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1. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYV 
 
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 15-én 
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  
 Pisók István polgármester                    

                         Ballók Zoltán alpolgármester 
   Boros Benedek képviselő 
   Fuder Lászlóné képviselő 
   Hajnal Istvánné 
   Héder Zsolt 
   Simai Mihály 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket, 
Aljegyző asszonyt a mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület 
határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

1/2018. (I.15.) számú határozat 
 

- Jegyz könyvvezet  személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat.  
 

2/2018. (I.15.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

1. Boros Benedek képvisel i eskütétele, megbízólevelének átadása 
2. Megüresedett bizottsági helyek betöltésér l való döntéshozatal 
3. Tiszagyenda Község településképének védelmér l szóló rendelet elfogadásáról 
4. Települési Arculati Kézikönyv megtárgyalása 
5. Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közszolgálati szerz dés megkötésér l 



6. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási 
közfeladattal összefügg  feladat- és hatáskörök Társulásra átruházásáról 

7. FORD TRANZIT KOMBI önköltségének megállapításáról 
 

 
 
Els  napirendi pont: Boros Benedek képviselői eskütétele 
 
Pisók István polgármester: Felkérném Balogh Józsefnét a HVB Elnökét, hogy Boros 
Benedek eskütételét legyen szíves levezetni, és felkérem a megbízó levelének átadására.  
 
Balogh Józsefné HVB elnök: Szeretettel köszöntöm a Testületi ülésen megjelenteket, 2018. 
január 3-án összeült a helyi Választási Bizottság, ahol kiadásra került a mandátum Boros 
Benedek képviselőnek, megkérném Boros Benedeket, hogy álljon fel és tegye le az esküt. 
Kérlek, mondd utánam. (Az eskü szövegét a melléklet tartalmazza). Köszönöm szépen, 
gratulálok, erőt, egészséget kívánok a munkádhoz! 
 
Pisók István polgármester: Köszönjük, és gratulálunk a Képviselő úrnak. 
 
Második naprendi pont: A megüresedett bizottsági helyek betöltésére való döntéshozatal 
 
Pisók István polgármester: Van-e esetleg javaslat? 
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : Az SZMSZ-t kell módosítani az 1 sz. függelékében a 
képviselőknek az adatait, illetve lakcímét és a 2. számú függelékben pedig a bizottságnak az 
összetételét, mindenképpen módosítani kell. 
 
Pisók István polgármester: A Közfoglalkozatást, pályázatokat és intézményi beruházásokat 
felügyelő bizottságból lemondott Fuder Lászlóné képviselő, itt kellene választani egy tagot.  
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom a Közfoglalkozatást, pályázatokat és intézményi 
beruházásokat felügyelő bizottság harmadik tagjának Boros Benedek képviselőt, Jogi és 
Ügyrendi bizottságba is lehetne, a Pénzügyi bizottságba pedig Fuder Lászlóné képviselőt 
szeretném javasolni.  
 
Pisók István polgármester: Elfogadják a Képviselők a Felkérést? 
 
Boros Benedek képvisel : Elfogadom. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Elfogadom. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
1/2018. (I.15.) számú Rendelet 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel -testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról-   

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyenda 
Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) számú 
önkormányzati rendeletet módosítja.  
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Erről értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Harmadik naprendi pont: Törvényességi felhívás  
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : A mai napon kaptunk egy törvényességi felhívást a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól, mely szerint a Településképi rendeletünk nem 
megfelelő formában lett elfogadva, a Képviselő testület tavaly novemberben tárgyalta, 
amelyet a Kiszelovics Ildikó átküldött nekem megmondom őszintén nem volt arról 
tudomásom, hogy az Állami Főépítészi Hivatal nem hagyta jóvá, azért mertem Képviselő 
testület elé beterjeszteni. Ez utólag derült ki december 29.-én, hogy az Állami Főépítészi 
Hivatal kiegészítéseket tette hozzá mivel korábban elfogadtuk, mint ez a véleményezés ezért 
mindenképpen törvényességi felhívással éltek, amit most igazából helyre is teszünk a 
következő napirendi pontunkban. Viszont ezzel a törvényességi felhívással foglalkozni kell, el 
kell fogadni, illetve a jövőben tartózkodni kell a hasonló jogszabálysértésektől.  
 
Pisók István polgármester: Ebben nem igazán mi tévedtünk, de javaslom, fogadjuk el ezt a 
törvényességi felhívást. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
3/2018. (I.15.) számú Képvisel -testületi határozat 
 
- Tiszagyenda Község településképének védelmér l szóló 12/2017. (XII.4.) számú 
önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról - 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály JN/24/00031-2/2018. 
számú Tiszagyenda Község Önkormányzat Tiszagyenda Község településképének védelméről 
szóló 12/2017. (XII.4.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi 
felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és gondoskodik a 
jogszabálysértés megszüntetéséről. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: aljegyző, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1) JNSZ Megyei Kormányhivatal 
2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4) Irattár 



 
 
Negyedik naprendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
4/2018. (I.15.) számú Határozat 
 

- Tiszagyenda Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása - 
 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ÖR 
rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti 
Média-és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális 
Örökség Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a 
településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékletét képező „Tiszagyenda 
Településképi Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumokat és azt jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Kiszelovics Ildikó 
2.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 
3.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
5.) Irattár 
 
 
Ötödik naprendi pont: Településképi rendelet megtárgyalása. 
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : Annyi lenne a kiegészítés, hogy ami ki lett küldve 
rendeletben nincs benne védetté nyilvánítva csak a két Templom, de mivel Helyi Építési 
Szabályzatban benne van a Hellebronth Kastély illetve Kúria azt is védetté kell nyilvánítani. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
 



2/2018. (I.15.) számú Rendelet 
 

- Tiszagyenda Község településképének védelmér l -  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja 
Tiszagyenda Község településképének védelméről szóló 2/2018. (I.15.) számú önkormányzati 
rendeletét.  
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Erről értesül: 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Hatodik naprendi pont: Folyékony hulladékszállítási szerződés 
 
Pisók István polgármester: Van egy szippantós kocsink Tiszaroffal közösen, viszont nincs 
rá kezelő. Van, egy szerződésünk a Tiszaburai Túróczi Pállal, ezt kellene meghosszabbítani. 
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : Június 30-ig van a szerződés. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
5/2018. (I.15.) számú Határozat 
 

- Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerz dés 
megkötésér l -  

 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a folyékony hulladék 
gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Turóczi Pál egyéni 
vállalkozóval megköti a folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződést.  
 
Határidő: Azonnali 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 
3. Turóczi Pál egyéni vállalkozó (5235 Tiszabura, Bárczai Gy. u. 2) 
4. Irattár 
 
Hetedik naprendi pont: Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő feladat- és hatáskörök Társulásra 
átruházásáról 



 
Pisók István polgármester: Szemétszállításról van szó, kell kötni egy új megállapodást 
kilépett a Borsod –Abaúj Zemplén megyei települések kiváltak ezért kell módosítani.  
 
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
6/2018. (I.15.) számú Határozat 
 

- Hulladékgazdálkodási közfeladattal összefügg  feladat- és hatáskörök 
Társulásra átruházásáról -  

 
 
1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj Zemplén 
megyei települések a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból történő 
kiválását tudomásul veszi 2017. december 31-gyel. A kiválásra a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Társulás és tagok által 
jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadóak.  
 
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti 
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 

 
Erről értesül: Pisók István polgármester 
  Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
  Képviselők 
  Tiszafüred Város Önkormányzata 

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
   Irattár 
 
 
Nyolcadik naprendi pont: Szennyvíz telep.  
 
Pisók István polgármester: Van, ez a szennyvíz települünk, közösen kell kötnünk egy 
megállapodást Tiszaroffal.  60 %-40%. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Megkérdezhetem, hogy miért van benne a Jászberény Városi 
Önkormányzat és a Jászjákóhalma Községi Önkormányzat, hogy érinti a mi szerződésünk? 
Mielőtt alá lesz írva ezt ki kellene javíttatni. 
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : Benne hagyta a TRV Zrt. 
 



Pisók István polgármester: A módosítással javaslom elfogadásra. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
7/2018. (I.15.) számú Határozat 
 

- Megállapodás kötése Tiszaroff Községi Önkormányzatával a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G.§ pontja alapján a vízi-közű 
vagyon bérleti-üzemeltetési szerz déshez kapcsolódóan -  

 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G.§ pontja alapján a vízi-közű vagyon bérleti-
üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó megállapodást. 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tiszaroff Községi 
Önkormányzatával megköti a határozat mellékletét képező megállapodást. 
 
A megállapodás aláírására felhatalmazza Pisók István polgármestert.  
 
Határidő: Azonnali 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 
3. Tiszaroff Községi Önkormányzata 
4. TRV Zrt. Szolnok 
5. Irattár 
 
 
Kilencedik naprendi pont: Ford Transit önköltségének megállapítása 
 
Pisók István polgármester: Eddig csak az üzemanyagot kellett megtéríteni, de viszont 
vannak egyéb költségek, is mint a műszaki vizsga, javítások stb. Így javaslom, hogy legyen 
60 Ft/ km. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
8/2018. (I.15.) számú Határozat 
 

- FORD TRANZIT KOMBI önköltségének megállapításáról -  
 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tulajdonában lévő 
KTK-757 rendszámú FORD TRANZIT KOMBI 9 személyes személygépkocsi 
utókalkulációjával megállapított önköltségét a mellékletben szereplő kimutatás szerint. 



 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az aljegyzőt, 
hogy a mellékelt kimutatás kerüljön beépítésre a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. október 1-től érvényes önköltségszámítási szabályzatába. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kimutatás, 
utókalkuláció alapján kiszámolt 60.-Ft/km, egy kilométerre jutó költség 2018. január 16. 
napjától kerüljön megállapításra. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Tiszaroffi 
Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségének a pénztárosát, hogy ezen 
határozat alapján kerüljön a FORD TRANZIT KOMBI személygépkocsi költsége 
kiszámlázásra. 
 
Határidő: 2018. január 16., folyamatos 
Felelős: polgármester aljegyző, pénztáros 
 
Tízedik naprendi pont: Egyebek 
 
Simai Mihály képvisel : Lakosság keresett meg azzal kapcsolatban, hogy sok a kóbor kutya. 
A másik én tisztelem Lipcsei Mikiéket de jelezték, hogy ott, hogy gyalog is biciklivel is járni 
veszélyes, szóltak, hogy szólítsuk fel, ha sarat visz fel takarítsa le. 
 
Fuder Lászlóné képvisel : Borzalmas a vizünk iszonyatosan sárga, koszos, büdös, 
csatornaszagú. Úgy láttam elvonult a kútfúró brigád, akkor meg van fúrva a kút? Jó lenne 
utána nézni.  
 
Pisók István polgármester: Ez az elvonulás meglepett engem is.  
 
Fuder Lászlóné képvisel : A konyha? 
 
Pisók István polgármester: Holnap kezdjük fölszerelni a szellőzőző ernyőt, még kell hozzá 
venni egy elszívót és egy beszívót. Ha belelsz szerelve az ajtókat is be kell tenni. 
 
Pisók István polgármester: A kutyáknál gyepmestert kellene hívni. 
 
Dobó- Balogh Henrietta aljegyz : A kutyáknál úgy van egyébként jött egy lakossági 
bejelentés a Petőfi úton konkrétan egy helyre, jelezték, hogy kinek a kutyája, Én 
fölszólítottam viszont szabálysértési eljárást már nem tudok indítani a Járási Hivatalhoz kell 
bejelenteni, ha probléma, van.  
 
Hajnal Istvánné képvisel : Az lenne a jó, ha kapnának a lakosok egy ilyen tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 



Pisók István polgármester: Van-e még valakinek valami kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, 
akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
          Pisók István      Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                  aljegyz  
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyz könyvvezet  
 


