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21. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 09én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Molnár Zoltán képviselő
Hiányzik:
Héder Zsolt képviselő
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 Héder Zsolt
és Simai Mihály képviselő urak nem tudnak jelen lenni, de a testület határozatképes.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
170/2017. (XI.09.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné 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.
171/2017. (XI.05.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
• Tiszagyenda Községi Sportkör kérelmének megtárgyalásáról
• Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos megbízási szerződés módosításáról
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Első napirendi pont: Sportolók kérelme
Pisók István polgármester: A sportolók azzal a kéréssel jöttek, hogy lehetősége volna
Tiszagyenda községnek műfüves focipályára az iskola mellett, egy önkormányzati területen,
egy nagyméretű kivilágított focipályára, amihez mivel mi hátrányos helyzetű település
vagyunk 10 %-ot kellene hozzátennünk. Kriszta mennyi lenne ez az önrész és mikor kellene
ezt fizetni?
Tasi Krisztina KSK: Március, április, május körül kellene az önerőt biztosítani, ez egy
meghívásos pályázat nincs kiírva, megkeresték az egyesületet, hogy lehetőség lenne, hogy az
Önkormányzat beadja ezt a pályázatot. Kb. 35.000.000 Ft.-ba kerül és ennek a 10 %-át
kellene önerőt hozzá tenni 3.500.000.-Ft –ot. Holnapra kellene választ adni, ha nem
pályázunk, beadja más település.
Molnár Zoltán képviselő: Jegyző asszonytól kérném, mint a Pénzügyi bizottság elnöke,
hogy ismertesse, hogy mennyi visszafizetni valónk van és miből adódott?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Van Tiszagyendának sajnos három nagy tétel is, amit
vissza kell fizetni. Visszafizetési kötelezettsége először is a kispályán megvalósuló
beruházáshoz kapcsolódó visszafizetése 16.000.000.-Ft. + kamatai összegben, van a JNSZ
Megyei Kormányhivatalnak 1.600.000.-Ft összegű visszafizetés a kistraktorhoz kapcsolódik,
illetve a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódóan, amit megkértünk részletre azt most havonta
600.000.-Ft –tal fizetjük, még 6.000.000.-Ft-ot kell visszafizetni, mert 7.200.000.-Ft volt, de
már két részletet kifizettünk.
Pisók István polgármester: A 16 millióval kapcsolatosan tárgyaltam a Megyei Elnök úrral,
ezzel kapcsolatban ott volt mellettem a Jegyző asszony, hogy ezt a 16 milliót nem kell
visszafizetnünk, kapunk rá pénzt év végére.
Fuder Lászlóné képviselő: De erre nem sok biztosítékot látok Polgármester úr, azért nem
mert hasonló jellegű támogatást bele tettünk az ÖNHIKI-be de egy az egyben elutasították.
Pisók István polgármester: Én ezt az ígéretet kaptam.
Fuder Lászlóné képviselő: Legyen igaz, hogy lehetőségünk legyen ennek az ÖNHIKI-ből
történő kifizetésre, de ez olyan mérhetetlenül magas összeg, hogy most még erre egy
3.500.000.-Ft-os 10%-os önerőt hát nem tudom, honnan tudnánk összeszedni. Ez a pályázat
egyébként utófinanszírozású?
Pisók István polgármester: Nem. Ezt teljesen az MLSZ bonyolítja, az Önkormányzat csak a
pályázatot nyújtja be.
Fuder Lászlóné képviselő: Az érdekes az egészben, hogy azt mondtátok, hogy az
önkormányzatnak kell megpályázni, akkor ebben az esetben miért nem az önkormányzatot
hívták meg. Miért a Sport Egyesület kapta ezt a meghívást?
Tasi István KSK: Engem kerestek meg, mert én vagyok a kapcsolattartó.
Ballók Zoltán alpolgármester: Ezt a határidőt, a holnapi napot nem lehet halasztani? Nem
kérdeznétek meg? Ugyanis nagyon szeretnénk segíteni de, megmondom őszintén, ha a 16
millió forintra nem kerül megoldás, mi is voltunk az Elnök úrnál, nekünk nem ígérte meg,
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megpróbál mindent, de nem ígérte meg. Ha ezt nem tudjuk megoldani két hónapon belül
adósságrendező kerül ide és akkor ő dönt minden felett. Egy hetet valahogy húzzatok rajta,
Polgármester úr is és a képviselő társaimmal utána járunk ennek, hogy elbírjuk-e ezt a dolgot
mert, ha most megígérjük nektek de mikor jön a pályázat nem tudjátok megvalósítani mert az
adósságrendező azt mondja, hogy villanyra van Sportkörre nincs.
Fuder Lászlóné képviselő: Mikor dől ez el pontosan?
Tasi István KSK: Az elbírálás? Azt nem tudjuk.
Fuder Lászlóné képviselő: Nagy kérdés az, hogy szerződéskötésre mikor kerül sor, mert ha
ne adj isten az önkormányzat az elhangzottak alapján jövőre, de ne legyen, csőd közelbe
kerül, akkor úgy gondolom, hogy a már megkötött szerződéseket nem szabad, hogy ezek
érintsék.
Pisók István polgármester: És ha külső forrásból megpróbálnak, megpróbálunk szerezni
támogatót?
Fuder Lászlóné képviselő: Az nem biztos, hogy menni fog.
Pisók István polgármester: Adhat vállalkozó, bárki. Nekem az a véleményem, hogy adjuk
meg az esélyt, mert, ha nem akkor elviszik a pályázatot máshová. Azzal a kitétellel, hogy
tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy külső forrásbt, támogatókat találjunk az önrész
biztosítására, amennyiben nem jön össze a megfelelő összegű önrész, úgy az önkormányzat
biztosítja azt. Kérem ennek a határozati javaslatnak az elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.
172/2017. (XI.09.) számú Határozat
-

TAO pályaépítési program keretében történő műfüves pálya építéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezte ki arra, hogy a
TAO pályaépítési program keretében műfüves pályát kíván építeni.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályaépítéshez kapcsolódó 10
%-os csökkentett önrész becsült összegét 3.250.000.- Ft-ot saját költségvetéséből biztosítja.
Amennyiben külső forrásból, támogatás, adományok a pályaépítéshez kapcsolódóan kerülnek
biztosításra, az önkormányzat az önrész összegét ennyivel kevesebb mértékben biztosítja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tiszagyenda Községi
Sportegyesületet, hogy próbáljon ő is támogatókat keresni. Valamint kifejezi szándékát, hogy
a Képviselő-testület is meg tesz mindent annak érdekében, hogy a pályaépítéshez kapcsolódó
önrészhez külső támogatást szerezzen.
Határidő: 2017. 11. 29.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
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1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Igazgatóság
2.) Tiszagyenda KSK
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5.) Irattár
Második napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos megbízási szerződés
módosításáról
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyi lenne, hogy megbíztuk mi a Kiszelovics és Társát,
hogy ő csinálja, meg is kötöttük vele a vállalkozási szerződést konkrétan a City Plan Irodán
belül a Kiszelovics Attilát bíztuk, meg aki egyéni vállalkozóként látta volna el ezt a feladatot,
a pénzt megkaptuk, el van téve, el is kell idén költeni el kell vele számolni. Viszont, ha úgy
marad a szerződés, ahogy először volt akkor ő csak jövőre tudja az adózás szabályai miatt a
számlát stb. kiállítani. Viszont most ugyanúgy Kiszelovics és Társát bíznánk meg, de mint
Kft. ő bruttó módon számlázna, és így ő ki tudná állítani a számlát. Annyit kellene tenni, hogy
azt a határozatot, amin megbíztuk, módosítani kellene, hogy nem a City Plan irodát bízzuk
meg, hanem konkrétan a Kiszelovics és Társa Kft-ét. Ugyanaz maradna a szerződés az
összeg, minden csak az elszámolhatóság miatt kellene módosítani a vállalkozási szerződést.
Írt egy levelet a Kiszelovics Ildikó, hogy szeretnénk-e helyi védelem alá helyezni a Települési
Arculati Kézikönyvbe művi vagy természeti értéket a megjelenítetteken felül?
Fuder Lászlóné képviselő: Erről már sokat beszéltünk, hogy vannak dolgok a településen,
amit érdemes lenne helyi védelem alá helyezni.
Pisók István polgármester: Például a két Templomot.
Pisók István polgármester: 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:
173/2017. (XI.09.) számú határozat
-

Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet
megalkotásával kapcsolatos megbízás módosításáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11/2017.
(VIII.08.) számú határozatában elfogadott, a településképi rendelet és a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos megbízást módosítja. A dokumentumok
elkészítésével Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-t bízza meg.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a módosított szerződést megkösse, aláírja.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
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1.) Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm
mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
jkv. vezető
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