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15. SZ.JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát javasolja. Van-e más 

javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

116/2013.(VIII.06.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: 2 napirendi pont megtárgyalását kéri, az első pályázat benyújtása 

az alföldi tanyák valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében, a második 

Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

117/2013.(VIII.06.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tanyasi piaci pályázat beadása.  

 

Pisók István polgármester:Kettő része van a az egyik a Gréder a másik a helyi piacnak a 

megépítése a focipálya mellett. A Gréder költségvetése 6 millió forint körül van, a másiknak a 

költségvetése 24 millió körül van, meg van 10% önereje. Ha megnyernék a pályázatot, akkor 

durván március körülre épülne meg. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Szeptemberben lenne az eredményhirdetés. 

 

Pisók István polgármester: Akkor indulna ez a beruházás. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Régóta vágya a falusiaknak, hogy itt legyen egy piac. A 

mezőgazdasággal foglalkozik már majdnem mindenki. Most legújabban a parlagon hagyott 

telkeket is igyekeznek az emberek beültetni és itt a termékeiket tudnák értékesíteni. Számos jó 

hatása lenne, például a bevétel, és az hogy megszűnne az itt-ott árusítgatások. A falu is 

rendezettebbé válik. 



Pisók István polgármester: Meg ugye az árak sem mindegy, hogy mi mennyibe kerül. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Helybeli élelmiszert tudnak vásárolni, nem kell házhoz 

járkálni. Támogatja mindenképpen.  

 

Pisók István polgármester: Kimegy az is, akinek van portékája, meg kimegy az is, aki venni 

akar valamit. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Börzéket lehet rendezni, szabadtéren. Lehet venni a 

ruhákat. 

 

Pisók István polgármester: Ez több funkciós. Bármire lehet használni. Kéri, hogy aki a 

testületi ülés előtt kiosztott határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

118/2013. (VIII.06.) számú határozat 

 

 - A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az alföldi tanyák, valamint a 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési térségek támogatására 

szóló, Az önellátó vidékért elnevezésű pályázat benyújtásáról - 

 

1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az alföldi tanyák, valamint 

a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési térségek 

támogatására, Az önellátó vidékért elnevezéssel. 

 

2) A pályázatban igényelt támogatás teljes összege bruttó 36.796.044.- Ft, azaz 

Harminchatmillió – hétszázkilencvenhatezer – negyvennégy forint. A pályázathoz 

kapcsolódó bruttó 4.088.450.- Ft, azaz Négymillió – nyolcvannyolcezer – 

négyszázötven forint saját forrást Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-

testülete saját, megtakarított forrásból biztosítja. 

 

3) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és az aljegyzőt, hogy a pályázat benyújtása érdekében működjön közre, nyertes 

pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013. augusztus 12. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1223 Budapest, 

Park u. 2. 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben, 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

 

 

 



Második napirendi pont: Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról. 

 

Pisók István polgármester: Már tárgyaltak erről, azonban idő közben egy új díjazandó neve 

is felmerült, melyről dönteni kellene. Beszélt a Csapó Judittal, neki volt egy kérése, hogy ne 

legyen nagyon későn a díszpolgári cím átadása, és gondolkodott, hogy legyen ez az egész. Ha 

17 órától 19 óráig lenne, akkor az már nagyon későn van. Van egy új pap, elég szimpatikus 

pap, be fog mutatkozni valószínűleg. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hívják meg a képviselő testületi ülésre bemutatkozni. 

 

Pisók István polgármester: Az volna a legjobb, ha ott adnák át a templomban. 11 órakor lesz 

szent mise. Úgy van eddig, hogy a Fazekas miniszterelnök is eljön. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: 18-án lesz? 

 

Pisók István polgármester: 18.-án igen, vasárnap. Lemegy a szent mise, és akkor utána 

elmondják az életútját, és akkor utána lenne itt egy állófogadás, amire meghív mindenkit 

szeretettel. Délben lenne és a pap is idejönne. A miniszterelnök úr vagy jön vagy, nem. Úgy 

gondolta, hogy 1-2 vállalkozó, aki segíti a települést, azt még meghívnák. Tartana körülbelül 

1 óráig és akkor 14 órára jönne Csocsesz énekelni, 15 órától pedig lenne egy nótaénekes és az 

Asszonykórus is akkor lépne fel. 17 órától lenne a focimeccs, 19:30 perckor pedig egy kisebb 

beszédet tartana, ott átadná a címeket azoknak, akiket megdicsér. Mondana még egy dolgot, 

jól is jött ki, hogy Szabó Rudolf nincs itt. Szabó Rudolfnak nem tudja, hogy kinek mi a 

véleménye, mikor bekerült a TSZ-be, akkor nagyon sokat segített, neki adna egy 

Tiszagyendáért emlékérmet. Tudja, hogy egyet már odaígértek a Rózsánénak, de mi lenne, ha 

Szabó Rudolfnak is adnának egyet? Nagy pénzbe nem kerül, most kapott a Gödöllői Egyetem 

részéről egy díjat. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Arany diplomát kapott, ugye? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen. 50 évesek voltak. Amikor itt ültek és Simai Mihály 

megjelölte őket, jólesett neki, de mikor ránézett Szabó Rudolfra úgy elszégyellte magát, mert 

ugye itt van közöttük, de ő a legidősebb is. Úgy gondolja, hogy megérdemli, mert itt 

dolgozott, itt maradt Tiszagyendán. Volt rá lehetősége neki is, hogy elmenjen. 

Lelkiismeretesen végzi az elöljáró munkáját. Úgy gondolja, hogy megérdemli. 

 

Oláh János képviselő: Csak a korára tekintettel. 

 

Bató Miklós képviselő: Csatlakozik Jánoshoz. Csak a korára tekintettel. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja mindenképpen. 

 

Oláh János képviselő: De nem megosztva kapják, hanem külön-külön. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Külön-külön. Ez meglepetés volna neki. Olyan kevés az, 

ami elismerést kaphat az ember. 

 

Pisók István polgármester: Nem az a baj, mert sokan kaphatnának. 

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Mondják meg őszintén, hogy olyan szépen együttműködik 

a közös cél érdekében. Ő az a típusú ember, aki ezt nagyon sokra értékeli. 

 

Pisók István polgármester úr: Marikának mi a véleménye? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Egy kis fenntartással van, de támogatja. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg, hogy Szabó Rudolf Tiszagyendáért 

emlékérmet kapjon. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy 

egyhangúlag elfogadták. 

 

119/2013. (VIII.06.) számú határozat 

 

- Tiszagyendáért emlékérem adományozásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Rudolf részére Tiszagyendáért 

emlékérmet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának, emlékének. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Tiszagyendáért emlékérem adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye 

fel a kapcsolatot Szabó Rudolffal és családjával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Szabó Rudolf 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben 

nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


