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11. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30-án 
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Boros Benedek képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő 
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
   
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soros Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy Héder Zsolt hiányzik, 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.  
 

61/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

62/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta 
el:  

 Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 
 Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési jelentéséről 
 Egyebek 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének 
módosításáról  
 
Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Pisók István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem, tájékoztassák a 
Képviselő-testületet. 
 
Fuder Lászlóné képviselő: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítását és ezt elfogadásra javasolják a 
Képviselő testületnek. 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan további 
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) számú önkormányzati rendeletének módosítását. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a rendeletet egyhangúlag 
elfogadta.  
 
5/2019. (V.30.) számú rendelet 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) 
számú önkormányzati rendeletének a módosításáról  
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről  
 
 
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének 
teljesítéséről 
 
Pisók István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem, tájékoztassák a 
Képviselő-testületet. 
 
Fuder Lászlóné képviselő: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámolóját és megállapítottuk, hogy a pénzügyi zárszámadás esetében bizonyos 
tételek elkönyvelésre kerültek az előző könyvelők miatt, rossz helyen, rossz módon, ami félő, 
hogy esetleg visszafizetési kötelezettséget is fog eredményezni valamilyen szinten a Magyar 
Államkincstárnál az önkormányzat részéről. Ugyanakkor ezek már tényként könyvelt adatok 
ezeken sajnos módosítani már nem lehet ezért a Képviselő testület javasolja, hogy fogadjuk 
el, így ahogy van. Azt javasoltuk, hogy nagyobb odafigyeléssel könyveljék le a 2019. évi 
kiadásokat és bevételeket a megfelelő cofog kódra és csak és kizárólag olyan helyre ahol erre 
költségvetési tétel is található. Ezzel a megjegyzéssel javasolja a Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra a beszámolót. 



 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan további 
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a 2018. évi 
költségvetéséről szóló beszámolót. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal a rendeletet egyhangúlag elfogadta.  
 
6/2019. (V.30.) számú rendelet 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről  
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési 
jelentéséről  
 
Harmadik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési 
jelentéséről 
 
Pisók István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem, tájékoztassák a 
Képviselő-testületet. 
 
Fuder Lászlóné képviselő: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi ellenőrzési jelentéséről 
szóló beszámolót és megállapítottuk, hogy gyakorlatilag rendkívül profi módon, rendkívül 
nagy odafigyeléssel végezte el a belső ellenőr azokat a feladatokat, amikkel az önkormányzat 
előző évben megbízta. Ugyanakkor felhívjuk az önkormányzat és a tisztségviselők figyelmét 
arra, hogy olyan megjegyzés is volt ebben a beszámolóban, amely igazolja, hogy 
kötelezettségvállalás megléte, teljesítésigazolások hiánya és utalványozás hiánya által 
kerültek kifizetésre számlák, amelyek teljes mértékben ellentétesek a költségvetési 
törvénnyel, külön felhívjuk rá aljegyző asszony figyelmét, hogy 2019. évben ilyen jellegű 
problémák már ne forduljanak elő, hiszen ezek komoly károkat okozhatnak az önkormányzat 
részére. 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan további 
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a 2018. évi 
ellenőrzési jelentést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozati 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
63/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének 
jóváhagyásáról - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a 
és a 49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2018. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

 
A határozatról értesül:  
 



1.) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
2.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
5.) Irattár 
 

Egyebek 
 
Negyedik napirendi pont: Egyebek 
 
Pisók István polgármester: Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft, tulajdonosi hozzájárulást, 
engedélyezést kért csapadékvíz tározó létesítésére.  
 
Fuder Lászlóné képviselő: Ez nekünk nem jár semmiféle anyagi hozzájárulással? 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Nem, ez az engedélyhez kell nekik. 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem elfogadni a tulajdonosi 
hozzájárulást. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozati 
javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
 
64/2019. (V.30.) számú határozat 
 

- Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén átmeneti késztermék 
tároló létesítéséhez és csapadékvíz tározó átépítéséhez történő hozzájárulásról -  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a település tulajdonában álló, 
Tiszafüred 0409/11 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő 
Központ telephelyén átmeneti késztermék tároló létesítéséhez és a meglévő csapadékvíz 
tározó átépítéséhez hozzájárul. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft. Tiszafüred 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Fuder Lászlóné képviselő: Több állampolgár megkeresett az utóbbi időben, hogy egyes 
állampolgárok nincsenek azzal tisztában, hogy a hangos zene mennyire zavarja a környezetet 
és a szomszédokat. Valamit tenni kellene ebben az ügyben, vagy hozni egy rendeletet, ami 
megtiltja azt, hogy olyan hangerővel szóljon akár nappal akár éjjel egy családi háznál a zene, 
hogy azzal ne zavarja a szomszéd és az ott lakó gyermekek pihenését. A másik, ami 
problémát jelent a településen az elhanyagolt, illetve lakatlan területeken a parlagfű 
embermagasságba ér, muszáj, lenne tenni ellene valamit. Illetve megint ez az úton való, 
gépjárművel való tartózkodás most már nem csak a Vasvári P. út másik végén nem lehet 
közlekedni gépjárművel az úton, hanem a főúton sem, teljesen ki kell jönni a Vasvári P. útról, 
hogy kitudjál kanyarodni a főútra, olyan szinten állnak ott a sarkon az autók egészen a József 
Attila út végéig. 



 
Hajnal Istvánné képviselő: Van közterület használati rendeletünk, annak érvényt kell 
szerezni. 
 
Simai Mihály képviselő: A piactérnél sem tudunk érvényt szerezni. 
 
Fuder Lászlóné képviselő: Vannak nekünk belterületi útjaink, szinte már bokáig érő sár van 
a kövesúton, nem lehet valamit tenni annak érdekében, hogy azok az erőgépek takarítsák le 
maguk után a sarat, amit felhordanak? 
 
Pisók István polgármester: A NEFAG fölhívott telefonon, hogy most úgy nézi ki, hogy az 
idén hamarabb tudják biztosítani a fát, mint tavaly de viszont kellene nekik majd tárolási 
nyilatkozatot adni, hogy letudják tárolni a tűzifát. 
 
Hajnal Istvánné képviselő: Ennek nincs semmi akadálya. 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy további 
közérdekű bejelentés, kérdés van-e? Amennyiben nincs, az ülést bezárom. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
           Pisók István                Balogh Henrietta 
          polgármester                     aljegyző 

 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 


