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10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 21-én 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  
                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Simai Mihály képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

 

Hiányzók: 

                        Héder Zsolt képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

 
 

 Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

     
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat, Aljegyző 

Asszonyt a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy Héder Zsolt 

képviselő és Fuder Lászlóné képviselő asszony nem tud részt venni az ülésen. A testület 

határozatképes.  
 

Felkérem Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

62/2017. (IV.21.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 
 

Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

63/2017. (IV.21.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. Közművagyon értékesítési szakvélemény elfogadása 

2. Hagyományőrző napokról való döntéshozatal 

 



 

Közművagyon értékesítési szakvélemény elfogadása 

 

Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk a szennyvízrendszerhez kapcsolódó 

közművagyon értékesítési szakvélemény elfogadása. 

 

Pisók István polgármester: A közművagyont felértékelte a TRV Zrt, 468.481.872.-Ft-ra, ami 

lényegesen nagyobb, mint az előző vagyonértékelés. Javaslom elfogdásra, aki ezzel egyét ért 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

64/2017. (IV.21.) számú határozat 
 

- Szennyvízrendszerhez kapcsolódó közművagyon értékesítési szakvélemény 

elfogadásáról- 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. által 468.481.872.-Ft-ra felértékelt szennyvíz közművek 

vagyonértékelését megvizsgálta és vagyonértékelést elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 

4. Irattár 

 

Hagyományőrző napokról való döntéshozatal 

 

Pisók István polgármester: Második napirendi pontunk a Hagyományőrző napok 

megbeszélése 

 

Pisók István polgármester: Május 1-én szervezünk egy majálist, június 24-én egy lovas 

napot és augusztus 19-én egy hagyományőrző falunapot. A hagyományőrző falunapon 

tűzijátékot szeretnénk és Koós János művészurat szeretnénk meghívni. Abban az esetben, 

hogyha az önkormányzat anyagilag úgy áll, akkor én vállalom, hogy a Koós Jánosnak a 

fellépését kifizetem. A tűzijátékhoz szükséges összeget meg elméletileg majd összeszedjük 

adományokból. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

65/2017. (IV.21.) számú határozat 

 

- Hagyományőrző falunapról való döntéshozatal - 

 



1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy Hagyományőrző falunapot 

kíván szervezni 2017. augusztus 19-én. A rendezvény keretében Koós János énekes 

adná a zenésműsort, illetve tűzijáték szervezésre is sor kerülne. Koós János énekes, 

illetve a tűzijátékkal kapcsolatos költségeket az önkormányzat a 2017. évi 

költségvetésből biztosítja abban az esetben, ha erre a fedezet rendelkezésre áll. 

 

2.  Amennyiben a költségvetésből nem finanszírozhatóak a fentebb említettek, Koós 

János költségeit a Polgármester Úr magánszemélyként biztosítja, a tűzijáték költségeit 

pedig a testület adományokból fogja finanszírozni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Pénzügy 

4. Irattár 

 

 

Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm 

mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

                                                                                               

 

   Pisók István                                                         Dobó-Balogh Henrietta 

  polgármester                                               aljegyző 

 

 

 

 

 

             Kovács Piroska 

                                                               jkv. vezető 

 


