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10. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. július 28-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 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát
jegyzőkönyvvezetőnek.
83/2014.(VII.28.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri,
annyi kiegészítéssel, hogy kéri megtárgyalni a tiszteletdíjáról való lemondást, valamint a
Tiszai Vágta – II. Tiszagyendai Lovas Fesztivál rendezvény finanszírozását. Van-e más
javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
84/2014.(VII.28.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda díszpolgári cím adományozása
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy szeretné, ha Hajnalné Gizike lenne a díszpolgár.
Annak idején Gizike tiltakozott ez ellen, de változatlanul úgy gondolja, hogy Gizike
megérdemli, itt töltötte le életének a nagy részét a szociális intézményben, lelkiismeretesen,
becsületesen, nagyon sokat tett a településért.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy támogatja, Hajnalné Gizike díjazását és hozzá
hasonlóan Fuderné Marika is megérdemelné.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy sajnálja, amiért Gizike nincs itt, mert a szemébe
akarta volna mondani, amit gondol. Szerinte az érdemli, meg ezt a címet, aki munkáján felül
valami pluszt tett a faluért. Ott van például Csapó Judit asszony vagy Dósáné. Nem ért egyet
azzal, hogy az kapjon ilyen címet, aki a munkaidőben ledolgozik 40-50 évet, megkapja érte a
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tisztes juttatást. Sipos Józsit állítólag megszavazta a testület. Megkérdezi, hogy mit tett ő a
falunak, azon kívül, hogy a nyakunkon hagyott körülbelül 40 millió forint adósságot.
Kérésziné Borikát nem szerették a tiszagyendai gyerek, a munkáját nem tudta elvégezni.
Megkérdezi, hogy akkor minek kap ilyen címet. Megkéri a többieket, hogy gondolkozzanak el
ezen.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy Józsival kapcsolatban az adósság nem egészen
úgy volt, nem kell mindenért őt hibáztatni. Voltak abban az időben finanszírozási problémák,
nem finanszírozták úgy az iskolát, ahogy kellett volna.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy arra gondol, hogy nem fizetett semmit. Úgy
gondolja, ezzel akkor szembesültek, amikor bekerültek ide a testületbe. Sok számla nem volt
kifizetve, csak a sport támogatva. Elmondja, hogy ezzel nem bántani akarja, mert jó barátja
volt, de ez is az igazsághoz tartozik.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy szerette ő a szülő faluját itt maradt, úgy
gondolja, hogy mindent megtett, nem volt ő rosszindulatú.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy ő nem is erre gondol.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy véleménye szerint, ha nem lett volna a tragédia
másképpen alakult, volna minden. Megoldotta volna a problémákat. Az is igaz, hogy a
munkát a munkaidőben köteles elvégezni mindenki, de Gizikéhez bármilyen panasszal oda
mehettek, mindenkinek segített munkaidőn túl is.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, van igazság Miklósnak a szavaiban kár, hogy nem volt
itt a múltkor, amikor a döntés megszületett, mert nem volt ez annyira egyértelmű. Gizike nem
csak annyit tett le az asztalra, amit a munkahelyén, hanem azon túl is, de tiszteletben kellene
tartani a döntését.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy Gizikével semmi baja ezért szerette volna, ha itt van.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy Gizike nevéhez fűződik a mellrák ellenes séta és
az idősbarát önkormányzat díj is.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy tudomásul kell venni, vannak olyan dolgok, amiket
csak ő tud különböző területeken.
Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, hogy volt arról szó régebben, hogy minden évben az
önkormányzat egy díszpolgári címet és egy tiszagyendáért emlékérmet adományoz.
Megkérdezi, hogy most akkor mennyi díszpolgári cím lesz és mennyi tiszagyendáért
emlékérem.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a rendelet szerint egy posztumusz és egy rendes
díszpolgári cím, valamint kettő tiszagyendáért emlékérem adományozható.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás
ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem
volt, elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
ellenében elfogadta a határozati javaslatot.
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85/2014. (VII.28.) számú határozat
- Díszpolgári cím adományozásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnal Istvánné díszpolgári címet
adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának, emlékének.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a díszpolgári cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel a
kapcsolatot Hajnal Istvánnéval.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Hajnal Istvánné helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Második napirendi pont: Polgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról szóló lemondás.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lemond háromhavi tiszteletdíjáról és
költségátalányáról a Tiszagyendai Lovas Fesztivál javára. Ebből valósulna meg a rendezvény
egy része, valamint szükség lenne még egy kevés pénzösszegre ezen felül, amihez kéri a
Képviselő-testület támogatását. De ez egy következő napirendi pont lesz majd.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás ezzel a
napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 6 igen, szavazattal egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatot.
86/2014. (VII.28.) számú határozat
- Polgármester tiszteletdíjáról való lemondásának elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pisók István
polgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról szóló lemondó nyilatkozatát és úgy dönt,
hogy a 2014. július, augusztus, szeptember havi tiszteletdíja és költségtérítése összegét és
ennek járulékait:



tiszteletdíj 3 hó X 294.513.- összesen 883.539.- Ft,
költségátalány 3 hó X 58.903.- Ft összesen 176.709.- Ft

összesen 1.060.248.- Ft-ot a 2014. augusztus 2-án megrendezésre kerülő Tiszai Vágta – II.
Tiszagyendai Lovas rendezvényre fordítja.
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési rendeletét
ennek megfelelően módosítja, felhatalmazza a gazdaságvezetőt a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, aljegyző, gazdaságvezető
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Tiszagyenda Község gazdaságvezetője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Tiszai Vágta – II. Tiszagyendai Lovas Fesztivál rendezvény
finanszírozása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kapott ígéretet arra, hogy ezt a rendezvényt
támogatni fogják 2.500 ezer forinttal. Ennek ellenére támogatás még nem érkezett.
Elméletileg, előzetes tájékoztatás alapján 250 ezer forint támogatásra számíthatunk. Jelenleg
egy forráshoz javaslok nyúlni, ahhoz a pénzösszeghez, amit korábban a Nonprofit Kft. részére
kölcsön adtunk. A Kft-nek van pénze, azt vissza adná és a rendezvényre fordítanánk.
Megkérdezi a jegyző asszonyt, mennyi összeggel tartozik a Nonprofit Kft. az
önkormányzatnak.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy összesen 871.459.- Ft-tal tartozik a Kft. az
önkormányzatnak, mely két összegből tevődik össze. Egyszer megszavazott a képviselőtestület 271. 459 Ft.-ot, amikor Győri Sándor felé tartozott a cég. Nem tudta kifizetni a
tervezőt és az önkormányzat segítette ki ennyivel. Egy jóval, korábbi alkalommal pedig 600.
000.- Ft kölcsönt nyújtott neki az önkormányzat.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy most meg tudja adni a Nonprofit Kft. a
tartozást, ez az összeg a rendezvényre fordítódna.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy összességében ez a rendezvény mibe kerül.
Mennyiért jönnek az előadók, rendőrség, mentő, stb.?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a mentő 50 ezer forintba kerül, a rendőrség nem
kér érte pénzt.
Fuder Lászlóné képviselő:
gyermekműsor, stb.

Megkérdezi,

hogy

mennyibe

kerülnek

a

műsorok,

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a gyermekműsorért nem kell fizetni.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy a többi előadó mennyibe kerül. Megkérdezi,
hogy erre lett-e költség betervezve a 2014. évi költségvetésbe. Volt-e augusztus 20-ra
tervezett kiadás?
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Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy ilyen jellegű kiadás nem került a 2014. évi
költségvetésbe betervezésre. Körülbelül minimális, 100 ezer forint körüli összeg van
reprezentációs költségekre.
Pisók István polgármester: Elmondja, a többi előadóval kapcsolatban, hogy a Fiesta
körülbelül 120 ezer forintba kerül, Soltész Rezső 160 ezer forint, a Peat Jr. Gina 150 ezer
forint, Zalatnay Sarolta 150 ezer forint, Horváth Janó 80 ezer forint, a Digital együttes a
Gipsy Kingsel együtt 500 ezer forint, a tűzijáték 160 ezer forint. Az utazó vidámpark nem kér
pénzt. További költség, hogy a lovasokat reggelivel és ebéddel el kell látni, a díjazást meg
kell oldani és a kupákat is meg kell venni.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy van-e még egyéb költség, például hangosítás,
stb.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a hangosítás 240 ezer forint, a színpadot
Tiszaroff ideadja ingyen.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy augusztus 20-án lesz-e valami program.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy augusztus 20-án nem lesz semmi.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy szerinte a plakátra rá kellett volna tenni, hogy
falunap is, mert mindenki fogja hiányolni a falunapot. Volt nekünk egy tisztes
hagyományunk, hogy augusztus 20-án rendezzük a falunapot. Megkérdezi, hogy ez a lovas
fesztivál miért jó Tiszagyendának, mit hoz ez Tiszagyendának. Elmondja, hogy úgy látja,
nincs pénz, mégis villogunk. Már annyiszor hallottam, hogy milyen jó ez Tiszagyendának, de
kézzel fogható bizonyítékot soha nem láttam.
Pisók István polgármester: Megköszöni a hozzászólást.
Bató Miklós képviselő: Megkérdezi, hogy a korábban megszavazott tiszteletdíjról való
lemondás letelt-e már.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a polgármester úr 5 havi tiszteletdíjról mondott
le februártól júniusig. Ez letelt, azonban a rendőrség felé még fizetjük a megszavazott
összeget, az el van különítve.
Bató Miklós képviselő: Elmondja, hogy ott van a Hunday, arra nincs, 50 ezer forintunk.
Emberi életek forognak kockán, erre a rendezvényre pedig van 2.500 ezer forintunk.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Hunday-t is meg fogjuk csináltatni.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy szüksége van a falusi embereknek erre a
rendezvényre. Igazat ad a képviselő társának abban, hogy augusztus 20-a volt a hagyomány.
Balogh Henrietta aljegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amennyiben a
polgármesteri tiszteletdíjon túl további összeget fordítanak a rendezvényre, azt mindenképpen
meg kell szavaznia a testületnek. Mivel a 2014. évi költségvetést érintő kérdésről van szó, így
a forrást is meg kell jelölni, hogy miből történik ennek az összegnek a biztosítása.
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy amennyiben nem szükséges, nem használja fel
ezt a pénzt.
Balogh Henrietta aljegyző: Megkérdezi, hogy most konkrétan a tényleges pénzre lenne
szükség az elhangzottak alapján. Ha jól értelmezem, péntekig kell ezt az összeget biztosítani,
mivel szombaton rendezvény. Nem olyan egyszerű ez a dolog, mivel a Nonprofit Kft-nek
először vissza kell adnia a pénzt és a pénzügyes kollégának, pedig a bankból fel kell vennie.
Ez némi felkészülést igényel.
Pisók István polgármester: Elmondja, ha lesznek szponzorok nem él a lehetősséggel.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy most arról van szó, hogy a testület biztosítja a
költségvetésből ezt az összeget a rendezvény lebonyolítására. Továbbá a tiszteletdíjat is meg
kell előlegezni, mivel egyben ki kell ezt az összeget most fizetni.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy elég nagy horderejű dolog ez. Így utólag erről dönteni
nem könnyű.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ezt még év elején meg kellett volna beszélni.
Szabó Rudolf képviselő: Elmondja a jövőre vonatkozóan, hogy ilyen zsákutcába nem
érdemes mind addig belegyalogolni, amíg garancia nincsen az ígéretekre. Most itt állunk egy
kényszerhelyzet előtt.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás.
Amennyiben nincs, kéri szavazzák meg az alábbi határozati javaslatot. Tiszagyenda Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséből a Tiszai Vágta – II.
Tiszagyendai Lovas Fesztivál rendezvény lebonyolítására 871.459.- Ft-ot biztosít. A
871.459.- Ft-os összeget a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. által
visszafizetettet kölcsön összegéből biztosítja. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a gazdaságvezetőt a határozatban foglaltak 2014. évi költségvetésen
történő átvezetésére. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a rendezvény lebonyolítására. A rendezvényt követően a 871.459.- Ft-ról a
polgármester a Képviselő-testület felé elszámolni köteles. A határidő folyamatos, felelős a
polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
86/2014. (VII.28.) számú határozat
-

Tiszai Vágta – II. Tiszagyendai Lovas Fesztivál rendezvény finanszírozása –

1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséből a
Tiszai Vágta – II. Tiszagyendai Lovas Fesztivál rendezvény lebonyolítására 871.459.Ft-ot biztosít.
2.) A 871.459.- Ft-os összeget a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú
Nonprofit Kft. által visszafizetettet kölcsön összegéből biztosítja.
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3.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
gazdaságvezetőt a határozatban foglaltak 2014. évi költségvetésen történő
átvezetésére.
4.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a rendezvény lebonyolításában való közreműködésre. A rendezvényt követően a
871.459.- Ft-ról a polgármester a Képviselő-testület felé elszámolni köteles.
Határidő folyamatos
Felelős a polgármester.
A határozatról értesül:
5.)
6.)
7.)
8.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Tiszagyenda Község gazdaságvezetője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e esetleg közérdekű bejelentés.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy a gazos porták fel lettek-e szólítva. Vannak,
akik kitakarították, de vannak, akik nem.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy fel lettek szólítva, de sajnos sokan át sem vették
a levelet, pedig minden egyes portánál a tulajdoni lap alapján minden tulajdonosnak küldtünk
felszólító levelet. Sajnos több esetben visszajött a levél.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb
hozzászólás van-e? Nem volt, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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