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3. SZÁMÚ JEGYZ KÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én 
megtartott soron kívüli 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 soron kívüli 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 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

25/2018. (II.22.) számú határozat 
 

- Jegyz könyvvezet  személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroska 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.  
 

26/2018. (II.22.) számú határozat 
 

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

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról 
Ea.: Fuder Lászlóné bizottsági elnök 

2. Egyebek 
 
Els  napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet elfogadása. 
 



Pisók István polgármester: Felkérném Fuder Lászlónét a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Pénzügyi bizottság döntését 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2018. évi 
költségvetésről szóló rendeletet tervezetet, amelyet megfelelően alaposnak, részletesnek talált, 
az itt felmerülő kérdésekre választ kaptunk és egyetlen egy számszaki eltérés van a 16. számú 
mellékletben, amit kértünk aljegyző asszonytól, hogy javítsuk már ki, csak egyszerű elütés 
történt. A Bizottságnak az a javaslata, hogy a Képviselő testület a 2018. évi költségvetést 
fogadja el. Köszönöm szépen. 
 
Pisók István polgármester: Köszönöm! Az előző testületi ülésen szó volt arról, hogy a 
Szociálisnál csökkentünk-e létszámot vagy nem? 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: A Bizottság erről is beszélt Polgármester úr és most úgy 
látjuk, hogy mivel az éves költségvetésbe ez az átadott összeg jelen pillanatban mindennemű 
külső kihatás nélkül belefér, a kiadásba ezért a Bizottság nem javasolja a további 1 fő létszám 
leépítését egyelőre. Javasoljuk így elfogadásra a költségvetést. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : Igazából a Szociális ellátás, Család Gyermekvédelmi ellátás az 
soha nem nyereséges mindig ráfizetéses. Én szétnéztem itt a Járásba a környező 
településeken, Tomajmonostorán, Abádszalókon, 10 millió fölötti a költségvetésben a 
támogatás az Önkormányzat részéről ez a 3 millió nagyon csekély, azt gondolom, hogy az 
ellátást veszélyeztetné a 45 főnek, amúgy elfogadásra javaslom a költségvetést. 
 
Pisók István polgármester: Nem lett betervezve az idén a Falunap pl. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Rendkívül takarékos, rendkívül szűk, csak azzal 
gazdálkodik, ami van.  
 
Pisók István polgármester: Benne vagyunk ebbe a LEADER közösségbe majd lehetne 
pályázni a Falunapra és a Lovas napra. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: A Nonprofit ügyvezetője kapcsolatban van a LEADER-rel, 
tájékoztatást ad folyamatosan, hogy mire lesz lehetőség. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a költségvetést. Aki ezzel egyetért, kérem, 
hogy kézfeltartással szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 
 
4/2018. (II.22.) számú rendelet 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér l -  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tiszagyenda 
Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését változatlan formában, módosítás nélkül 
elfogadja. 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



 
Erről értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
Pénzügy  
Irattár 
 
Második napirendi pont: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési szaktanácsadási árajánlatok megtárgyalásáról. 
 
Pisók István polgármester: Van-e javaslat? Kit javasolnak? 
 
Simai Mihály képvisel : A legolcsóbbat, Papp Lajost. 
 
Pisók István polgármester: Aki Papp Lajost javasolja, kérem, hogy kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
27/2018. (II.22.) számú határozat 
 
- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szaktanácsadási árajánlatok megtárgyalásáról - 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-3.2.2-15-
JN1-2016-00011 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadói munka 
elvégzésére Papp Lajos Zoltán 4027 Debrecen, Gyires Béla u. 7/1. szám alatti egyéni 
vállalkozót választja ki.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1) Papp Lajos Zoltán 4027 Debrecen, Gyires Béla u. 7/1.  
2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4) Irattár 

 
 
Harmadik napirendi pont: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadási árajánlatok megtárgyalásáról. 
 
Pisók István polgármester: Van-e javaslat? Kit javasolnak? 
 
Simai Mihály képvisel : Szintén ugyanazt Polgármester úr, a legolcsóbbat. 
 



Pisók István polgármester: Aki Papp Lajost javasolja, kérem, hogy kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 6 
igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
28/2018. (II.22.) számú határozat 
 
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
szaktanácsadási árajánlatok megtárgyalásáról - 
 
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-3.2.1-15-
JN1-2016-00018 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadói munka 
elvégzésére Papp Lajos Zoltán 4027 Debrecen, Gyires Béla u. 7/1. szám alatti egyéni 
vállalkozót választja ki.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1) Papp Lajos Zoltán 4027 Debrecen, Gyires Béla u. 7/1.  
2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4) Irattár 

 
 
Negyedik napirendi pont: Egyebek. 
 
Fuder Lászlóné bizottság elnöke: Az elmúlt napokban több lakos is kérdezte tőlem, hogy 
esténként mi az a díszkivilágítás a football pályán? Meg milyen átalakítások történnek ott 
most az elmúlt időszakban, mert a Testület nem tud róla. Azok a nagy fényerejű lámpák, 
végül is ki fizeti, ezeket a számlákat vagy rá van kötve a közvilágításra vagy pedig ez külön 
számlán megy. 
 
Pisók István polgármester: Ez az egész projekt a TAO pénzből van, Én örülök neki, hogy 
van világítás, és ha kell, ki fogom fizetni. 
 
Boros Benedek képvisel : Én is segítek. 
 
Héder Zsolt képvisel : Nekem is nagyon tetszik, hogy van, legyen is, mert kell, csak 
próbáljunk már a keretek közt dolgozni, valamelyik este is több mint 3 óra hosszáig égett 
mikor az edzés általában másfél két óra hossza. 
 
Hajnal Istvánné képvisel : A múlt ülésen jeleztem, hogy még mindig nincs a járda 
megemelve, erre haladok a járdán egy darab sár volt nem vettem észre és akkorát estem, ha 
egy kicsit arrébb esek a kerítés betonba ütöm a fejem, ez mással is megtörténhet. Ez nagyon 
baleset veszélyes. De többször ezt már nem hozom fel. Fél kettőkor kezdődik a 
Családvédelmi éves konferencia mindenkit szeretettel várunk. 
 



Simai Mihály képvisel : Ismétlem magam, Kutyák. Nagyon, nagyon panaszkodnak, hogy a 
Marx K. utcán csak bottal tudnak járni. 
 
Pisók István polgármester: Lesz a Böllérverseny, ami minden évben van. Tavaly Dínó 
(Vígh József) képviselt minket most kérdezte tőlem nem-e tudjuk támogatni valamivel? 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Ha kap segítséget ilyen pakolásban, akkor a Nonprofit is 
kipakolhatna. 
 
Pisók István polgármester: Persze hogy kap. 
 
Pisók István polgármester: Javaslom, kapjon (Vígh József) Dínó 50.000.-Ft –ot. Aki ezzel 
egyetért kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
 
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képvisel  testület 7 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 
29/2018. (II.22.) számú Határozat 
 

- Tiszagyenda település Böllérversenyen történ  részvételér l –  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy Tiszagyenda 
település az Abádszalókon megrendezendő Böllérversenyen Vígh József szervezésével részt 
vegyen. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Böllérversenyen való részvételt 50.000.- Ft. összeggel támogatják, mely összeg a 2018. évi 
költségvetésből kerül biztosításra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről értesül: 
 
Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
Pénzügy 
Irattár 
 
Pisók István polgármester: Van-e még valakinek valami kérdése? Ha nincsen, akkor 
köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

K.m.f. 
 

 
          Pisók István      Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                  aljegyz  
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyz könyvvezet  



 
 


