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11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 02-án 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  
                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

                        Héder Zsolt képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

 

Hiányzók: 

                        Simai Mihály 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 Simai Mihály 

képviselő 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 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

66/2017. (V.02.) 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

67/2017. (V.02.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásról szóló pályázat 

benyújtása 

2. Egyéb előterjesztések 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásról szóló pályázat 

benyújtása 



 

Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk az Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásról szóló pályázat benyújtása 

 

Pisók István polgármester: 2017. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásról szóló pályázat benyújtásáról lenne szó, Tiszagyenda Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be, ennek keretében a Védőnői 

szolgálat épületét újítanánk föl. Elkészült ez a költségvetés (melléklet tartalmazza). Önerőt 

kell biztosítanunk, a teljes költségvetés 30.994.868.-Ft ebből az építés 26 millió az önerő 

1.549.743.-Ft. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az eszközöket Andi állította össze. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Miből lesz az önerő? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudom miből lesz, még nem is biztos, hogy 

támogatják a pályázatot. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A pályázatot vissza lehet mondani, ha nem lesz meg az önerő? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Megpályázni érdemes azt gondolom. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

68/2017. (V.02.) számú határozat 

 

- A 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról 

szóló pályázat benyújtásáról – 

 

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 2. pont a) pontja alapján a 2017. évi önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázati 

alcélként az egészségügyi alapellátást szolgáló Védőnői Szolgálat infrastrukturális 

fejlesztését, felújítását és a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzést jelöli meg. 

 

3. A beruházás összköltsége 30.994.868. Ft.- azaz Harmincmillió – 

kilencszázkilencvennégyezer – nyolcszázhatvannyolc forint, ebből a pályázat 

megvalósításához szükséges önerő 1.549.743. Ft azaz Egymillió – 

ötszáznegyvenkilencezer – hétszáznegyvenhárom forint, melyet Tiszagyenda Község 

Önkormányzata saját erőből fedez. 

 



4. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar út 8.) 

4. Irattár 

 

 

Egyéb Előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Második napirendi pontunk az egyéb előterjesztések 

 

Átmeneti segély nyújtása 

 

Héder Zsolt képviselő: Kellene valami támogatás az Önkormányzat részéről. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A központból telefonált a főnök asszony, hogy ha szükség van 

ágyneműre, ruhaneműre ilyen dolgokra akkor ott van, de igazából inkább pénzre volna. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az Önkormányzatnak túl sok lehetősége nincsen, ha 

visszaemlékeztek tavaly is pont május 1.-én történt tűzeset. A tavalyi tűzesetnél is egy 

bizonyos támogatási összeget adott a Képviselő testület.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen kétszer 30 ezer forintot kaptak. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ugyanezt Elenáék is megkaphatják. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom Harmath Jánosnak és Harmath Elenának 30-30 ezer 

forintot, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

69/2017. (V.02.) számú határozat 

 

- Önkormányzati egyszeri átmeneti segély nyújtásáról - 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Harmath János és családja 

(5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor út 11.) részére a tragikus tűzeset miatt egyszeri 60.000.- Ft 

azaz Hatvanezer forint önkormányzati segélyt nyújt. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 



 

A határozatról értesül: 

 

5. Harmath János 5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 11. 

6. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

7. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

8. Irattár 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Meg Anikó említette, hogy gyűjtést indítottak? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Beszéltünk róla. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkerestek, mint a Sárközi alapítvány képviselőjét, hogy lenne-

e mód vagy lehetőség, hogy az alapítványnak fizessék ezt be és az alapítvány az összeget 

teljes egészében át adja annak, aki számára ez érkezett. Meg kell határozni milyen célra, 

adják, célzott támogatásként kell érkeznie az alapítványhoz.  

 

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 

 

 


