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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 10. napján 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tiborné képviselő 

    Oláh János képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tibor, Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Moldovánné Janku Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Moldovánné Janku Mónikát 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

1/2023. (I.10.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Moldovánné Janku Mónikát 

elfogadta a testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása lenne a 

mai testületi ülés napirendje. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a napirendi pont elfogadásra 

került. 

 

2/2023. (I.19.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

 

1. A temetőkről és temetkezésről szóló 4/2014. (III.31.) számú önkormányzati rendelettel 

kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása, új rendelet megalkotása 

 

2. Egyebek 

 

 



Első napirendi pont: A temetőkről és temetkezésről szóló 4/2014. (III.31.) számú 

önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása, új rendelet 

megalkotása 

 

Pisók István polgármester: Mint decemberben kiderült, egy köztemetésre sajnos már kevés 

az eddig megállapított 150.000 forint. Volt egy temetésünk, ami közel 210.000 forintba került.  

Balogh Henrietta aljegyző: A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költségre 150.000 

forint volt ugye eddig megállapítva, de mint most a temetésnél kiderült, ez az összeg bőven 

több már. Bementek az ügyfelek a temetkezési vállalkozóhoz, ahol azt mondták, hogy hiába 

választják mindenből a legolcsóbbat, egy temetést már nem lehet 150.000 forintból kihozni. Ők 

most konkrétan 202.000 forintot fizettek. Így január 1-re visszamenőleg kellene módosítani a 

szociális rendeletet egy magasabb összegre.  

Pisók István polgármester: Így van. Ugye ez a köztemetés arról szól, hogy átvállalja az 

önkormányzat a temetés költségeit, kötünk az ügyféllel egy megállapodást, és ő visszafizeti 

nekünk részletekben a költségeket. Ha adott esetben nem tudja az ügyfél visszafizetni, akkor az 

ingatlanára terheljük rá például. Volt már olyan helyzet, alpolgármester asszony, hogy nem 

tudták visszafizetni? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Volt igen. Hagyatéki tehernek tették rá. 

Pisók István polgármester: És akkor ezen kívül van még a temető rendelet. A fűtési 

költségeket is növelni kellene, amit fizetnek. Most ugye 2500 forint/nap.  

Balogh Henrietta aljegyző: Ezen felül még 5000 forint a hozzájárulás, amit a temetkezési 

vállalkozó fizet ide nekünk. 

Pisók István polgármester: Rendben, akkor én azt gondolom, legyen a helyben szokásos 

legalacsonyabb temetési költség elsőként módosítva 250.000 forintra. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm! Megállapítom, hogy a szociális rendelet ezen 

módosítását elfogadtuk. 

1/2023. (I.10.) számú rendelet  

- Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról – 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: A következő a temető rendelet lenne. Kaptunk egy törvényességi 

felhívást, ahol a kormányhivatal le is írta, hogy miket kell szabályozni, és mik azok, amiket 

nem lehet.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azt nem kell beleírni a rendeletbe, hogy előre megváltható-

e a sírhely, vagy nem? 

Balogh Henrietta aljegyző: Bele lehet tenni bármit, ezt is, ez csak egy tervezet még. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Mert nagyon sok idős van úgy, hogy nem szeretné később a 

családját terhelni, van pénze most, és kifizetné a helyet előre. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az úgy lehetséges, csak azt nem lehet kérni, hogy hová temessék, 

hanem a soron következő sírhely lesz az övé majd, de azt előre kifizetheti. A temető gondnok 

is ezt kérte, mert nagyon rendezetlen lesz tőle a temető összképe; kiváltják, de nem tartják aztán 

rendben a sírhelyet, stb.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annak idején Szabó Rudiét is megszavaztuk. Ő kérte, hogy 

megválthassa a sírhelyét, ki is van neki hagyva. Én azt gondolom, ez fontos, sokan vannak, akik 

esetleg nem itt élnek, de szeretnék, ha itt lennének eltemetve. Miért ne válthatnák meg? Tehát 

én javasolnám, hogy ezt egy mondattal vegyük bele, hogy a sírhely előre megváltható.  

Balogh Henrietta aljegyző: Ez benne van, csak konkrét helyet nem választhat. 25 év után 

temethetnek rá a sírhelyre.  Az egyes sírhelyen egyébként négy urna helyezhető el, a kettesen 

pedig nyolc. Az egyes sírhely ára 6.000 forint, a kettesé 10.000, az urnasírhely pedig 5.000 

forint.  

Pádár Lászlóné képviselő: És ez is benne van a köztemetés árában? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, ezt külön kell fizetniük.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Elég kevés ez az összeg, nem? Emelnünk kellene rajta. 

Mindenhol sokkal drágább egy sírhely, én úgy gondolom.  

Pisók István polgármester: Valóban. Akkor szerintem emeljük az egyes sírhely árát 10.000 

forintra, a kettesét 20.000-re, az urnasírhely pedig legyen 10.000 forint. És azt gondolom, a 

környékhez képest még ezek is jó árak. És akkor a hűtési költség is emelkedne? 

Balogh Henrietta aljegyző: A ravatalozó használata az 2.500 forint/alkalom, a hűtő tároló 

költsége pedig 2.500 forint/nap.  

Pisók István polgármester: Nagyon kevés ez is. Szerintem ezeket is legalább 5.000 forintra 

emeljük fel. Nem olcsó sajnos egy temetés, nekünk is vannak még ezen felül is kiadásaink. A 

temető rendben tartása, van egy gondnokunk, stb.  

Pádár Lászlóné képviselő: Mielőtt szavaznánk, azt hagy kérjem már, hogy ezeket a 

változásokat legalább Facebookon hirdessük már meg, hogy mindenki értesüljön róla.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: És akkor, aki kiváltja a sírhelyét, annak ki is hagyják előre 

a helyet? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, régen volt ilyen csak. Aztán Orsó János, a mostani temető 

gondnokunk javasolta, hogy ezt szüntessük meg, mert nagyon rendezetlen lesz tőle a temető 

összképe, nincsenek gondozva a helyek.  

Oláh János képviselő: Akkor látnám ennek értelmét, ha valaki családi kriptát szeretne 

létesíteni.  

Pisók István polgármester: Igen, nálunk még nem volt erre példa, de máshol van ilyen ugye. 

Akkor azt az ügyfelek saját maguk építik meg, a kriptát, nyilván gondozzák is majd, az úgy 

másabb. De itt nem tudom, hogy van szabályozva a dolog. 



Oláh János képviselő: Nálunk, Tiszagyendán, nincs erre eddig szabály, rendelet, mivel nincs 

kriptánk.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: De bele lehetne akkor venni, hogy a családi kripták helye, 

az mondjuk a temető hátsó falánál van.  

Pisók István polgármester: Nem tartom a legszerencsésebb megoldásnak azt sem. Körbe 

kellene járni ezt a témát alaposabban, és meglátjuk mi a helyzet vele.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Valamikor meg volt határozva az is, hogy a díszsírhelyek 

hol vannak. Az megvan most is? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, az most nincs benne. A 2014-es rendeletben, amit 

felülvizsgált a kormányhivatal, már nem volt benne. Beletehetjük a rendeletbe, hogy a 

díszsírhely kiváltásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.  

Pisók István polgármester: Én úgy gondolom, hogy a díszsírhelyek az út bal és jobb oldalán 

legyenek. És akkor belevesszük, hogy ezekről a helyekről az éppen akkori polgármester és a 

testület egyedileg dönt. Hogy kiket temethetnek oda.  

Pisók István polgármester: Illetve venni kellene a temetőhöz egy könyvet, amiben vezetjük, 

hogy kit, mikor, hová temettek.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van ilyen temetőkönyvünk, hogyne. Ha bárki útbaigazítást 

kér sírhelyhez, meg tudjuk keresni.  

Pisók István polgármester: A kriptáknál nem tudom, hogy vannak pontosan a dolgok, 

koporsós vagy urnás ugye, attól is függ. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyit vegyünk szerintem bele, hogy ha valaki kriptát 

szeretne építtetni, kriptás temetést szeretne, az egyedi elbírálás alá esik minden esetben. 

Balogh Henrietta aljegyző: A rendeletünkben egyelőre csak sírhely, urnasírhely és díszsírhely 

áll rendelkezésre, kripta nem, mivel ugye nincs egyelőre.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor csak maradjunk annyiban, hogy ennek még utána 

kell járnunk alaposabban.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Így van. Bízzuk meg jegyzőasszonyt ezzel, és akkor még 

később összeülünk evégett. Mivel a rendeletet most meg kell szavazni, dönteni kell.  

Oláh János képviselő: A törvényességi felülvizsgálat miatt, amiért most itt vagyunk, abban 

nem sok dolgunk van, ha jól értem. Jegyzőasszonynak lesz vele leginkább feladata, a 

jogszabályokat belevenni, amik alapján a helyi rendeletek létrejöttek.  

Balogh Henrietta aljegyző: Így van, a törvényességi felhívást el kell fogadni először, majd azt 

követően a rendeletet.  

Pisók István polgármester: Rendben. Akkor fogadjuk el a törvényességi felhívást. Aki 

egyetért vele, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm! Megállapítom, hogy elfogadtuk a 

határozati javaslatban szereplő törvényességi felhívást.  

 

 



3/2023. (I.10.) Kt. határozat 

 

 

- A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2014. (III.31.) számú önkormányzati rendelettel 

kapcsolatos törvényességi felhívásról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal JN/24/00495/2022. számú Tiszagyenda Község Önkormányzat a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 4/2014. (III.31.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos 

törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és 

gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről. 

 

Határidő: 2023. január 10. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1) JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A törvényességi felhívás elfogadását követően szükséges az új, a 

felsőbb jogszabályoknak megfelelő rendelet elfogadása is. A rendelettervezetet kiegészítjük 

akkor azzal, hogy az egyes sírhely ára 10.000.- Ft, a kettős sírhely ára 20.000.-Ft, az urnasírhely 

ára szintén 10.000.- Ft. A díszsírhelyek a temető út jobb és bal oldalán találhatóak, mely 

díszsírhelybe történő temetésről a Képviselő-testület egyedileg dönt. Aki a rendelettervezettel 

ezen módosításokat is beleértve egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 

igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a rendelet elfogadásra került. 

 

2/2023. (I.10.) számú rendelet  

 

- A temetőről és temetkezésről - 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Második napirendi pont: Egyebek 

 

Pisók István polgármester: A doktornő és az új asszisztens is elkezdett dolgozni ugye. 

Megkérdeztem az asszisztensnőt, 10-15 beteg jár egy nap, azt mondta. A vécét meg kell 

csinálnunk a rendelőben is, rendbe kell tenni. Katona doktorúrnak én megköszöntem az itt 

végzett munkáját, békességben váltunk el egymástól.  

Vannak hiányosságok karbantartásban a konyhánál és a családsegítőnél is. Az energetikai 

pályázat már megszűnt, de 2024-ig van a visszatáplálás. Majd egyeztetnem kell még a 

vállalkozóval is. A gázkazánokat nem tudjuk megszüntetni sehol, annak maradnia kell, mint 

fűtési opció, vagy egy másik fűtési rendszerrel is lehet kombinálni. A konyhánál, ami probléma, 

hogy a szennyvízelvezetés borzasztó, nagyon rosszul van megoldva. Külön választjuk majd a 

rendszert, mert mint kiderült, a konyhánál folyamatosan eldugul a rendszer, ezért nem tud 



lefolyni a családsegítőnél sem. Három helyről folyik össze a szennyvíz, és úgy döntöttünk, hogy 

a családsegítőt azt kivezetjük külön.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jó lenne, ha a családsegítőnél a helyiségek is rendben 

lennének, meg lenne cserélve.  

Pisók István polgármester: Igen, az ott valóban nagyon kellemetlen, a vécé néz az utcafrontra, 

ahol egy nagy ablak is van. Nagyon rosszul lett az annak idején megtervezve.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem úgy lett az tervezve, csak eltévesztették az építők, és 

át lett véve, úgy maradt. Ez a baj a vécénél is, ezért megy olyan kacskaringósan a gödörhöz. 

Sipos Józsi volt a jegyző akkor még, és egy fegyverneki cég csinálta. Az a baj ott most valóban, 

hogy ha megcserélnénk a két helységet, akkor falat kellene bontani.  

Pisók István polgármester: A családsegítőnek két vécéje van, ugye, ha jól tudom. Az 

energetikai pályázatba ez nem illeszthető be, nyilván, de megoldjuk valahogy, hogy meg legyen 

csinálva. Ha lebontanánk egy falat, akkor lenne egy nagyobb szoba ott, és egy vécé maradna. 

Most kellene erre majd sort keríteni, mert most lesz majd a nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, 

stb. Úgyhogy ezt most kell átterveztetni valakivel.  

Volt az iskolánál is ez a 3 milliós dolog, ez a hálózatbővítés. Bíróságra mentek most ezzel, de 

jegyzőasszonyék berakták az önhikibe. Szerintük mi 3,5 millióval tartozunk nekik, de mivel 

ugye berakták az önhikibe, így kaptunk rá 3 millió forintot. Én felhívtam őket, és mondtam, 

hogy van 3 millió forintunk, egyezzünk meg, ne menjünk bíróságra. Ezt a 3 milliót mi másra 

nem költhetjük el, csak erre a dologra. Ma megcsinálják a szerződést, most úgy van. Szavazzuk 

akkor ezt meg, szeretnénk kérni a testület jóváhagyását erre a megállapodásra, amit mi 

jegyzőasszonnyal már előkészítettünk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

Köszönöm! Megállapítom, hogy 4 igen, 1 nem, 10 tartózkodik szavazattal a Karcagi 

Tankerülettel történő megállapodás kötése lefogadásra került. 

 

4/2023. (I.10.) számú határozat 

- Egyezségi megállapodás jóváhagyásáról peres követelés kiegyenlítésével 

kapcsolatban – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Karcagi Tankerületi Központ között létrejövő 

egyezségi megállapodást peres követelés kiegyenlítéséről. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Karcagi tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics Mihály krt 15. 

2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzata helyben 



3.) JNSZ Vármegyei Járásbíróság 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. 

4.) Irattár 

Pisók István polgármester: Nekünk semmiféleképpen nincs plusz pénzünk, a tankerület perel 

minket. Annak idején ezt a hálózatbővítést nem tette bele a tervezetbe, kimaradt, és a tankerület 

megelőlegezte ezt az összeget nekünk, mivel ők voltak a vagyonkezelők. Kialakult köztünk egy 

vita, hogy fizessünk 3 millió forintot, de mi nem tudunk nekik annyit fizetni, elvitték a 

gépjárműadónkat is. Ezt a követelést viszont, mi beletettük az önhikibe. Meg is kaptuk ezt a 3 

millió forintot, de ezt másra ezen kívül nem használhatjuk. Sőt, ha nem használjuk fel, vissza 

kell adni az államnak, és még az 500.000 forint perköltség is megmarad köztünk a tankerülettel. 

Az a lényeg itt most, hogy anno a pályázatot nem tudták volna befejezni, ha nincs benne az 

iskolában a hálózatbővítés. De nekünk nem volt 3 millió forintunk erre. Ők akkor kifizették ezt 

az összeget, de mivel a mi értékünk nőtt vele, így követelik rajtunk a pénzt. Ez a 

legszerencsésebb dolog volt, hogy ezt a pénzt mi most megkaptuk az önhikibe. Így a 

tankerületet sem éri kár, és minket sem, ráadásul az 500.000 forint perköltséget is elengedik 

nekünk. Tehát aki ezzel így egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! Köszönöm! 

Megállapítom, hogy elfogadtuk, megkötjük a tankerülettel a megállapodást.  

Pádár Lászlóné képviselő: A közvilágítással kapcsolatban mi a helyzet? 

Pisók István polgármester: Kaptunk 12 millió forintot a közvilágításra.  

Balogh Henrietta aljegyző: Eddig 4 milliót kaptunk, most pedig kaptunk hozzá 9 milliót 

kiegészítésnek. Ezen kívül kaptunk a gyermekétkeztetésre, vagyis a rezsire, 10 millió forintot.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez mind az önhikiben volt? 

Pisók István polgármester: Nem, ez külön. 22 millió forintot kaptunk összesen.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez régen mindig úgy volt, amikor nagyobb összegek jöttek 

be, hogy meg kellett szavazni, hogy beadjuk-e az önhikit. Ennek az eredményéről, azonnal 

tájékoztatták a testületet.  

Pisók István polgármester: Most már viszont számlákkal kell alátámasztani, amikor ezt 

benyújtjuk, nem úgy van, mint régen.  

Balogh Henrietta aljegyző: Konkrétan meg van, hogy mikre lehet beadni. Szociálisra nem 

tudunk beadni, mert a társulással vagyunk együtt.  

Pisók István polgármester: Még annyi van itt, hogy a vállalkozóak, aki a szigetelést csinálná, 

december 31-án lejárt a szerződése, de látjuk, hogy még neki sem kezdett. Én írtam neki egy 

levelet, amiben javaslom, hogy írjon egy kérvényt a képviselő-testületnek, ahol a határidő 

hosszabbítását kéri, március 31-ig. Azzal a feltétellel hosszabbítjuk meg neki, ha idehozza a 3,5 

millió értékű anyagot, és elkezdi a munkálatokat. Amennyiben ez nem történik meg, fizesse 

vissza azt az összeget, amivel így tartozik nekünk.  

Pádár Lászlóné képviselő: A művelődési házzal mi a helyzet most, a bérbeadásával, az le lett-

e fixálva, arról hoztunk-e határozatot? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez most egy soron kívüli ülés, ide nem hoztam be, de a következő 

soros ülés anyagában már ott van, össze van készítve.  



Pádár Lászlóné képviselő: Olyan kérdésem lenne még, hogy egy-egy ilyen bérbeadás, 

esemény után, megnézik-e, hogy minden érték megvan-e, nem tűnt-e el semmi?  

Pisók István polgármester: Persze. A mostani szilveszteri buli után is megnéztek mindent 

Horváth Misiék. De egyébként az értékeket el is zártuk a rendezvény idejére.  

Pisók István polgármester: Ha másnak nincs egyéb kérdése, észrevétele, akkor az ülést 

bezárom. Köszönöm a részvételt mindenkinek. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


