaniak helyett teljesítenék is a szolgálatot. A betörésekkel 

kapcsolatban nem gondolom, hogy ez a közvilágítástól függene. Az a baj, nagyon elnézőek 

vagyunk azokkal szemben, akik már régóta követnek el dolgokat. Ez nem állapot, hogy pár 

ember miatt retteg egy egész falu. Az intézmények téli leállásával kapcsolatban: hiába lesz 

szünet, valamilyen fokon úgyis tartani kell az épületeket, hogy ne fagyjon el a rendszer.  

Lenge Tiborné képviselő: A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban: a pályázatnak 

decemberben vége, mi most egy jó darabig nem fogunk dolgozni. De, amikor dolgozunk is, 

többet vagyunk kint ügyfeleknél, mint bent az irodában, vagy pedig otthonról dolgozunk, mert 

ez nekünk megengedett. A rendőrséget, polgárőrséget hiányolom, nagyon keveset járnak ki. 

Hiába van kocsi, nem elég aktívak rendezvényeken sem. Új tagok is lennének, velük szemben 

sem túl rugalmasak. Az óvodával, iskolával kapcsolatban: meglátszik, hogy a gyerekek nem 

tiszagyendai gyerekek. Az iskola már nem az, ami régen volt, a pedagógusokkal együtt sajnos. 

Az óvoda nagyon szép, de az iskolát nem kímélik. Az ebédkihordással kapcsolatban: 

Tiszagyenda az egyetlen hely a környéken, ahol kihordják az ebédet, máshol, nagyobb 

helyeken, a gondozónők viszik ki az ebédet mindenkinek.  

Pádár Lászlóné képviselő: Köszönöm szépen! Ebben igazad van, mert emlékszem, ez régen 

is így volt, a gondozónők hordták ki az ebédet. János nagyon jól összefoglalta, ez színtiszta 

politika. De például azt sem értem, hogy miért kell nekünk rettegni attól, hogy mit fog szólni a 

sportkör, ha megvonjuk a támogatást. Nem törődnek az önkormányzattal sem. A netről vettem 

le az adatokat, az utóbbi 5 évben 58,5 millió forint támogatást vettek fel. A nerpedia nevű 

oldalon minden információt meg lehet nézni, hogy ki milyen támogatást vett fel.  

Oláh János képviselő: Nekem mindig is a szívem csücske volt a gyendai sportkör, áldoztam 

is rá folyamatosan. De ezekről az összegekről én sem tudtam, itt már nem kis pénzekről van 

szó.  

Lenge Tiborné képviselő: Megalakult ugye nemrégen a gyendai faluház egyesület is, 

szervezünk két rendezvényt is, Polgármester úr kérte, hogy gyendai embereket hívjunk, ne 



mindig idegeneket. Arra nem voltak képesek, hogy eljöjjenek. Másokat kellet meghívjunk, 

hogy legyenek emberek a rendezvényünkön. Nagyon rosszulesett, hogy a gyendai emberek 

ennyivel nem tudtak minket megtisztelni. Most van pályázat kocsira is, Henikének szóltam már. 

Tomajmonostorának is nyertek már egy ilyen kocsit. Minket a kutya nem segít, kérdezem én, 

miért?  

Oláh János képviselő: Ha nincs eleget hirdetve, nincs olyan program, az embereknek nincs rá 

igényük.  

Lenge Tiborné képviselő: Én nem vagyok ellensége a focinak, de szörnyű az az ordítás, amivel 

jár egy-egy meccs.  

Oláh János képviselő: Igen, a meccsekre nem biztos, hogy ugyanaz a közönség jár, aki az 

egyéb kulturális programokra. Én például mindkét féle programon szívesen részt veszek, de 

nyilvánvalóan nem mindenki van így vele. 

Pádár Lászlóné képviselő: Azt javaslom, akkor szavazzuk meg ezeket a megszorításokat, 

amikről az előbb szó esett. Tehát aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm! 

Megállapítom, hogy egyhangúlag megszavaztuk. Még annyit fűznék hozzá, hogy a kispályánál 

lévő öltözőnek a kulcsa oda van adva a színjátszókör tagjainak. Ők oda hétvégenként 

kijárhatnak szórakozni. Azt a kulcsot vissza kell kérni a kör tagjaitól. Rátérhetünk akkor az 

egyéb napirendi pontokra, például sokan kérdezik mikor lesz a szociális tüzifa osztás.  

13/2022.(X.17) számú határozat 

- Javaslat takarékossági intézkedések meghozatalára -  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi 

takarékossági intézkedések meghozatalát javasolja a Képviselő-testületnek: 

- sportkör rezsifizetésének felülvizsgálata 

- üzemanyagköltség csökkentése, utak pontosabb nyomonkövetése, ellenőrzése, 

indokolatlan fuvarozások megszűntetése 

- iskolában, óvodában 20 celsius fok megtartása, de az indokolatlan magas hőmérsékletet 

nem szabad engedélyezni, 

- a gondozási központban lévő két nagyteremből az egyik lezárása, fűtés megszűntetése, 

a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átrendezése 

- takarító és tisztítószerekkel való gondoskodás 

- közvilágítás lehetséges megoldásainak keresése a takarékosság szempontjából 

- művelődési ház lezárása, bérleti díj felülvizsgálata 

- villany indokolatlan használatának a megszüntetése 

- ebéd kihordásának felülvizsgálata, gondozónők bevonása az ebédkihordásba 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a fentebb lévő intézkedések 

megfontolását, meghozatalát. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: pénzügyi bizottság elnöke, aljegyző 

A határozatról értesül: 



1.) Tiszagyenda Község Képviselő-testülete 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Lesz mindenképpen 158 köbmétert nyertünk.  

Pádár Lászlóné képviselő: Másik kényes téma: az orvosi rendelőben 2022. október 9-én este 

18:47-kor, a hátsó udvarra néző egyik ablak sarkig nyitva volt, fényképes bizonyítékom van rá. 

Ki a felelős ilyenkor ezért? Közbiztonsági szempontból aggódom emiatt, nem is takarékossági 

szempontból. Javaslom, sőt elvárom, hogy annak a személynek, aki ezért felelős, írásbeli 

figyelmeztetést adjon a polgármester úr. Mert bárki is volt az, az önkormányzat vagyonát 

kockáztatja, illetve a rendelő működését. Másik téma: a víz minősége újra elkezdett romlani. 

Szürkül, feketedik a víz. Múltkor voltak itt a vízügytől, nekik is elmondtam ezt, és mutattam az 

otthoni szűrőmet, ami szinte fekete. Jó lenne készíttetni egy laborvizsgálatot, nem a Zrt. saját 

laborjával, hanem egy függetlennel. Mert a saját eredményükön azt mondanak nekünk, amit 

akarnak.  

Lenge Tiborné képviselő: Én még mindig nem bírom meginni, vagy éppen főzéshez használni 

a vizet.  

Pádár Lászlóné képviselő: Vannak, akik a kútról hordják a vizet. 

Lenge Tiborné képviselő: Én ezt nem engedném. Köteleznék minden gyendai lakost, hogy 

köttesse be a vizet az udvarára. Illetve van, akinek bent van, de így is a kútról hordja, ezt sem 

engedném.  

Oláh János képviselő: Ha nem szünteted meg a közkifolyót, úgyis oda fognak járni.  

Pádár Lászlóné képviselő: Itt a kép az orvosi rendelő ablakáról, sarkig nyitva. Az ablak fölött 

van egy szám, az alapján be lehet azonosítani. Nem jeleztek betörést, de bármikor lehetett volna. 

És a polgárőrség újra. Nem csinálnak semmit. Annak idején a polgárőrségnek minden évben be 

kellett számolni a tevékenységéről. Ha nem akarják csinálni, mondjanak le, a kocsit pedig adják 

át az önkormányzatnak. Nagyon sok településen a covid idején a polgárőrség hordta például az 

ebédet az időseknek, vagy felajánlották a kocsijukat, az oltópontra behordani az embereket. 

Nálunk pedig csak a garázsban áll.  

Oláh János képviselő: Van nekik is gondolom valami költségvetésük, nem? Lehet, hogy nincs 

keretük sem sok mindenre.  

Pádár Lászlóné képviselő: Pályázhatnának ők is, mint ahogy mindenki más, például Marikáék 

szervezete is, a faluház. Még egy téma: a szabadságok kiírását azt egy tömbbe kell vezetni, és 

annak egy példányát a dolgozónak a kezébe kell adni, ez a szabályszerű. Nekem ennyi a 

véleményem, most átadom a szót, és hallgatlak benneteket is. 

Lenge Tiborné képviselő: Valóban, ez anno az iskolában is így volt, így vezettük a 

szabadságokat, és így figyelemmel tudtuk követni.  

Balogh Henrietta aljegyző: Szoktak egyeztetni, a szabadságokkal kapcsolatban, nem is volt 

még ebből sosem probléma.  



Lenge Tiborné képviselő: Annyit fűznék még hozzá, hogy a rendelés sokszor elmarad 

mostanában is, és a rendelő Facebook oldalára van kitéve, nem az önkormányzatéra. És ezt 

pedig itt kéne bejelenteni.  

Oláh János képviselő: Visszatérve a szociális tüzifához. Van már kilátás arra nézve, hogy 

ebből mikor lesz bármi is? Össze kell-e emiatt ülni újra, vagy ugyanúgy megy, mint tavaly?  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, előtte a bizottságnak mindenképp össze kell ülnie.  

Pádár Lászlóné képviselő: Ha másnak nincs észrevétele, akkor megköszönöm a részvételt és 

bezárom az ülést. 

 

 

Pádár Lászlóné         Balogh Henrietta 

              bizottság elnöke                 aljegyző 

 

 

 

 

 

Koósné Ignácz Anikó 

jegyzőkönyvvezető 

 


