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17. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. október 20-án megtartott alakuló Képviselő-

testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit az alakuló ülésükön. Az alakuló ülés menete az 

alábbi lesz. Elsőként meghallgatjuk a Himnuszt, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke 

megtartja tájékoztatóját a választásról. Ezúton a képviselők eskületétele, majd a polgármester 

eskületétele következik. Ezt követően kerül sor a többi, a meghívóban kiküldött napirendi 

pontok tárgyalására. Először akkor hallgassuk meg a Himnuszt, majd felkéri a HVB elnökét 

tájékoztatójának megtartására, az eskületétel lebonyolítására. 

 

A Himnusz meghallgatása következett. 

 

Balogh Józsefné HVB elnöke: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, Polgármester Urat, 

Aljegyző asszonyt, a megjelent vendégeket. A 2014. október 12-én megtartott polgármester és 

helyi képviselő-testület tagjainak választásáról a következő tájékoztatást nyújtja. A választáson 

szavazóként megjelent választópolgárok száma 552 fő, ez 64,33%-os részvételi arányt jelent. Az 

urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 552 db, az érvényes szavazólapok száma 547 

darab. A polgármester választáson 4 jelölt volt. Bató Miklós, aki 20 szavazatot kapott, Barát 

Károly, aki 64 szavazatot kapott, Győri Sándor 214 szavazatot kapott és Pisók István 246 

szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Pisók István 246 

szavazattal. Gratulál Polgármester Úrnak az újraválasztásához. A Helyi Választási Bizottság 

29/2014. (X.12.) számú határozatával állapította meg a választás eredményét, melyhez 

kapcsolódóan jogorvoslat nem érkezett. Képviselő-jelöltként 20 fő indult a településen, 6 fő 

képviselő megválasztására került sor a következők szerint: Hajnal Istvánné 172 szavazatot 

kapott, Héder Zsolt 169 szavazatot kapott, Simai Mihály 144 szavazatot kapott, Ballók Zoltán 

172 szavazatot kapott, Fuder Lászlóné 178 szavazatot kapott, Molnár Zoltán 214 szavazatot 

kapott. A következő képviselő, aki nem jutott be 138 szavazattal Bató Miklós, majd 133 

szavazattal Boros Benedek. A Helyi Választási Bizottság az egyéni listás települési 

önkormányzati képviselő választás eredményét a 30/2014. (X.12.) számú határozatával 

állapította meg, mellyel szemben jogorvoslat nem érkezett. Gratulál a megválasztott 

képviselőknek. Elmondja, hogy a választás rendben, problémamentesen, törvényesen zajlott. 

Polgármester Úr és a Képviselők munkájához, nagyon sok sikert, erőt, kitartást és jó egészséget 

kíván.  

 

Balogh Józsefné HVB elnöke: Felkéri a képviselőket, hogy tegyék le az esküt.  

 

A képviselők egybehangzóan letették az esküt.  

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Az eskületétel megtörtént, az esküokmányok aláírásra kerültek, melyek a jegyzőkönyv 

mellékletét képezik. 

 

Balogh Józsefné HVB elnöke: Felkéri a Polgármester Urat, hogy tegyék le az esküt. 

 

A Polgármester Úr az alábbiak szerint letette az esküt: 

 

„Én, Pisók István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskületétel megtörtént, az esküokmány aláírásra került, mely a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

Balogh Józsefné HVB elnöke: Megköszöni az eskületételt, átadja a szót Polgármester Úrnak, a 

képviselő-testületi ülés további levezetése érdekében. 

 

Pisók István polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság kitartó, áldozatkész 

munkáját. 

 

Pisók István polgármester: Miután mindenki letette az esküt, az alakuló ülés folytatására 

kerülne sor. Először is, 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 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

135/2014.(X.20.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri, 

azok nélkül, melyek már a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt megtörténtek Van-e más 

javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

136/2014.(X.20.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.   
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Pisók István polgármester: Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, Fuder Lászlóné 

képviselő társunk fel akar a napirendi pontok előtt szólalni, megadom a szót neki.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 

Jegyzőnő! Tisztelt megjelentek! 

 

Napirendi pontok előtti felszólalásomban szeretném megköszönni Tiszagyenda polgárainak, 

hogy az október 12-i választáson támogatásukról biztosítottak. Örültem annak, hogy a település 

lakói elégedettek voltak az eddigi képviselői munkámmal, és továbbra is bizalmat szavaztak 

nekem. Nyílván képviselőtársaim is el fogják mondani véleményüket és terveiket a jövőre 

nézve. Én is ezt teszem most. Nem szeretnék senkit sem megsérteni a mondandómmal, de olyan 

tapasztalattal rendelkezem a képviselői munkáról, amellyel rajtam kívül csak egy 

képviselőtársam, ezért a mondandómat segítségül szánom a többi képviselőtársamnak. 

A képviselőt a település lakói mindig árkus szemekkel figyelik, ezért nem lehet támadási 

felületet adni magunkra és a testületre nézve. A képviselőknek nem lehet köztartozása, a 

képviselő nem lóghat a munkából, nem lehet felelőtlen ígéreteket, a családi életének is 

rendezettnek kell lenni, a vállalkozásait rendben kell tartani. A testületi ülések akkor lesznek 

eredményesek, ha a képviselő felkészül, áttanulmányozza a kiküldött anyagot, előzetesen 

tájékozódik, és a mondandóját próbálja érthetően elmondani. Javaslataival a településen élő 

emberek érdekeit szolgája. A képviselőknek tisztában kell lenni azzal, hogy megszűnik a 

megbízása az összeférhetetlenség kimondásával, vagy méltatlanság megállapításával. 

Én személy szerint támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a település lakóinak 

érdekeit szolgálja, de egyetlen olyan kezdeményezést sem, amely az egyéni érdekeket helyezi 

előtérbe. 

Tiszagyendán nem lehet munkahelyet ígérni embereknek, mert sajnos jelenleg csak a 

közfoglalkoztatás keretében tud az önkormányzat az embereknek munkát adni. De ezt a 

rendszert nagyon alaposan át kell dolgozni. Ki kell használni az emberek szakmai tudását, és 

olyan munkát rájuk bízni, amelynek végzésében hasznosnak érzik magukat. Attól, hogy valaki 

közfoglalkoztatott még felel a rábízott eszközökért, állatokért, a megtermelt javakért, aminek 

eltűnéséért, szándékos megrongálásáért felelősségre is lehet őket vonni. Minden embernek meg 

kell adni a bizalmat arra, hogy bizonyítson, és ha ezt eljátssza, akkor nem szükséges tovább 

foglalkoztatni. A közfoglalkoztatottnak nem csak a bért kell felvenni, hanem be kell járni a 

munkahelyére és dolgozni is kell! 

A képviselők számára fontos a pontos és megfelelő információ, amit nem egy avatatlan emberen 

keresztül szeretnénk megtudni, hanem első kézből a hivataltól és a polgármestertől. Egy 

rendszer akkor működik jól, ha a vezető olyan emberekkel veszi körül magát, akik értik a 

dolgukat. A mi hivatalunk ezért működik jól, mert az itt dolgozók első szóból értenek. 

Az új képviselő-testület akkor fog jól működni, ha mindenki tiszta lappal kezd, ha nem az 

egyéni érdekeket helyezi előtérbe, ha a képviselői munkát alázattal végzi, nem intrikál, nem 

beszél előre dolgokról, nem próbálja a felelősséget másra hárítani, tiszteletben tartja a másik 

ember személyét. Nem lehetetlenítheti el a testületi munkát, mert az a település fejlődését és a 

napi munkavégzést hátráltatja. 

Fontos a lakosság tájékoztatása, ezért szorgalmazom helyi újság bevezetését, a képviselők 

meghatározott napokban megtartott fogadóóráját, a közmeghallgatás megtartását. 

Szükségét látom a helyi rendeletek felülvizsgálatának, elsősorban a szociális célú juttatásokra 

vonatkoztatva. A 70 éven felüliekre nagyobb figyelmet kell fordítani, és nem csak életerős, 

munkaképes fiatalokat kell pl. szociális tűzifához juttatni, hanem ezeket a munkában becsülettel 

megöregedett idős embereket is támogatni kell, ha másként nem, akkor a rendeleteink erre 

vonatkozó paragrafusainak módosítása által. 

A fiatalok számára szükséges a hosszú távú tervek között az igényes szórakozás lehetőségét 

megteremteni. Támogatni kell továbbra is a főiskolán, felsőfokú szakképzésben részvevőket 
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ösztöndíjrendszer segítségével. Nyári diákmunkára lehetőséget kell teremteni minden 

tanulmányokat folytató számára. Ne csak egy-két előre kiválasztott legyen benne a körben, 

mivel ez nem szociális háttérre épül. Ha szükséges, akkor inkább 4 órában, de minél több fiatal 

ismerkedjen meg a munka világával. 

A testületnek erősebb normakontrolt kell alkalmazni annak érdekében, hogy a település jelenlegi 

jó anyagi helyzete megmaradjon, az anyagi javak ne rendezvényekre, bulikra menjenek le, 

hanem a fejlesztésekre, az emberek megerősítésére fordítódjon. 

A Polgármester Úr minden soros ülésen számoljon be a testületnek a számára engedélyezett 

keretösszeg felhasználásáról. Tételesen. Mennyi- mikor- mire fordítódott. Én személy szerint 

ennek a keretösszegnek a felülvizsgálatát javaslom az elkövetkező időszakra nézve.  

A bizottságok ne csak alkalmanként tartsanak üléseket, hanem legalább 2 havonta, mert a 

bizottsági munkának csak így van értelme. A bizottságok létszámát át kell tekinteni, mert 

döntéshozatalnál a 3 fő nem elég (1 igen, 1 nem, 1 semleges, és már nincs is döntés). 

Amennyiben a bizottságba külső személy kerül bevonásra, akkor az illető az adott területhez 

értő személy legyen. 

A fejlesztések irányvonala a későbbiekben a hatékonyságot kövesse. Az önerő nélküli 

pályázatokat ki kell használni, be kell adni hiszen, nincs vele veszíteni való. Ha nyer, akkor 

pedig a település javát szolgálja. Az önerős pályázatoknál el kell különíteni azt az összeget, ami 

szükséges, ahhoz nem szabad hozzányúlni. Fontos, hogy csak a mindenkori anyagi 

lehetőségeinkhez mérten pályázzunk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a település 

fejlesztéseihez közvetve nem kapcsolódhat egyetlen egy képviselő vállalkozása sem. 

A képviselő legyen jelen a községi rendezvényeken, ünnepségeken, azokon az iskolai-óvodai 

programokon, amelyekre meghívást kap. Ez vonatkozik a hivatal és az intézmények dolgozóira 

is. 

Egyetlenegy képviselő sem élhet vissza a „titulusával”. Képviselői mandátum nem jogosít fel 

senkit emberek megfélemlítését, befolyásolására, lejáratására. Mindenkinek a többségi döntést 

kell képviselni még akkor is, ha ő személyesen nem értett vele egyet. És tudomásul kell venni, 

hogy ki leszünk téve támadásoknak, sokszor kapunk rosszindulatú megjegyzéseket. Ezt csak egy 

bizonyos határon belül vagyunk kötelesek eltűrni. Ha már személyi jogokat sért vagy 

rágalmaznak, akkor a képviselő is megteheti a szükséges lépéseket, de mindig csak is a hivatalos 

út betartásával. 

Bízom benne, hogy a megválasztott képviselők, a polgármester úr a későbbiekben hatékony, az 

itt élők érdekeit szolgáló munkát fog végezni, és a személyes érdeksérelmek a testületi 

munkából kizárásra kerülnek. 

Ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget és jó munkát. Köszönöm figyelmüket és 

köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Pisók István polgármester: Köszöni Fuder Lászlónénak a szavait, hogy fölhívta a figyelmüket 

azokra a fontos dolgokra, amikre biztos, hogy mindenki jó, ha odafigyel. Ő is és képviselő társai 

is azon vannak, hogy betartsák a jogszabályi előírásokat. De azért nem baj, ha a norma kontrolt 

betartsuk az elkövetkezendő időkben is. A napirendi pontoknak megfelelően először is szeretné 

ismertetni a polgármesteri programját.  

 

Elmondja, hogy a polgármesteri beszédét azzal kezdené, hogy ez elmúlt időszak 

polgármestersége alatt mindig az embert tartotta a legfontosabb értéknek, arra törekedett, hogy 

az emberek a faluba és az ide látogatók jól érezzék magukat a településen. A faluközösség 

építése, kialakulása örvendetes módon elkezdődött, ami a jövőben reméli, hogy folytatódni fog. 

Tiszagyenda, az elmúlt időben nagyon sokat fejlődött, amelynek eredményével nap, mint nap 

találkoznak. Gyermekik a megújult óvodával, iskolával, ami lehetőleg meg még jobban fog 

újulni az elkövetkezendő öt évben. A következő öt évben itt szeretné megköszönni azoknak a 

választó polgároknak, akik rá gondoltak az elképzeléseikben, hogy neki adnak bizalmat. De a 
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falu összes lakosságának szeretné a javait szolgálni és nem pedig csak azoknak, akik úgy 

gondolták hogy őt bízzák meg ezzel a titulussal. Az egész falut szeretné szolgálni és a falu 

embereinek az érdekeit szeretné képviselni bármilyen fórumon. Tehát nem kell aggódni, hogy 

benne bármilyen sértődöttség vagy bármi egyéb rosszindulat lesz, mert alázattal végezte eddig is 

a feladatát, becsülettel és szeretettel. Nem mondja, hogy nem tévedett néha vagy más úton járt, 

de azt gondolja az igazi cél mindig előtte lebegett. A következő öt év legfontosabb feladatainak 

tartja, hogy a megkezdett beruházások befejeződjenek. Itt az elkövetkezendő öt év feladatainál a 

következőkre gondol: 

 

- Szennyvízhálózat kiépítése, melyre a rákötés hamarosan meg fog kezdődni, 

- A Református Templom építésének befejezése, környezetének rendbetétele, 

- Műfüves foci pálya kialakítása, befejezése, 

- Játszótér befejezése, 

- A település új konyhájának kialakítása feldolgozó üzemmel kombinálva, 

- A közmunkaprogram tovább folytatása a településen, teljes foglalkoztatás megvalósítása, 

- Önálló állattenyésztés fenntartása, szakképzett dolgozókkal, 

- A Bocskai kertészet termelő készségének fokozása új növényi kultúrák bevezetése, 

dolgozók képzésével, 

- Az önkormányzat által beadott elbírálás alatt lévő pályázatok realizálása, piactér 

kialakítása, 

- A szociális intézmény bútorainak cseréje, 

- Az Általános Iskola felújítása, épületenergetikai fejlesztése, melyre a pályázat be lett 

adva, 

- Az iskolai étkező bővítése, amelyre a pályázat szintén be van adva, 

- A helyi sportegyesület működési területének bővítése és felújítása, itt gondol a 

kispályára a kastély előtti területre, ami remélhetőleg rövid időn belül elkezdődik, 

- A Megyei Fejlesztési Alapból 2014-2020- as esztendőre elnyert támogatás maximális 

kihasználása. Prioritás sorrendjében a termál kútnak a megfúrása. A Járási Hivatal 

közreműködésével, a polgármesterekkel egyeztetve elfogadta a JNSZ Megyei 

Területfejlesztés ezt a fejlesztést, tehát a termál kút megfúrásra szükséges pénzösszeget 

az elkövetkezendő időben meg fogják kapni, amelynek keretén belül hasznosítva lenne a 

faluban nem csak a termálvíznek a hője, energiája, hanem a kertészetnek a tovább 

fejlesztése is megvalósulhatna a meleg víznek köszönhetően. Úgyszintén ide 

kapcsolódik a turizmus, az intézmények fűtése lehetővé válik majd a termálvízzel. 

- Az orvosi rendelőnek és az egészségháznak a felújítása remélhetőleg ehhez a projekthez 

kapcsolódva a Megyei Fejlesztési Alapból ez is megvalósulhat, 

- A falunak a közbiztonság növelése, a Faluőrség fenntartásával, a Polgárőrség 

támogatásával és a teljes térfigyelő kamera rendszer kialakításával itt beleértve a temetőt 

is, 

- Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése, 

- -. Felnőtt oktatási telephely kialakítása a faluban, szakma szerzés céljából, 

- A település lakóházainak és lakókörnyezetének rendbetétele a lakosság és az 

önkormányzat összefogásával, gondol itt arra, hogy vannak olyan idős házaspárok vagy 

azok a lakók, akik betegek, a közmunka programban olyan brigádokat alakítani, akik 

kijárnak segíteni azoknak, akik, igénylik ezt a segítséget, téli időszakban kimentek havat 

seperni is minden embernek segítettek, aki igényelte, még olyannak is, aki szégyellte 

kérni, de kimentek és segítettek nekik, 

- Egészségügyi szűrő vizsgálatok helyben történő szervezésével a lakosság egészségi 

állapotának a védelme. Nemsokára fognak jönni, lesz egy egészségügyi szűrés 1000-

1500 fős települések nyerték el ezt a lehetőséget. Különböző szűrővizsgálatokat hoznak 
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ide a településre, melyre mindenkit szeretettel várnak. Ez egy ingyenes szűrővizsgálat 

lesz. 

- 24 órás házi gondozás állandósítása, volt már itt 24 órás házi gondozás, ami elég jól 

bevált, most kicsit megakadt, de próbálták közmunkásokkal megoldani, minden időst 

ellátnak, aki igényli, 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, elmondta az idősek vacsoráján, hogy a 

nyomógombos rendszert szeretné bevezetni, telefonos ügyelet lesz, az idős megnyomja a 

gombot, jelzi, ha bajban van, ugye minden pénzkérdés, de próbálunk ezen segíteni, 

- Minden egyes választáson felmerül a bentlakásos szociális otthon kialakítása 

lakóotthonos formában. Mindig voltak ilyen tervek, de sajnos a gazdasági váláság 

megakadályozta ezt a tervet, de ennek ellenére nem tett le erről a dologról. Minden 

pénzkérdés, de ha közösen összefognak és kialakítanak egy ilyen helyet például a 

szolgálati lakásból kibővítve, akkor ez nem egy olyan távoli cél. Látták az idősek napi 

vacsorán mikor az otthonból behozták őket, bizony elég rossz állapotban voltak 

szegények. Ugye kiszakadtak a lakókörnyezetükből és megviselte őket ez a dolog. 

Igazából az lenne az igazi, ha a faluban lenne egy ilyen hely, mert munkahelyeket 

teremtene, a másik pedig az itt lakó öregek bármikor kijöhetnének az otthonból és 

meglátogathatnák a házukat vagy ismerőseiket, barátaikat. 

- Alapítvány létrehozása már régóta terv volt el is készültek a papírok, de várták a 

választást hogyan fog alakulni a jövő, amely szociális és egészségügyi rászorulóknak, a 

tiszagyendai lakosoknak nyújtana segítséget, támogatást. Van az iskolában a 

gyerekeknek egy alapítvány, méghozzá a Sárközi Alapítvány nyújt támogatást, de 

rászorulóknak még nincsen Tiszagyendán ilyen alapítvány melyhez kérné minden egyes 

tiszagyendai lakosnak a segítségét, támogatását, javaslataikat. Gondol itt a szociális 

otthonra vagy bármire, ami elősegíti Tiszagyenda fejlődését, a tiszagyendai embereknek 

a komfortérzetét javítja, bárki bármilyen javaslattal élhet, szeretne, egy fórumot tartani 

ahova meghívna minden egyes embert, aki szívén viseli Tiszagyenda sorsát. Az itt lévő 

embereket javaslataikkal vagy egyéb olyan dolgokkal, amivel tudnának segíteni a 

képviselő testületnek és a polgármester úrnak, hogy ezeket, a terveket véghez tudjuk 

vinni, 

- A Faluközösség tovább erősítése a cél, magán és civil szervezetek további támogatása, 

támogatnák a sportot, a szivárvány asszonykórust és az egyéb ilyen alapítványt, ami az 

itt élő emberek, javát és komfortérzetét szolgálja, 

- A munkanélküliség kínoz bennünket, de olyan ígéreteket kaptak a polgármesterek, hogy 

nem csak Székesfehérvárra, nem csak Győrre kell figyelni, mert mindenki tudja, hogy ott 

3% a munkanélküliség, nálunk meg jóval több. A közmunkaprogram azért van, hogy 

addig is az emberek megélhetése valahogy pótolva legyen, vagy vannak olyan emberek, 

akik a munkába nem nagyon tudnak beilleszkedni és azokat próbálják a 

közmunkaprogramba nevelni nem egyszerű feladat ez, de a rossz gyerek is a mi 

gyerekünk azzal is kell foglalkozni, aki rossz, aki nem jár be a munkába, minden egyes 

emberért felelősséggel tartozunk, amit már mondott a legfontosabb érték az ember. 

Természetesen vannak olyan emberek, akikkel nem tudunk bírni, tőlük el kell búcsúzni, 

aztán kiküldjük őket a nagyvilágba és majd rá jönnek, hogy ez nem is olyan egyszerű, 

becsületesen és szorgalmasan kell dolgozni, mert aki nem dolgozik előbb vagy utóbb 

bűnözővé válik vagy a könnyebb keresetet választja magának, de reméli, hogy erre nem 

kerül sor, 

- Nagyon fontos a nevelés, a gyerekeknek az óvodai nevelése, amikor elindulnak az 

iskolai évekbe. Hála az Istennek itt Tiszagyendán két csoportos óvoda van, hogy az 

iskolai felkészülést olyan mértékbe készítse elő, hogy a gyerekek már az iskolában jó 

tanulókká váljanak. Az iskola legalább olyan fontos, hiszen az iskola készíti fel a 

gyerekeket az életre, nekünk hála a jó Istennek ezzel nincs problémánk, felelős tanáraink 
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vannak jó pedagógusaink, jó példát mutatnak. Tehát számtalan olyan eredmény igazolja, 

vannak olyan tanulók Tiszagyendán akikre büszkék lehetünk a tanulmányaik folyamán. 

Szeretné, ha ez tovább folytatódna. Természetesen az iskolán rajta kell lennünk, a 

szemünknek óvni kell, hiszen egy iskolát meg kell védeni, ne érje külső támadás, 

mondjuk, nem úgy néz ki, mint amit támadnának, de oda kell figyelni, hogy a mi 

iskolánk megmaradjon és ide járjanak a gyerekek. 

 

Még egy dologra fel szeretné hívni a képviselő társai és saját maga figyelmét is természetesen. 

Felolvasna egy pár intő dolgot, amire felhívná mindenkinek a figyelmét. Nekünk csak a falu 

legyen, a szemünk fénye. Olyanoknak kell lennünk,  

 

- aki felelősen gazdálkodik az önkormányzat javaival,  

- aki öregszólamok helyett cselekszik,  

- aki ügyel EU-s pénzek hatékony felhasználására,  

- aki az időseket és a rászorulókat támogatja,  

- aki elkötelezetten érvényesíti a falu lakóinak igényeit,  

- aki higgadtan és jogszerűen intézkedik,   

- aki olyan körülményeket teremt, hogy a befektetők szívesen jöjjenek ide, gondol itt 

például a hollandokra,  

- aki támogatja a vállalkozókat, gondol itt az 1%-os iparűzési adóra,  

- aki valóban tesz a fiatalokért,  

- aki egyedülálló programokat szervez,  

- aki a Kormánynál intézkedni tud,  

- aki az emberek komfortérzetét javítja, és boldogulását segíti elő.  

 

Végezetül szeretné mindenkinek mondani, hogy az Isten áldja Önöket a munkában. Köszöni 

szépen, hogy meghallgatták. 

 

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

ismertetett polgármesteri programmal kapcsolatban. Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el 

az öt évre szóló polgármesteri programját. Aki ezzel a programmal egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot. 

 

137/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- Polgármester Programjának elfogadása -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pisók István polgármester által 

ismertetett polgármesteri programját elfogadja. 

 

A határozatról értesül: 

1.) Pisók István polgármester helyben 

2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Soron következő napirendi pont a szavazatszámláló bizottság 

megválasztása az alpolgármester választás lebonyolítására. Elmondja, hogy a szavazatszámláló 

bizottságba javasolja:  
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- Fuder Lászlónét elnöknek 

- Molnár Zoltánt tagnak 

- Héder Zsoltot tagnak 

 

Megkérdezi, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye van-e a határozati javaslattal 

kapcsolatosan. Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, így javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 

elfogadta a határozati javaslatot. 

 

138/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- Szavazatszámláló Bizottság megválasztása alpolgármester választás lebonyolítására 

– 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 

szavazással történő lebonyolítására az alábbi 3 főből álló bizottságot választja meg: 

 

- Fuder Lászlóné elnök 

- Molnár Zoltán tag 

- Héder Zsolt tag 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Pisók István polgármester helyben 

2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Még mielőtt elkezdi a bizottság a munkáját, javaslatot tenne az 

alpolgármester személyére. Hajnal Istvánnét javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 

Megjegyezni kívánja, hogy több mint 5 évig volt mellette alpolgármester, amikor távol volt 

akkor megfelelő képen irányította a települést, minden egyes olyan dolgot, amit fontosnak tartott 

megbeszéltek egymással és a településnek a javait szolgálták ő is és én is. Ezért választotta őt 

alpolgármester pozíció betöltésére. Tehát a javaslatom egyértelműen Hajnal Istvánné. Felkéri 

Balogh Henrietta aljegyzőt, hogy a választás megkezdése előtt egészítse ki az alpolgármester 

választással kapcsolatos szabályokat. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, az alpolgármester személyére a polgármester tehet 

javaslatot, titkos szavazással minősített többséggel kell megválasztani. Az alpolgármester 

feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Ha ez valami oknál fogva ma nem 

sikerül, akkor a következő testületi ülésen Polgármester Úr újra javaslatot tesz, ha akkor sem 

kerül az alpolgármester megválasztásra, nekem jeleznem kell a Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályára és majd ők Bíróság útján, fogják az alpolgármestert kijelölni. Nem 

lehet olyan, hogy évekig elhúzódik az alpolgármester választás és nincs alpolgármester a 

településen. Ezért ez mindenképpen egy fontos döntés. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkéri a Képviselő-társait és a Polgármester urat, hogy egyenként 

vonuljanak be a szavazó helyiségbe és szavazzanak. 
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A bizottság megállapította, hogy a titkos szavazáshoz az urna üres, megtörtént annak lezárása. 

Az előkészített, majd lebélyegzett szavazólapokat a borítékkal együtt a képviselők megkapták az 

alpolgármester választáshoz, majd egyenként megtörtént a szavazás. Megállapítja a titkos 

szavazás eredményét: 

 

3 igen és 4 nem szavazattal  

 

Hajnal Istvánné képviselő nem került alpolgármesterként megválasztásra 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő testület jelen ülésén Hajnal Istvánné alpolgármester asszonnyá 

nevezését elutasította ezért a Polgármester Urat következő testületi ülésen újra ki kell, hogy íjra, 

javaslatot tegyen alpolgármester személyére. Ezúton felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy 

amennyiben ez a következő ülés még egy alkalommal nem bonyolódik le utána a 

Kormányhivatal Hatósági Osztálya fog hivatalból alpolgármestert kijelölni a képviselő 

testületből. Tehát kér mindenkit, hogy legközelebb felelősség teljesen döntsenek, hogy ilyenre 

ne kerüljön sor. Arra is felhívná a figyelmét a képviselő testületnek, hogy aki a Polgármester 

Úrral együtt dolgozik az nyílván az, aki vele együtt tudja végezni ezt a munkát. Ezeket a 

dolgokat át kell mindenkinek gondolni. Köszöni szépen. 

 

Pisók István polgármester: Összegzi az elhangzottakat. 3 igen és 4 nem szavazattal a 

határozati javaslat elutasításra került, Hajnal Istvánné nem került alpolgármesterként 

megválasztásra. 

 

139/2014. (X.20.) számú határozat  

 

- Alpolgármester személy megválasztásának elutasítása –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnal Istvánné képviselőt nem 

választotta meg alpolgármesternek. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 

2.) Pisók István polgármester helyben 

3.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: A következő napirendi pont a 6., azaz a polgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása.  

 

Pisók István polgármester: Személyes érintettségét szeretné bejelenteni, nem kíván ebben 

részt venni. Kéri, hogy ezt szavazzák meg elsőként, majd ezt követően felkérné jegyző asszonyt, 

hogy mondja el, hogyan változott meg az ezzel kapcsolatos rendelkezés. Megkérdezi, hogy a 

személyes érintettséggel kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény, hozzászólás. Amennyiben 

nincs, kéri, hogy ő maga személyes érintettség miatt kerüljön kizárásra a szavazásból. Aki 

elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítja, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal a személyes érintettség miatti kizárás elfogadásra 

került. 

 

140/2014. (X.20.) számú határozat  
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- Pisók István Polgármester szavazásból való kizárása – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Pisók István 

polgármestert a tiszteletdíj és költségtérítés megállapításával kapcsolatos szavazásból kizárja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Pisók István polgármester helyben 

2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3.) Irattár 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, mint már nagyon sok területen, megváltozott ebben a 

témában is az Mötv. Az Mötv 71. §-a rendelkezik a főpolgármester, polgármester, a megyei 

önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazásáról, költségtérítéséről. Az (1) bekezdés alapján 

 főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A 

főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése rendelkezik a polgármester illetményéről, melynek 

alapja a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összege. 501 – 1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ez az összeg az 

illetmény 40%-a főállású polgármester esetén. Az (5) bekezdés szerint a társadalmi megbízatású 

polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra 

jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. A költségtérítés pedig a tiszteletdíj 15%-a. Összegszerűen összesen a 

helyettes államtitkári fizetés 747.878.-Ft. Így az 501 – 1500 fős lakosságszámú, főállású 

polgármester ennek 40%-át lehet megállapítani, ami 299.151.-Ft és a jogszabály amint már 

előbb említettem ezt is tovább vezeti, nálunk csak társadalmi megbízatásban lehet a 

polgármesteri tisztséget ellátni, így a polgármester illetménye ennek 50%-a azaz 149.576.-Ft 

lehet bruttóban. A költségtérítés ennek a 15%-a lehet 22.436.Ft. Azt mondja a ki az Mötv., hogy 

mindenképpen meg kell szavazni a polgármesteri tiszteletdíjat és költségtérítést. Az már a 

Polgármester Úr hatásköre hogy ő erről lemond, mert lemondhat, de mindenképpen döntést kell 

ebben is hozni. Ha nincs döntés, akkor az törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. 

Olyat nem tehet a Képviselő-testület, hogy amit egy törvény előír és a Képviselő-testület 

hatáskörébe utal, azt nem szavazza meg. Ha ilyen történik élek a törvényességi felügyeleti 

jogommal és azt jeleznem kell elsőként Önök felé, majd a kormányhivatal felé is. Összesen 

tehát összegezve minden elmondottat még egyszer elmondom, hogy a Polgármesternek törvény 

szerint járó tiszteletdíj összege 149.576.-Ft, a költségtérítés összege pedig 22.436.-Ft. A 

Képviselő-testületnek ebben méltányolási lehetősége nincs, nincs tól – ig határ ez egy fix 

összeg. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy ebben most kell döntést hozni? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen ebben döntést kell hozni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a törvény írja elő ezt az összeget és mivel a törvény 

azt mondja ki, így ennél kevesebb nem lehet. 
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Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja újra, hogy nincs mérlegelési lehetőség ezt a törvény 

mondja ki, meg kell állapítani. Az más dolog, hogy Polgármester Úr hogy dönt a tiszteletdíjáról, 

de ezt mindenképpen meg kell szavazni. Amennyiben nincs szavazás akkor a törvényességi 

jogával él és felhívja a testület figyelmét, hogy amennyiben nem szavazzák meg, jogszabályt 

sértenek. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy akkor most ilyenkor mondani kell egy számot. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nem. Az Mötv. mondja ki az összeget, ami 

149.576.-Ft a tiszteletdíj és 22.436.Ft a költségtérítés. Ezt a jogszabály írja elő. Mindenképpen 

szavazni kell, lehet nemmel is szavazni, de itt mérlegelési jogköre a testületnek nincsen és akkor 

a törvényességi észrevételt továbbra is fenntartja. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a 

Polgármester úr nevében, hogy aki ezzel az összeggel, így 149.576.- Ft a tiszteletdíj és 22.436.- 

Ft költségtérítés egyetért, szavazzák meg. 

 

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

határozati javaslathoz. Amennyiben nincs, kéri, hogy kerüljön elfogadásra az aljegyző asszony 

által elhangzott határozati javaslat, vagyis a tiszteletdíj a törvény által előírt 149.576.- Ft és a 

költségtérítés 22.436.- Ft-ban kerüljön megállapításra.  

 

Megállapítja, hogy 3 igen és 3 nem szavazattal a határozati javaslat nem került elfogadásra. 

 

141/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- Polgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapításának elutasítása –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére 

a 149.576.- Ft összegű tiszteletdíjat és 22.436.- Ft összegű költségtérítést nem állapítja meg. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2.) Pisók István polgármester helyben 

3.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4.) Irattár 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy akkor viszont nem történt meg a polgármester 

illetményének és tiszteletdíjának a megállapítása. Ezúton él törvényességi felügyeleti jogával és 

jelzi, hogy ez jogszabályt sért. Ezt mindenképpen jelezni fogja a JNSZ Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály felé. Jelezni fogja, hogy a Képviselő testület törvénysértést 

követett el és majd ők törvényességi felügyeleti eljárás keretében fognak dönteni. Egyrészt, 

felszólítják a Képviselő-testületet, hogy törvénysértést követtek el, másrészt amennyiben nem 

történik határozathozatal, bírságot is kiszabhatnak. Elmondja, hogy ő szólt felhívta a testület 

figyelmét, ennek ellenére nem állapították meg a törvény által előírtakat, ez a képviselő testület 

felelőssége. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy van erre megoldás. Polgármester úr lemond. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igen lemondhat, de akkor is meg kell állapítani, 

miről mondjon le. Ezután mondhat le Polgármester Úr írásban. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy neki jogában áll lemondani, de előre nem mondhat 

le olyan javadalomról, amit még sem állapítottak. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy majd a polgármester eldönti, milyen célra mond le 

a javadalmazásáról. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ha tehet, egy javaslatot szeretne 5 perc szünetet 

kérni a képviselőknek, hogy menjenek ki, beszéljék meg, de ezen a ponton ma át kell lépni, mert 

nem lehet, hogy a testületet megbüntessék. 

 

Pisók istván polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 

 

5 perc szünet következett. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ismételten szavazásra bocsátja a tiszteletdíjról és a 

költségtérítésről szóló határozati javaslatot. Tehát a tiszteletdíj 149.576.- Ft, a költségtérítés 

pedig 22.436.- Ft-ban kerüljön megállapításra. A következő alkalommal pedig nyilatkozik, hogy 

mi legyen a tiszteletdíjával. Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a 

határozati javaslathoz kapcsolódóan. Amennyiben nincs, kéri, hogy a határozati javaslat 

kerüljön elfogadásra.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

 

142/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása ismételt szavazás 

keretében –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester részére 

a 149.576.- Ft összegű tiszteletdíjat és 22.436.- Ft összegű költségtérítést állapít meg. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

2. Pisók István polgármester helyben 

3. Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő 8. napirendi pont következik, azaz a 

képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos rendelet felülvizsgálata. Megkéri az aljegyzőt, hogy 

adjon tájékoztatást az érintett témában. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjat minden esetben 

rendeletben kell megállapítani. Az Mötv. 35.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az 

önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak 

rendeletben meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapít meg.  A képviselői 

tiszteletdíjakról jelenleg a 2/2012. (II.15.) számú rendelet rendelkezik. Most konkrétan az 

összegről, egyéb rendelkezésekről kellene beszélni. Ha döntés születik abban, hogy maradjon a 

régi összeg, vagy kerüljön új megállapításra, ennek megfelelően átdolgozom a rendeletet. 

Ezekről a dolgokról kellene beszélni, most konkrétan a rendelet módosítást nem végeztem el, 

nem is tudtam volna. Jelenleg a hatályos rendelet szerint a képviselői tiszteletdíj mértéke havi 
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bruttó 17.600.-Ft, ebben a rendeletben még benne van az alpolgármesteri tiszteletdíj ezért is kell 

mindenképpen felül kell vizsgálni a rendeletet. Az alpolgármesteri tiszteletdíj egyébként bruttó 

50.000.- Ft volt. A bizottság elnöki tiszteletdíj mértéke havi bruttó 3.300.-Ft, a bizottsági tagsági 

tiszteletdíj mértéke havi bruttó 2.750.-Ft. Most a képviselő testületnek lenne feladata, hogy 

megbeszélje a részleteket és az én feladatom lenne az, hogy amik itt elhangoznak annak 

megfelelően a rendeletet módosítsam a következő testületi ülésre. Most arról kellene dönteni, 

hogy felülvizsgáljuk a rendeletet, hogy milyen mértékben, hogy változzon, vagy maradjon 

benne a régi rendelkezés. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a lényeg az, hogy a következő testületi ülésre 

javasolni kell, hogy mennyi legyen a díjazás, hogy mekkora összeg legyen. Megkérdezi, hogy az 

meg van határozva, mekkora lehet az összege. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az nincs meghatározva a tól-ig határ, csak az, hogy 

a képviselői tiszteletdíjak megállapított összege és kifizetése nem veszélyezteti az Mötv-ben 

előírt kötelező feladatok ellátását. 

 

Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy mi a minimum. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy nincs olyan, hogy nulla. A képviselőknek meg kell 

határozni, hogy mennyi legyen, képviselő díj, legfeljebb lemond az a képviselő róla, aki nem 

kívánja felvenni, lemond az önkormányzat javára. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja kiegészítésként a képviselőknek, hogy a megállapított 

javadalomból gyakorlatilag levonják nekik a járulék költségeket, minimális az összeg, amit 

kézhez kapnak. Ugyanakkor minden képviselőnek jogában áll azt mondani, hogy én ezt a bruttó 

összeget felajánlom. Például Molnár képviselő úr azt mondja hogy felajánlom az óvodának és 

minden hónapban adják oda játékok vásárlására. De csak akkor teheti meg, ha a tiszteletdíj el 

van fogadva. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Kérdezné, hogyha felajánlja, akkor a bruttót kell felajánlani. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy igen. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy fölajánlhatja. Azt mindenképpen írásban kell 

megtenni, a konkrét összeg megjelölésével. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy még annyit szeretne hozzá tenni, hogy Tiszagyenda 

Község Képviselő-testületének költségvetése 2014. évre el van fogadva. Most úgy gondolja, 

hogy az elfogadott költségvetés október, november, december hónapra már nem igazán teszi 

lehetővé, hogy képviselő tiszteletdíjat emeljenek, javasolja, hogy tartsák egyelőre meg ezt az 

összeget, ne változtassanak rajta, a következő változtatás időpontja legyen 2015. évi 

költségvetés. 

 

Elfogadja képviselő-társa javaslatát, javasolja az aljegyző asszonynak, hogy ennek a javaslatnak 

alapján dolgozza át a rendeletet.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy ezen javaslat alapján fogom átdolgozni a 

rendeletet. 
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Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e 

még valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el azt 

a határozati javaslatot, hogy a 2/2012. (II.15.) számú, az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet változatlan összegekkel, de a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelve kerüljön átdolgozásra. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

143/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- 2/2012. (II.15.) számú az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2012. (II.15.) számú 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy a rendelet 

felülvizsgálatában működjön közre és azt a következő Képviselő-testületi ülésre a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, vizsgálja felül. 

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Pisók István polgármester helyben 

2. Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a következő napirendi pont a bizottságok 

létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal. A bizottságokról, annak tagjai összetételéről is döntést 

kell hozni. Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy nyújtson szóbeli tájékoztatást az érintett 

napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy most az önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint 

három állandó bizottsága van a Képviselő-testületnek. Ez a Pénzügyi Bizottság, Jogi és 

Ügyrendi Bizottság, illetve Oktatási, Szociális és Sport Bizottság. Illetve ad hoc jelleggel 

amennyiben közbeszerzésre vagy pályázatra kerül sor további ideiglenes bizottságok is 

megválaszthatók. Ezekbe, a bizottságokba olyan szakértelmű embereket választ be a testület 

általában, aki az érintett pályázatba szakirányúan tud segíteni, a munkát ellátni. Eddig a 

Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, háromtagú volt az Oktatási, Szociális, Sport 

Bizottság öt tagból állt. A Jogi és Ügyrendi Bizottság fontos mivel a vagyon nyilatkozat tételi 

eljárással, összeférhetetlenséggel, méltatlansággal foglalkozik. 

 

Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottságot meg kell most 

választani. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy igazából a mai alakuló ülésnek nem feltétlenül 

feladata a bizottságok létrehozása. 
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Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy szeretnének időt kérni, hogy jobban átláthassák az 

egészet, nem akarnak ma a bizottságokról dönteni.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a következő ülésen mindenképpen kell, hogy 

döntés szülessen, de Polgármester Úr ettől eltérően határozati javaslattal élhet.  

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kikre gondolt és lehet elemezni a jövő héten, ma 

nem él a bizottságokkal kapcsolatosan határozati javaslattal.  

 

A Pénzügyi Bizottság: elnökének: Molnár Zoltánt javasolja  

            tagnak: Simai Mihály és Héder Zsolt 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság: elnökének: Fuder Lászlónét javasolja 

                   tagnak: Simai Mihály és Molnár Zoltán 

 

Oktatási Szociális Sport Bizottság: elnökének: Fuder Lászlónét 

                              tagnak: Ballók Zoltán és Héder Zsolt 

 

 

Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy még azzal szeretné kiegészíteni, hogy több tag is 

lehetne egy - egy bizottságban. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a bizottságban is szavazni kell és pártatlannak kell 

lenni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ-ben jelenleg három fő van megjelölve 

és akkor azt is módosítani, kell, ha esetleg több tagot akarnak. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy próbálta figyelembe venni a bizottságok 

létrehozásánál, hogy ki mivel foglalkozik. Például a gazdasági életben van Molnár Úr, vagy 

Fuderné Képviselő asszony volt a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke és próbálta azt is 

figyelembe venni, hogy az oktatási bizottságban legyen benne az igazgató nő, mint elnök. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy köszöni, a bizalmat, hogy két bizottság elnökének 

is javasolta, azonban megmondja őszintén, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöki teendőit 

nem szívesen vállalná. A Jogi és Ügyrendi Bizottságban tagságot szívesen vállal, de elnöki 

pozíciót nem akar betölteni.  

 

Pisók István polgármester: Megállapítja, hogy a mai Képviselő-testületi ülésen nem kerülnek 

a bizottságok megválasztásra. Megkéri a Képviselő társait, hogy a következő ülésre gondolják át 

a javaslatát, éljenek javaslattal, kiegészítéssel, hogy a legmegfelelőbb bizottsági struktúra 

kerülhessen felállításra. 

 

Pisók István polgármester: Tizedik egyben utolsó napirendi pont a kiküldött meghívó szerint a 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy szóban 

ismertesse a napirendi pontot.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2013-ban fogadta a hatályos SZMSZ-ét, de módosítani szükséges mivel a képviselők, 

bizottsági tagok nevei változtak, illetve jogszabályból adódóan is vannak olyan rendelkezései, 

ami már nem hatályos. Itt is hasonló döntés kell, hogy szülessen, mint a képviselői 
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tiszteletdíjaknál, hogy felhatalmazná a Képviselő-testület, arra, hogy az SZMSZ-t nézze át a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve az aktuális felállásnak megfelelően módosítsa. 

Mindenki megkapta az SZMSZ-t, ha bárkinek bármi javaslata van még a következő testületi 

ülés előtt nyugodtan jöjjön be a hivatalba és megbeszéljük. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan, hogy 

van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el 

azt, hogy az SZMSZ-t felül kell vizsgálni és bízzák meg ezzel a feladattal az aljegyző asszonyt. 

Kérem, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

144/2014. (X.20.) számú határozat 

 

- Az 5/2013. (IV.08.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 

felülvizsgálatáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5/2013. (IV.08.) 

számú a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet felülvizsgálja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy a rendelet 

felülvizsgálatában működjön közre és azt a következő Képviselő-testületi ülésre a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően, vizsgálja felül. 

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Pisók István polgármester helyben 

2. Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy valakinek egyéb hozzászólása, javaslata, 

kiegészítése van-e a mai alakuló üléssel, egyéb témával kapcsolatosan. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy szeretne szót kérni. Amint már említette 

megváltozott az Mötv. nagyon sok pontja. Ki is osztotta a tájékozatót, a jelentősebb 

változásokról, ami a képviselőket érinti. Próbálta benne összefoglalni a lényegesebb pontokat, 

de föl is olvasná azokat, amit úgy gondol, hogy mindenképpen el kell, hogy hangozzon a mai 

alakuló ülésen. 

 

Tisztelt Polgármester úr Tisztelt képviselők! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapvető 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai 

közösségének a joga, amelynek gyakorlása során a helyi közügyekben demokratikus módon 

kifejezik és megvalósítják a helyi közakaratot. A választópolgárok alapvetően választott 

képviselőik útján – kivételesen a helyi népszavazáson – gyakorolják az önkormányzáshoz való 

közösségi jogaikat. 
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A választott képviselők, polgármesterek tehát a választópolgárok bizalmából, a választáson 

kapott felhatalmazás alapján döntenek a helyi közösséget érintő ügyekben. Ahhoz, hogy ezt a 

tevékenységüket felelőséggel, a köz érdekében és külső befolyásolástól mentesen lássák el, a 

jogalkotó többféle előírást határoz meg működésükkel, tevékenységükkel kapcsolatban (testületi 

ülések, döntések nyilvánossága, vagyonnyilatkozat – tétel, stb.)  

 

Jelen írásos dokumentációban hívom fel a Tisztelt Képviselők figyelmét az Mötv. egészére, 

továbbá kiemelve belőle az összeférhetetlenséggel, méltatlansággal, vagyonnyilatkozat – tétellel 

kapcsolatos fontosabb rendelkezéseket: 

 

Az Mötv. 28.§- 35. §-ig rendelkezik a helyi önkormányzati képviselő megbízatásának a 

keletkezésével és megszűnésével, a képviselői jogokkal és kötelezettségekkel, tiszteletdíjjal, 

juttatással és költségtérítéssel. 

 

Az Mötv. 36. §-a rendelkezik az összeférhetetlenségről, 37.§-a az összeférhetetlenségi eljárásról 

az alábbiak szerint: 
 

Összeférhetetlenség 

 

36. § (1)20 Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának 

nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak 

ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 

Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 

(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi 

dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy 

szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint 

gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, 

képviselet ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj20param
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Összeférhetetlenségi eljárás 

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától 

vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 

megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az 

összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő 

megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről 

szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség 

megszüntetésének kell tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 

eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a 

képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 

kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az 

összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az 

összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a 

kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 

kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt 

kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja 

az ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését 

megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 

hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől. 

(5) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - 

nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az 

önkormányzati képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület 

képviselőjét, a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további 

jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 

(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az 

összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a 

kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított 

három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló 

tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 

megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 

kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 

jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 

 

Az Mötv. 38.§-a rendelkezik a méltatlanságról az alábbiak szerint: 

 

Méltatlanság 
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38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 

önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a)21 

b)22 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c)23 

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 

kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező 

határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 

során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a 

bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 

végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 

tudomására. 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 

jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától 

számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 

önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról 

haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül 

köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati 

képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját 

követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való 

felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő 

felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba 

történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban 

értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

Az Mötv. 39.§-a rendelkezik a vagyonnyilatkozat – tételi eljárásról az alábbiak szerint: 

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles 

a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § 

tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 

továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 

önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító 

adatok kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója 

tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj21param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj22param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV#lbj23param
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vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 

önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló 

bizottság felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul 

írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 

ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 

 

Tájékoztató levelemhez mellékelem Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.08.) számú a szervezeti és működési szabályzatról szóló hatályos, aktuális 

rendeletét. Amennyiben javaslata, kiegészítése, bármilyen kérdése van az SZMSZ-el 

kapcsolatosan, kérem, a következő Képviselő-testületi ülés előtt jelezze azt, hogy a felsőbbrendű 

jogszabályi előírásokhoz igazodva, átvezetésre kerülhessen az azon tett javaslat.  

 

Amennyiben bármilyen kérdés van a fentebb leírtakkal kapcsolatosan, kérem, jelezzék azt. 

Készséggel állok rendelkezésükre a jogszabályi megfelelés érdekében. 

 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezi a jegyző asszonytól, hogy az előző képviselő-testület 

vagyonnyilatkozata visszakerül-e hozzájuk. Ugyanis úgy tudja, hogy vissza kell nekik adni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nem került vissza, itt van elzárva a 

páncélszekrényben. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Szeretne szót kérni. 

 

Tisztelt Jelenlévők, Polgármester úr, Képviselőtársaim, kedves Vendégek! 

 

Köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket. 

 

Azért kértem szót, mert szeretném megköszönni a választók bizalmát, amit a szavazatukkal 

erősítettek meg és megválasztottak a képviselő testület tagjává.  

Mint megválasztott képviselő azon fogok dolgozni, hogy lakóhelyünk Tiszagyenda egy fejlődő 

falu legyen, egy olyan élhető település, ahol szívesen laknak az emberek, ahol az 

elkövetkezendő években egyre többen találnak munkahelyet, vagy akik már nem dolgoznak, 

azok pedig olyan közösségeket ahol jól érzik magukat. 

Hála Istennek vége van a választásoknak most már a munka következik, a lakosság, a település 

szolgálata. Függetlenül attól, hogy ki kire mire szavazott. A jövőbeli boldogulása senkinek nem 

függhet attól, hogy milyen párti volt, kire adta a voksát. 

Az én önkormányzati képviselői munkám során arra törekszem, hogy alázattal szolgáljam a 

választók bizalmát és minden egyes embernek a képviselője legyek, ügyeinek előrevivője 

függetlenül attól, hogy rám szavazott-e vagy sem. 

Képviselőtársaimat kérem az együttműködésre, közös célok szolgálatára, mert itt csak 

együttműködve lehet eredményt elérni jövőt építeni. Mindenkinek jó munkát kívánok! 

Köszönöm, hogy meghallgatattok!  

 

Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további hozzászólása javaslata. 
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Molnár Zoltán képviselő: Szeretném én is megköszönni a szavazók bizalmát, igyekszek 

meghálálni azt. Most egy picit úgy veszem, észre, nem tudom, hogy az előző képviselő 

testületbe mi volt a szokás, ha valaki itt nemmel szavaz mindenki meg volt lepődve. Ami építő 

jellegű és Tiszagyendáért van, mindent meg fogok szavazni, ami előre visz bennünket, ami a 

faluért van. Ahogy szépen mindenki itt elmondta, szeretném meglátni, hogy ez így lesz-e. Ezt 

mind támogatni fogja, mert 214 ember gondolom nem véletlenül szavazott, rám, mert ugye a 

képviselő társaim között én kaptam a legtöbb szavazatot. El kell, hogy mondjam, mert én erre 

büszke vagyok. Azt is el kell mondani, hogy nekem az édesanyám, édesapám, nagyanyám, 

nagyapám, én is törzsgyökeres tiszagyendai vagyok. És én nagyon szeretem ezt a kis falut! 

Köszönöm szépen 

 

Pisók István polgármester: Még annyit szeretne hozzátenni Zoltánnak, hogy ő is tősgyökeres 

tiszagyendai és még az „ő anyukája tanította biciklizni”. Az hogy mi volt az előző testületben 

nem hiszi, hogy rosszat szavaztak volna meg. Ha valaki nemmel szavaz nem haragszik itt meg 

senki. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Megkérdezi, lesz-e lehetőség arra, hogy valami alapítvány legyen itt. 

Ezelőtt 20 éve volt itt képviselő és akkor is megbeszéltük, hogy le fogják adni a pénzt és akkor 

így november táján szóltak nekem a hivatalba, hogy menjek, vegyem fel a járandóságomat. Nem 

értettem, mivel én akkor is lemondtam róla és kérdeztem milyen járandóságról van szó. És nem 

akar megint így járni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy ennek a menete annyi lesz, hogy bejön hozzám, a 

hivatalba és mindenképpen írásban tesz egy nyilatkozatot, hogy a tiszteletdíjról lemond. Ezt mi 

itt a hivatalban pedig intézzük a nyilatkozatának megfelelően. 

 

Ballók Zoltán Képviselő: Elmondja, hogy ő is szeretné, mindenkinek megköszöni, hogy 

bizalmat adtak neki és bejutott képviselőnek. Még annyit szeretne kérdezni Polgármester Úrtól, 

hogy mint testületi tag szeretné tudni, hogy ki a Startmunkaprogram vezetője és ki a Nonprofit 

Kft. vezetője. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy most jelen pillanatban a Nonprofit Kft.-nek 

vezetője Halasi János, az életrajzát majd mindenkinek odaadja, ha valakit érdekel. Repülőgép 

pilóta mérnök, egyetemet végzett, olaszul, angolul beszél. Az önkormányzatnál ketten vagyunk 

Bató Miklós és Pisók István tehát nincs több alkalmazottja az önkormányzatnak. 

 

Ballók Zoltán Képviselő: Kérdezi, hogy a Startmunkaprogramban ki a vezető. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a polgármester a munkáltató és egyben a vezető, a 

felelős. 

 

Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy szeretné megköszönni mindenkinek a bizalmat, amit 

felé irányítottak. Kérdezi, hogy a helyi munkák, amik készülnek itt Tiszagyendán, azokért az 

önkormányzat részéről ki a felelős ember. Ki az, aki oda is figyel arra, hogy az a hadművelet az, 

úgy történik-e ahogy kell? Nem azt mondom, hogy minden nap nézzen ki egy ember, de például 

itt a kispályánál, hogy be lesz-e dréncsövezve kérdezem. Jelenleg úgy van betemetve, hogy 

nincs benne semmi vízelvezetés. Nem tudja ki egyáltalán a kivitelező, mert az sincs kiírva oda a 

kistáblára. Gondolom műfüves lesz, mert már halotta hogy gyepesítve lesz és nem műfüvezve. 

Ki ellenőrzi, ki kontrolálja? 
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Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Nonprofit Kft. az, aki elnyerte ezt a pályázatot. 

Illetve van ennek a beruházásnak egy műszaki ellenőre Paróczai Dezső. A dréncsövet még most 

fogják elhelyezni. De a pályázatban nincs benne a dréncső ezt én kértem, hogy tegyék bele. 

Nem 20 millió forintos pályázat, csak 4,5 millió a támogatás összege, ebből csak a műfű 2,5 

millió forint. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy azért egyet tudni kell, ezeknél a pályázatoknál. 

Többsége utófinanszírozású és az utófinanszírozott pályázatok nagyon sok rizikóval járnak és 

szükséges az, hogy egy pályázó megfelelő anyagi háttérrel rendelkezzen és bizonyos összeget 

előre meg tudjon előlegezni. 

 

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy bármikor ki lehet menni és meg lehet nézni a 

munkálatokat. 

 

Simai Mihály képviselő: Mindenkinek szeretné megköszönni, aki rá szavazott. Úgy gondolja, 

aki most indult a választásokon azért indult, mert mindenki a község fejlődéséért akar dolgozni, 

mind a Képviselő testület, mind a Polgármester Úr. Köszöni szépen. 

 

Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás, közérdekű 

bejelentés van-e. Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

Pisók István      Balogh Henrietta 

           polgármester            aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


