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6. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 07-én 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  
                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Héder Zsolt képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

                        Simai Mihály képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

 
 

Hiányzik :     Pisók István polgármester 

 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

     
Ballók Zoltán alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat, 

Aljegyző Asszonyt, és a megjelenteket a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy Pisók István polgármester nem tud részt venni az ülésen. A testület 

határozatképes.  
 

Felkérem Dr. Márton Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Dr. Márton Viktóriát 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

29/2017. (III.07.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Márton Viktóriát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 
 

Ballók Zoltán alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

30/2017. (III.07.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 



1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ingatlan bérleti szerződésének 

megtárgyalásáról 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről  

3. Az önkormányzat intézményeiben biztosított térítési díjakról szóló rendelet 

módosításáról  

4. RÖT beadása 

5. TISZAGYENDÁÉRT Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

6. Egyéb előterjesztések 

 

 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ingatlan bérleti szerződésének megtárgyalásáról 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Első napirendi pontunk a DIGI Távközlési és Szolgáltató 

Kft. ingatlan bérleti szerződésének megtárgyalásáról szól. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkeresett bennünket a DIGI Kft részéről egy képviselő 

és kérte volna, hogy egy antennát helyezhessenek el a hidroglóbusz tetejére, ezért éves szinten 

600.000.-Ft+ Áfa bérleti díjat fizetnének. Negyedévente történne a számlázás részükről. 

Szerződés tervezetet kiküldtük, 20 évre kötődne ez a szerződés. 

 

Simai Mihály képviselő: A pénz az sosem jön rosszul egy ökormányzatnak, az jó szerintem. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Végig olvastam a szerződés tervezetet és elgondolkoztam azon, 

hogy ott van egy szolgáltató és itt van a szerződés valamelyik pontjában, hogy más hasonló 

jellegű valami ilyesmi volt, hogy nem adjuk, ki vagy nem akadályozzuk, a forgalmát bár 

hangsúlyozom nem értek hozzá. Ez a másik nem akadályozza esetleg? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Tudomásom szerint nem. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ez a sok digitális dolog nincsenek esetleg káros hatással a 

környékbe az egészségre? A harmadik elég hosszú ez a húsz év.  

 

Molnár Zoltán képviselő: A UPC az fizet nekünk bérleti díjat? Mennyit fizet? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Egyedül a Magyar Telekom Nyrt.-vel szerződött az 

önkormányzatunk, úgy emlékszem, hogy 500.000.-Ft + Áfát fizet, de utána kellene néznem 

pontosan. Ha gondolják a következő testületi ülésre szívesen megnézem. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 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: 

 

31/2017.(III.07.) számú határozat 

 

- A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ingatlan bérleti szerződésének 

megtárgyalásáról - 

 



1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. ingatlan bérleti szerződésében foglaltakat. 

2. Javasolja az ingatlan bérleti szerződés megkötését a DIGI Távközlési és Szolgáltató 

Kft.-vel. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére és a bérleti 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: Következő ülés 

 

Erről értesülnek:  

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  

4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Második napirendi pontunk Tiszagyenda Községi 

Önkormányzatának 2017.évi költségvetése. Felkérném Csehné Köteles Rozália belső ellenőrt, 

hogy ezzel kapcsolatosan mondja el észrevételeit, javaslatait. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Köszönöm a meghívást. A 2017. évi költségvetés 

átdolgozásával kapcsolatban születtet egy határozat az első körös tárgyalás után, ezzel 

kapcsolatosan, valamint a 2016. évvel kapcsolatosan. Kívánják-e, hogy arról is szóljak néhány 

szót. Csak amiatt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnak 2016. évi fizetendő pénzösszeg 

az majd ugye a 2017. évi költségvetésbe kellett, hogy betervezésre kerüljön. Ehhez 

kapcsolódóan átkértem a teljes anyagot a 2016. évre úgy, hogy a főkönyvi kivonattól kezdve a 

kartonokat és azokon a tényleges tételes költségkiadásokat végignéztem. Amiből meglehet 

állapítani, hogy ez a 2.064.000.-Ft ez ténylegesen ilyen mértékben merült föl a 2016 évi 

tervezethez képest jelentett némi változást, aminek az okait is teljes egészébe végignéztem. 

Egyrészt adódott abból, hogy a Közös Hivatalra kapott támogatás összege egy 300.000.Ft-al 

ténylegesen kevesebb volt, mint amennyi a tervezett összeg. Az előirányzat szerint még a 

maradvány összege 1.403.000.-Ft-ban szerepelt és ehhez képest ugye 697.000.-Ft volt a 

tényleges maradvány összege. Illetve ugye az előző évben nagyobb volt a megtakarítás 

összege a Közös Hivatalon viszont a 2016.-os évben nem igazán tapasztalható megtakarítás 

ennek az, az oka 2016.-ban külső szolgáltató végezte a Tiszagyendai Önkormányzatnak a 

könyvelését és ez akkora összeg volt, ami a gazdaságvezetőnek a betervezett bére. Tehát ez 

egy 2.307.000.-Ft-os összeg volt, ami teljes egészében ide kellett, hogy tervezésre kerüljön. 

Az összes többi költségek az mind olyan tehát a közüzemi, díjak azok mind ami a közös 

hivatalt érinti, de a közös hivatal nevére átírt órákat jelenti tehát más olyan költség nem került 

ide felosztásra, ami esetleg nem a közös hivatalnak a tiszagyendai részét képviselte volna. 

Ami olyan közös költségek voltak pl. a belső ellenőrzés mind létszámarányosan megosztásra 

került, ezeket mind tételesen végignéztem. Illetve a második félévben már a Mérlegkép Bt. 

Lukácsné Rózsikának a számlája került megosztásra ide, ami szintén már nem könyvelési 

tételként, hanem ő a beszámolóknak az aláírója, mert nem állt rendelkezésre egyik hivatalnál 

sem olyan szakképzett ember, aki mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezett volna. Én 

úgy gondolom, hogy ez a korábbi évekhez képest ezért nem jelentett megtakarítást. Jegyző 

asszonynak javasoltam, hogy ezt az összeget a 2017.évi RÖT –be, be lehetne tervezni. Ezek 

után megállapításra került, hogy a 2017.évre átadandó összeg a korábbi évhez képest megint 



magasabb összeget képvisel, itt is tételesen végignéztük a költségeket, hogy mik azok, amik 

tervezett költségek. Itt szintén a gazdaságvezetőnek a bére, ami betervezésre került, de ezt a 

bért azért nem lehet elhagyni, mert ebben az évben is a könyvelést valami módon meg kell 

oldani és a Közös Hivatalnak, illetve az önkormányzatnak a könyvelése úgy történik, hogy a 

Közös Hivatalnál, akik könyvelnek plusz nettó 50.000.-Ft ért vállalták az Önkormányzatnak a 

könyvelését. Illetve szintén szerződést kellett kötni a korábbi mérlegképes könyvelői 

képesítéssel rendelkező hölggyel, hogy a beszámolókat, illetve a pénzforgalmi jelentéseket, 

illetve a 2016. évi beszámolót majd most 2017. március, májusban aláírja. Ehhez képest 

várható némi maradvány, pont amiatt, hogy előre nem lehet tudni, még hogy mennyi 

pénzösszeg marad meg, várható az, hogy esetleg novemberben Mónika visszatér a munkába, 

emiatt sem lehet az ő bérét nem betervezni, illetve jogszabályi kötelezettség a 

gazdaságvezetőnek a megléte. Itt is kiközölte a Közös Hivatal, illetve a másik önkormányzat 

polgármestere, hogy negyedévente kiállítják a számviteli bizonylatot, tehát épp ezért én itt is 

azt javaslom, hogy ennek az első és a második negyedéves bizonylatát is majd bele kellene 

tenni a RÖT-be. A másik ilyen tétel az pedig a szociális társulásnak a kiadása. A 2016.-os 

társulási anyagot is végig néztem, ott Tiszagyenda esetében egy számviteli bizonylat került 

kifizetésre és úgy, hogy ugyanúgy be lehetett tenni a rendkívüli támogatásba. A többi 

számviteli bizonylat, ami a szociális intézmény esetében kiállításra került az ez idáig nem 

került kifizetésre ez 2.606.000.-Ft. A gazdasági osztályvezetővel egyeztettem és ezt a választ 

kaptam tőle, hogy ezt az összeget le fogják sztornózni tehát erre az összegre már nem érdemes 

beadni a pályázatot, hanem helyette a beszámoló alapján a tényleges kiadásról küldik meg a 

bizonylatot és annak az összegét bele lehet tenni a RÖT-be. A 2017-es tervet nézve ott egy 

üres álláshely van ez szintén a kirendeltség vezető bérével, minimális bérrel van megtervezve 

ez szintén emiatt nem törölhető el, a létszámot be kell tervezni és a társulási megállapodás 

szerint a költségvetést ez alapján kell elkészíteni. Jelen pillanatban megbízási szerződéssel 

havonta egy kisebb összeggel történik ennek a feladatnak az ellátása. A tiszagyendai 

tagintézménynél a tételeket végig nézve azért az megállapítható, hogy jelen pillanatban a házi 

segítségnyújtásnak nincsen bevétele. A házi segítségnyújtáshoz díjbevétel nem tartozik tehát 

ennek finanszírozása. Most jelen pillanatban megállapítható, hogy a 6.000.000.Ft-os tételnek 

a jelentős része a házi segítségnyújtásból adódik. Mivel a házi segítségnyújtás az kiadási 

szinten több mint 12.000.000.-Ft ba kerül, viszont a támogatási része az jóval kevesebb 

7.100.000.-Ft, a különbözet 5.000.000.-Ft fizetendő kötelezettség ebből adódik. A nappali 

ellátás ugye nem kötelező feladat a település nagysága miatt itt jelentkezik az az 1.000.000.-Ft 

ami még különbség. Itt is az időskorúak nappali ellátásánál a sima ellátottra 1.300.000.-Ft os 

összeg, a demens ellátottra 2.750.000.-Ft a támogatás, ez összesen 4.058.000.-Ft, viszont a 

kiadás az magasabb összeg 6.000.000.-Ft. ez szintén megint olyan kiadási többlet, amit 

szintén bele lehet tenni a RÖT-be. A gyermekétkeztetésnek a támogatására, ha van többlet 

kiadás. Ennek a bevételi oldalát és a kiadási oldalát is egybe vetettem úgy látom itt is van egy 

1.600.000.-Ft-os többlet kiadás. A 2017. évi költségvetéshez ennyit szerettem volna 

hozzátenni. Ahogy az elkészítését megnéztem, a jogszabályoknak megfelel az átdolgozást 

követően, ha további változtatást nem javasolnak, én elfogadásra javasolnám. Köszönöm 

szépen. 

 

Molnár Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a költségvetést a múltkori 

módosítások átvezetésre kerültek, így elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Annyi módosítást szeretnék a költségvetésben, hogy a 

zöldterület gazdálkodásra betervezett 1 fő bére 2017. március 1. napjától bruttó 30.000.- Ft-tal 

kerüljön megemelésre, ennek költségét be kellene tervezni, az ehhez kapcsolódó tételt a város 

és községgazdálkodásra tervezett egyéb dologi kiadásból kellene átvezetni. 



 

Fuder Lászlóné képviselő: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, jelenlévőket. 

Szeretném megköszönni Rózsikának a teljesen mindenre kitérő választ, egyrészt azért mert ez 

a három kérdés, amire Rózsika választ adott ez gyakorlatilag az én három kérdésem volt a 

múltkori ülésen. Engem is megerősített abban, hogy az átdolgozott költségvetést elfogadjam. 

Az átdolgozott költségvetés esetében észrevettem és láttam, hogy bekerült a hosszú 

közfoglalkoztatás 21 fővel. Egy kicsit sérelmezem olyan szempontból, hogy az előző testületi 

ülésen arról volt szó, hogy a bizottsággal teljes körű egyeztetés fog történni és erre nem került 

sor. Én megkerestem annak a testületi összejövetelnek az anyagát, amikor döntöttünk a 

mezőgazdasági projektről a belvíz és a másik projektről ott meg állapítottunk egy létszám 

keretet ehhez képest is eltérések voltak, de legalább történt egy egyeztetés, de azonban sajnos 

itt ennél a 21 fő esetében nem történt meg ugyanis az előzetes egyeztetésnél csak 16 főről 

beszéltünk. Bízom benne, hogy a Polgármester úrnak sikerül a napi nyolc órát kitöltetni 

bizonyos területeken az ide helyezett dolgozókkal. Bízom benne, hogy ügyelni fog arra, hogy 

azonos bérért azonos munkavégzés legyen, hiszen ez nem igazán jellemző bizonyos 

területeken. A költségvetést elfogadásra javaslom a Ballók Zoltán által tett kiegészítéssel. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2017. 

évre vonatkozó költségvetését 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 rendeletet fogadta el: 

 

3/2017.(III.07.) számú rendelet 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Az önkormányzat intézményeiben biztosított térítési díjakról szóló rendelet 

módosításáról  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Harmadik napirendi pontunk az önkormányzat 

intézményeiben biztosított térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 2017. április 1-től módosítani kellene a térítési díjakról 

szóló rendeletet, kettő oka van ennek. Egyrészt a régi rendeletben benne maradtak a korábbi 

vállalkozó által megadott árak, ez nem volt megfelelő. Ez volt a fő oka a változtatásnak, 

valamint ehhez kapcsolódóan megkerestük az élelmezést biztosító vállalkozót, hogy tervez-e 

áremelést, nagyon minimális áremelést szeretne. Ezt március 16-tó gondolta volna, hogy 

megemelné az árat. De a rendeletet csak április 1-től tudjuk módosítani. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tényleg nagyon minimális az az áremelkedés, amely a 

gyermekétkeztetésnél megjelenik. Az óvoda esetében 2016-hoz viszonyítva 12.-Ft -al 

változik. Az iskola esetében 15.-Ft, 45 fillérrel. Így gyakorlatilag az Önkormányzatra eső rész 

581.-Ft, amit bruttóban kell fizetnünk az iskola esetén 764.-Ft. Azzal viszont nem értek egyet, 

amíg az iskolánál 60% -os élelmezési nyersanyag költség rezsivel számol addig az óvoda 

esetében csak 50 %-al. Kisebb az adag az óvoda esetében? 

 



Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Valószínű igen. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: 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 rendeletet fogadta el: 

 

4/2017.(III.07.) számú rendelet 

 

Az önkormányzati intézményekben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló a 18/2016. 

(VI.01.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Rendkívüli Önkormányzati Támogatás beadása 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Negyedik napirendi pontunk a Rendkívüli Önkormányzati 

Támogatás iránti kérelem beadása  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A héten kaptuk meg a pályázati kiírással kapcsolatos 

tájékoztatást, kérdeztem a belső ellenőrtől is hogy mennyi a határidő amíg be kell adni, 

mennyire kell ezzel sietni és megnéztük, hogy tavaly májusba volt az első döntéshozatal. 

Azért merült föl bennem ez a kérdés, hogy a számviteli bizonylatokat érdemes lenne bevárni, 

hogy megkapjuk az első, illetve a második negyedévest is és akkor azzal együtt kellene 

véleményem szerint beadni. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Mindenképpen igen, érdemes megvárni. A szociális 

intézményhez kapcsolódóan is érdemes megvárni. Már a 2016-os közös önkormányzati 

hivatal bizonylata meg van, azt mindenképp hozzá kellene tenni. Viszont abban semmiképp 

sem szabad gondolkozni, ahogy hallottam, hogy tavalyi év végén gyűjtésre kerültek a számlák 

anélkül, hogy azt végig gondolták volna, hogy mi az, amire egyébként is kap folyamatos 

finanszírozást az önkormányzat, illetve amit eleve nem lehet azért betenni, mert a 

gyermekétkeztetésre havi bontásban megkapja az önkormányzat a támogatást. 

Gyermekétkeztetési számlát nem lehet hónapokig nem kifizetni, mivel megérkezik a 

támogatás. A villanyszámlát illtetve például közvilágítási számlát csak abban az esetben 

szabad kifizetlenként kezelni, ilyenekben gondolkodni, hogyha az önkormányzat általános 

fenntartására megkapott támogatást ugye a község gazdálkodásra fordítható összeget már 

teljesen kimerítette az önkormányzat. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom elfogadásra, hogy adjuk be a Rendkívüli 

Önkormányzati Támogatás iránti kérelmünket. 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: 

 

32/2017.(III.07.) számú határozat 

 

- Rendkívüli Önkormányzati Támogatás iránti kérelem benyújtásáról - 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont alapján a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására támogatási kérelmet nyújt be. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására. 

 

Határidő: 2017. április 30. 

Felelős: aljegyző, polgármester, pénzügyi ügyintéző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Magyar Államkincstár Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Tiszagyenda Község pénzügyi ügyintézője helyben 

5.) Irattár 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Zárt ülést rendelek el. 

 

A zárt ülést követően Ballók Zoltán alpolgármester úr nyilvános ülés keretében folytatta a 

képviselő-testület ülését. 

 

Egyéb előterjesztések 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Hatodik napirendi pontunk az egyéb előterjesztések, 

megkérdezem, hogy valakinek bejelentése, kérdése esetleg van-e? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az egyik, hogy ugyanolyan probléma van a vízzel kapcsolatosan. 

Ezt Jegyző asszonynak jelezném, jó lenne, ha jeleznék a cégnek, hogy a szűrő hiánya 

visszahozta a kellemetlen szagokat a vízben. A másik jó lenne, ha a képviselő testület 

gondoskodna arról, hogy végre megfelelő eszközökkel lássák el a művelődési házat, hogy ne 

kelljen már az iskolától székeket meg asztalokat mindig oda átvinni. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Intézni fogjuk. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm 

mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

                                                                                               

 

Ballók Zoltán                                                              Dobó-Balogh Henrietta 

     alpolgármester                               aljegyző 
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