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17. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 
megtartott alakuló Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester 
    Boros Tibor képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő          
    Lenge Tibor Andrásné képviselő 
    Márton János képviselő 
    Oláh János képviselő           
    Pádár László Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Balogh Józsefné Helyi Választási Bizottság elnöke és Mártonné 
Tőzsér Erika intézményvezető 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Először is megkérem Tisztelt Polgármester Urat, képviselőket, 
megjelenteket, hogy hallgassuk meg a himnuszt, majd átadnám a szót Balogh Józsefnének a 
Helyi Választási Bizottság elnökének.  
 

Balogh Józsefné HVB elnök: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelet Képviselő-testület! Kedves 
megjelentek! 2019. október 13-án Tiszagyenda településen rendben, törvényi előírásoknak 
megfelelően lezajlottak a választások. A névjegyzékben lévő 844 fő választópolgárból 517 fő 
jelent meg szavazni. Polgármester indulók száma 3 fő volt: 

- Győri Sándor 27 szavazatot kapott 
- Fuder Lászlóné 165 szavazatot kapott 
- Pisók István 319 szavazatot kapott 

Képviselő indulók száma 14 fő volt 

- Hajnal Istvánné 296 szavazatot kapott 
- Boros Tibor 241 szavazatot kapott 
- Oláh János 240 szavazatot kapott 
- Pádár László Józsefné 233 szavazatot kapott 
- Lenge Tibor Andrásné 174 szavazatot kapott 
- Márton János 173 szavazatot kapott 
- Ballók Zoltán 171 szavazatot kapott 
- Héder Zsolt 165 szavazatot kapott 
- Boros Benedek 134 szavazatot kapott  
- Simai Mihály 128 szavazatot kapott 
- Gyetvai István Attila 109 szavazatot kapott 
- Buda István Józsefné 95 szavazatot kapott 
- Kérészi Tamás Zsolt 75 szavazatot kapott  
- Pap Lászlóné 39 szavazatot kapott 



A választás eredményes volt, gratulálok a képviselőknek. 

A megyei önkormányzati választás eredményeként a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT kapta a legtöbb szavazatot 233-at. 

A települési nemzetiségi választás szintén eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 
3 fő, délután tartja alakuló ülését a roma nemzetiségi képviselő testület. 

Balogh Józsefné HVB elnök: Felkérném a Képviselő testülete álljanak fel és tegyék le az 
esküt. 

„ Én…..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Balogh Józsefné HVB elnök: Megbízólevelek átadása, gratulációk! 

Balogh Józsefné HVB elnök: Megkérnék, mindenkit álljunk fel, Polgármester úr tegye le az 
esküt. 

„ Én Pisók István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Balogh Józsefné HVB elnök: Megbízólevél átadása, gratuláció! Megkérném polgármester 
urat, hogy vezesse le az alakuló képviselő-testületi ülést.  

Pisók István polgármester: Gratulálok a képviselőknek, falunak a bizalmát elnyerték, de ez 
nem azt jeleneti, hogy minden szép és jó, hanem ezentúl azon kell dolgozni, hogy a település 
szebb és jobb legyen és élhetőbb legyen Tiszagyendán. Megállapítom, hogy hiányzó nincs, 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.  
 

89/2019. (X.24.) 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

90/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. Köszöntő, Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati 
választások eredményéről, megbízólevelek átadása 
 
2. Képviselők eskütétele 
 
3. Polgármester eskütétele 
 
4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 
 
5. Polgármester illetményének megállapítása 
 
6. Alpolgármester illetményének megállapítása 
 
7. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 5/2013 (IV.08.) számú a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, bizottsági 
struktúra meghatározása, bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása 
 
8. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, KOMA adatbázisba való 
bejelentkezésről,  
 
9. Egyebek 
 

Pisók István polgármester: Az első három napirendi ponton túl vagyunk. Következik a 
negyedik napirendi pont, az alpolgármester megválasztása. Kérem, a Képviselő-testületet, 
hogy az alpolgármestert válasszuk meg. 

Pisók István polgármester: Javaslom Hajnal Istvánnét alpolgármesternek! 

Balogh Henrietta aljegyző: Az alpolgármester választás titkos szavazással történik javaslom, 
hogy egy ad hoc bizottság álljon föl az alpolgármesteri választás lebonyolítására, a 
szavazólapokat elkészítettem, urnát elhelyeztem a jegyzői irodába. 

Pisók István polgármester: Javaslom a bizottság tagjainak a következőket. 

Ad hoc bizottság tagjai: 

- Boros Tibor elnök  
- Oláh János tag 
- Lenge Tiborné tag 

Pisók István polgármester: Van- e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, aki az ad hoc 
bizottsággal egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület az 



alpolgármester választás lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottságot a javaslatban 
elhangzottaknak megfelelően 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta.  
 

91/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Szavazatszámláló Bizottság megválasztása alpolgármester választás 
lebonyolítására-  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 
szavazással történő lebonyolítására az alábbi 3 főből álló bizottságot választja meg: 
 

- Boros Tibor elnök 
- Oláh János tag 
- Lenge Tiborné tag 

A határozatról értesül: 
 
1.) Pisók István polgármester helyben 
2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 
3.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Még mielőtt elkezdi a bizottság a munkáját, javaslatot tenne az 
alpolgármester személyére. Hajnal Istvánnét javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, az alpolgármester személyére a polgármester tehet 
javaslatot, titkos szavazással minősített többséggel kell megválasztani. Felkérném a bizottság 
tagjait, hogy bonyolítsák le a szavazást. 

Boros Tibor képviselő: Megkéri a bizottság tagjait, hogy bonyolítsa le a szavazást. 
Megkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy egyenként vonuljanak be a szavazó helyiségbe és 
szavazzanak.  
Boros Tibor képviselő: A bizottság megállapította, hogy a titkos szavazáshoz az urna üres, 
megtörtént annak lezárása. Az előkészített, majd lebélyegzett szavazólapokat a borítékkal 
együtt a képviselők megkapták az alpolgármester választáshoz, majd egyenként megtörtént a 
szavazás. Megállapítja a titkos szavazás eredményét: 
 
 A szavazás eredménye, a szavazatszámlaló bizottság megállapította, hogy Hajnal Istvánnét a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta alpolgármesternek. 
 
92/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Alpolgármester megválasztásáról – 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnal Istvánné 
alpolgármesternek választotta. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Hajnal Istvánné alpolgármester helyben 
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben 



3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen a bizalmat. 
 
Pisók István polgármester: Gratulálok alpolgármester asszonynak, fel is kérem, hogy a 
Képviselő-testület előtt tegye le az esküt. Megkérnék, mindenkit álljunk fel, alpolgármester 
asszony tegye le az esküt, majd a megbízólevelet átadom.  

„Én Hajnal Istvánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszagyenda fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

Ötödik napirendi pont: Polgármester illetményének megállapítása 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Egy pár szóban szeretném tájékoztatni a képviselő testületet, a 
polgármester illetményét a Magyarország Helyi Önkormányzatiról szóló jogszabály 
egyértelműen szabályozza, attól eltérni nem lehet, itt, ebben a helyzetben a Magyar 
Államkincstárt kell értesítenünk arról, hogy a polgármesteri illetményt a képviselő testület 
úgymond jóváhagyta, de ezen változtatni nem lehet. Azt, hogy polgármester úr utána hogyan 
dönt, mit csinál, az a saját joga viszont mindenképpen meg kell neki állapítani a tiszteletdíjat 
és a költségtérítést. A jogszabály szerint az államtitkári illetmény az alap ahhoz viszonyítva 
kell kiszámítani a tiszteletdíjat az előterjesztésben leírtaknak megfelelően. A polgármester úr 
tiszteletdíja jelen esetben bruttó 199.434.-Ft a költségtérítés pedig ennek a 15 %-a 29.915.-Ft. 
a testületnek ezt mindenképpen jóvá kell hagyni. 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-Az aljegyző által 
elmondottak, valamint a kiküldött előterjesztésben, határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakat 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal elfogadta.  
 
93/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Polgármester illetményének megállapítása - 
 
1. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése értelmében Pisók 
István polgármester illetményét 2019. október 13. napjától havi 199.434.- Ft, azaz 
Százkilencvenilencezer-négyszázharmincnégy forintban állapítja meg.  
 
2. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése értelmében Pisók 
István polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától havonta 29.915.- Ft, azaz 
Huszonkilencezer - kilencszáztizenöt forintban állapítja meg.  



Megbízza az aljegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester havi járandóságának rendszeres 
kifizetése érdekében.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Balogh Henrietta aljegyző  
 
Hatodik napirendi pont: Alpolgármester illetményének megállapítása 

Pisók István polgármester: Alpolgármester illetményének megállapítása és a képviselők 
tisztelet díjának a megállapítása is lenne. Márton János képviselő társam beadott egy 
előterjesztést Én arra tennék javaslatot, hogy halasszuk el, mindenki gondolja át, éljenek 
javaslatokkal és a következő testületi ülésen megszavazzuk. Képviselő társam, amit adott 
beadványt, most kapták kézhez, mindenki gondolkodjon el rajta és következő testületi ülésen 
eldöntjük, mennyi legyen a képviselőknek az illetménye. Természetesen, ha megszavazunk 
illetményt a képviselőknek, mindenki oda ajánlja fel, ahova szeretné, ezt az illetményt az 
önkormányzat költségvetéséből kell kigazdálkodni magyarul az adóbevételekből. Azt a 
javaslatot tenném, hogy halasszuk el ezt a jövő hétre. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
határozati javaslat elfogadásra került.  
 
94/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Alpolgármester illetményéről és a képviselők illetményéről szóló döntés 
elhalasztásáról - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról kapcsolatos döntést elhalasztja. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Márton János képviselő: Én nem értek vele egyet, szerintem most is megtudjuk szavazni.  

Pisók István polgármester: A képviselő-testület már döntött. 

Hetedik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 5/2013 (IV.08.) számú a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, bizottsági 
struktúra meghatározása, bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása 

Balogh Henrietta aljegyző: Kiküldtem a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 
átdolgozott változatát itt mindenképpen a Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi 
felügyeleti konzultációba elhangzottakat is beleraktam, hogy ez a jogszabálynak megfeleljen. 
Illetve módosítani kell a bizottsági tagokat. Ez egy tervezet, ezen változtatni lehet, ha bárki, 
bármit gondol, ebbe lehet javaslatokat tenni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én gondolkodtam rajta mikor ezt megkaptuk, mert itt a 2. 
számú függelék a Pénzügyi Bizottság és Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 
gondolkoztam, hogy kihez melyik terület áll közelebb, illetve hol tud a legtöbbet tenni. A 



Pénzügyi Bizottság egy komoly feladat itt három emberre gondoltam, elsősorban Pádárné 
Marikára, mint könyvelő dolgozott valamikor illetve Márton Jánosra gondoltam és Lenge 
Tibornéra 

Az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságnál nyílván Boros Tibor területét 
nézve ő a sporthoz legjobban ért illetve az én területem volt az iskola, óvoda, kultúrház, 
szociális terület illetve Oláh Jánost gondoltam ebbe a bizottságba, ez az én javaslatom, de 
nyilván az első az, hogy ezt így elfogadják-e a bizottsági tagok? 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretnék még hozzá tenni, hogy 4 állandó bizottsága volt 
a Képviselő testületnek korábban, de ebben a törvényességi felhívásban jelezték felénk, hogy 
minden egyes bizottságnak legalább 6 alkalommal kellene éves szinten ülni és nem volt meg 
pl. a Jogi és Ügyrendi bizottság a vagyonnyilatkozatokat vizsgálta, adott esetben, ha volt 
méltatlansági eljárás azokat kezelte, de egyéb feladata nem volt. A Jogi és Ügyrendi bizottság 
hatásköreit a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe gondoltuk polgármester úrral sorolni. 

Márton János képviselő: Az előzőhöz, amit 5-en úgy döntöttek, hogy később beszéljük meg, 
azért csak olvassuk már, föl mert János sem tudja, hogy miről van szó, úgy szavazott, hogy 
igazából azt sem tudja, hogy mit. 

Pisók István polgármester: Én feltételeztem, hogy elolvasták, bent volt már ülés előtt. De 
felolvashatom, csak ez a napirendi pont menjen már le. 

Pisók István polgármester: A Jogi és Ügyrendi bizottság hatásköreit a Pénzügyi bizottság 
hatáskörébe gondoltuk, van-e valakinek más javaslata ezzel kapcsolatban? 

Márton János képviselő: Én nem kívánok a bizottságok munkájában részt venni. 

Pisók István polgármester: Akkor javasolnám Oláh Jánost Márton János helyett. 

Balogh Henrietta aljegyző: Voltak korábban az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport 
Bizottságnak külsős tagjai. 

Pisók István polgármester: Először kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a Pénzügyi 
Bizottság tagjai kerüljenek megválasztásra. Javaslom a Pénzügyi Bizottság elnökeként Pádár 
László Józsefnét, tagjainak pedig Lenge Tibor Andrásnét és Oláh János képviselő urat. 
Megkérdezem, hogy más javaslat, hozzászólás, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság 
tagjait a javaslatnak megfelelően 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
95/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról – 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi 
Bizottság elnökének Pádár László Józsefnét, tagjainak Lenge Tibor Andrásnét és Oláh Jánost 
választja meg. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 



3.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Most kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az Oktatási, 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjai kerüljenek megválasztásra. Javaslom a 
bizottság elnökeként Oláh Jánost, tagjainak pedig Lenge Tibor Andrásnét és Oláh Jánost és 
külsős tagokként Villás Nórát és Tasi Istvánt megválasztani. Megkérdezem, hogy más 
javaslat, hozzászólás, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 
elfogadását. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és 
Sport Bizottság tagjait 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

96/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról – 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási, 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnökének Oláh Jánost, tagjainak Lenge Tibor 
Andrásnét és Boros Tibort, külsős tagjainak Villás Nórát és Tasi Istvánt választja meg. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a bizottságok megválasztását követően a 
kiküldött Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódóan kérdés, észrevétel, vélemény 
van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy a bizottsági tagok nevével kiegészítve a kiküldött 
tervezet kerüljön elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal Tiszagyenda Községi 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásra került.  
 
Elrendelek 5 perc szünetet, hogy az aljegyző asszony kihirdesse a helyben szokásos módon a 
rendeletet. 
 
7/2019. (X.24.) számú rendelet 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelete – 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
Pisók István polgármester: Most pedig felolvasnám, amit Márton János képviselő társam 
beadott előterjesztést a Tisztelet díj összegének csökkentéséről (melléklet tartalmazza) 

Márton János képviselő: Annyit szeretnék kérni, hogy akkor most, szavazzunk már róla. 

Pisók István polgármester: Már megszavaztuk, hogy a következő testületi ülésen döntünk, 
így gondolják a képviselők. 

Nyolcadik napirendi pont: Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, KOMA 
adatbázisba való bejelentkezésről 



Pisók István polgármester: Jegyző asszonyt megkérem, hogy tájékoztassa a képviselőket. 

Balogh Henrietta aljegyző: Szeretnék egy rövid tájékoztatást adni arról, hogy a képviselők 
megválasztásukat követő 30 napon belül, majd azt követően minden év január 1-étől számított 
30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. Saját maguk, illetve házastárs, élettárs, 
valamint a gyermekük vonatkozásában is. Ki is küldtük a vagyonnyilatkozat tételi 
nyomtatványt, amelyet november 12-ig lezárt borítékban mindenképpen kérünk ide az 
önkormányzathoz visszajuttatni. Aki véletlenül ezt elmulasztja, addig az önkormányzati 
képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjra nem lesz jogosult. Ezt a 
vagyonnyilatkozatot most már a Pénzügyi Bizottság fogja kezelni, ellenőrizni, hogy mindenki 
leadta-e, minden rendben volt-e. A másik pedig amiről szintén tájékoztatni szeretném a 
képviselőket az a Köztartozásmentes Adózói Adatbázis. November 12-ig, aki esetleg nincs 
benne ebbe az adatbázisba mindenképpen kérelmeznie kell, hogy bekerüljön, ügyfélkapun 
keresztül lehet ezt csak kérni. az ügyfélkapuhoz egy élő e-mail cím kell, amit a 
Kormányablakban egy 5 percen belül meg is csinálnak. Ezt követően az általános kitöltő 
programon egy NAV-os kitöltő programon keresztül a KOMA nyomtatványt kell benyújtani. 
Az, hogy be lett nyújtva ez a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba való kérelem, ezt kell 
nekem november 12-ig szintén igazolni. Aki fönt van kérem jelezze, hogy tudjuk ellenőrizni, 
azt is a Pénzügyi Bizottság fogja kezelni. Bárkinek ebben segítségre van szüksége a 
nyomtatványt, itt a hivatali gépeken ez a kitöltő program rendelkezésre áll ez egy 3 perces 
folyamat, ha az ügyfélkapu megvan, nagyon szívesen segítünk bárkinek ebben. Aki ebbe a 
Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba nem kerül, be vagy valami oknál fogva kikerül, lehet 
az egy bevallás elmaradása vagy bármi ott viszont méltatlansági eljárás is indulhat az ellen a 
képviselő ellen. Köszönöm szépen. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretném, ha aljegyző asszony elmondaná, a 
vagyonnyilatkozatok kezelése hogyan történik, tehát mikor van abba betekintési jog, illetve, 
ha valaki kitölti, mikor kerülhet csak felbontásra a leragasztás? 

Balogh Henrietta aljegyző: Sem a képviselői, sem a hozzátartozói vagyonnyilatkozat 
semmilyen esetben sem bontja föl itt senki, teljesen titkos, elzárva kezeljük, alá is írja az, akié 
a vagyonnyilatkozat. Ha méltatlansági eljárást kezdeményez valaki, akkor a bizottság, aki erre 
föl van, hatalmazva csak ők tekinthetnek bele, senki más. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönöm szépen. 

Pisók István polgármester: Felolvasnám a programomat. (melléklet tartalmazza) 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Nyolcadik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Beérkezett egy levél az általános iskola körzethatárok 
megállapítása kapcsán, de megkérem jegyző asszonyt, hogy adjon erről tájékoztatást. 

Balogh Henrietta aljegyző: Itt arról lenne szó, hogy minden év október 31-ig az iskolával 
együttműködve ki kell jelölni az iskola, illetve óvodának a körzethatárát, ami általában a 
település közigazgatási területe. A településen élő gyerekeket kötelező felvenni, az a szabály, 
ez inkább városokban jelentős, hogy hol legyenek ezek a körzethatárok, itt mindig is 
Tiszagyenda közigazgatási területe volt. Jogszabály írja elő, hogy ezt a képviselő testületnek 
október 31-ig el kell dönteni. Külön kellene határozatot hozni az iskoláról és az óvodáról. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Először mikor megkaptuk ezt a papírt számomra nem volt 
világos, hogy miről is kell dönteni. Először arra gondoltam, hogy a körzethatár meghatározása 
azt jelenti, hogyha meghatározzuk, hogy Tiszagyenda közigazgatási területe akkor csak 
tiszagyendai gyerekeket lehet fölvenni.  És hirtelen meg is rettentem, hogy ha csak gyendait 
lehet fölvenni és máshonnan nem jöhetnek gyerekek, akkor a jelenlegi gyermekek létszáma 
alapján ez egyenlő az iskola megszűntetésével. Sokszor halljuk a lakosoktól, hogy nem 
szabadott lett volna elindítani azt a folyamatot, hogy átjárnak a tiszabői gyermekek, igen ám 
csak ha akkor ezt nem engedélyezzük, akkor már nem volna iskola. Utána érdeklődtem jegyző 
asszonynál, hogy ezt, hogy értelmezzük. De szerencsére nem, így hanem a körzethatár 
Tiszagyenda közigazgatási területe úgy az óvoda, mint az iskola területe tekintetében, de ez 
nem jelenti azt, hogyha mi az iskola fennmaradását szeretnénk, akkor máshonnan gyermeket 
nem lehet fölvenni. Részemről javaslom, a határozati javaslatot szavazzuk meg.  

Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Köszönöm Gizikének, hogy így kifejtette, mert 
gondolom nem mindenki tudta volna, miről szól a történet. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
jelen pillanatban 44 Tiszagyendai és 64 Tiszabői gyermekünk van, összesen 108-an járnak az 
iskolánkba. Nyilván, ha a tiszabői tanulók nem jönnek ide, akkor már nincs iskolánk. 
Remélem, hogy ezek után majd a polgármester úr jobban figyel az iskolára, mert az elmúlt 5 
évben nem igazán éreztük a figyelmét. Gondolok itt csak egy ilyenre, hogy például a felújítás 
során nem volt segítség, nem esett le a gyűrű az én újamról sem, de a családom takarított és 
szülők sem igazán érkeztek. Szeretném kérni, hogy amennyiben van rá lehetőség és ilyen 
munka van, a közmunkások segíthetnének az iskolában is, például gondolok ilyenre, hogy 
nyári nagytakarításnál, most éppen festésnél kaptunk egy festőt, igaz az alpolgármester által, 
mert nem volt itt a polgármester úr, nyaralt. De szeretném megköszönni azt is, mert nagyon 
sokat segített. Annyit szeretnék a körzethatárhoz hozzászólni, hogy pontosan nem tudom, 
lehet, jegyző asszony sem tudja, hogy hány gyerek jár el Tiszagyendáról, itt azért tudjuk, 
hogy a polgármester úr gyermeke sem idejár, megértem, mert nem biztos, hogy én is 
betenném a Tiszabői gyerekek közé a gyerekem, értem, de ha szeretnénk, ha fennmaradna az 
iskola, akkor ezt továbbra is így kell csinálni. Nem könnyű az iskola vezetése, tehát azért 
szeretném, ha a testület is kicsit majd az iskola mellé is állna, mert azt hallottam, a 
programban, hogy szeretné a testület és a polgármester is az iskolát és óvodát fenntartani. Egy 
kicsit több segítséget szeretnénk kérni, nyilván vannak olyan programok, amikre nekünk sincs 
pénzünk és támogatnák ezt.  Köszönöm szépen. 

Pisók István polgármester: Annak idején én szerettem volna, ha egyházi iskola lett volna 
mivel, hogy nagyobb lehetőségek vannak az egyházi iskoláknál, más a fegyelem, de ugye ezt 
megakadályozták. De én továbbra is támogatom az iskolát és támogatni is fogom. Csak én az 
utóbbi időkben olyan támadásoknak voltam kitéve, hogyha most oda rakom az összes 
közmunkást takarítani és kijön egy ellenőrzés, akkor miért raktam oda őket az lesz a kérdés, 
de ne menjünk bele. Én ígérem, hogy fogok segíteni. 

Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Köszönöm szépen. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyit szeretnék csak mondani Erika, hogy én 
maximálisan támogatom az iskolát mindenben és hozzáteszem, hogy nem csak elviekben, 
tehát ha anyagilag kell támogatni, akkor nyugodtan, jelezzetek, mert anyagilag is segítem 
ugyanúgy, mint az egyházközösséget is segítettem. Ugyanúgy, mint annak idején a sportot is, 
illetve a szociális intézményt. Csak arra kérlek, hogy szóljatok. 



Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy fogadják el a 
határozati javaslatot.  Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
határozati javaslat elfogadásra került.  
 
97/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Tiszagyenda Község általános iskolai felvételi körzetének meghatározásáról - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A nevelési – oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda településen működő általános iskolai 
felvételi körzetét az alábbi módon határozza meg: 
 
Felvételi körzete: Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesül:  
 
1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 
2.) Karcagi Tankerületi Központ 
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 
 
Pisók István polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan az óvodai 
körzethatárokról is kellene döntést hozni. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy 
fogadják el a határozati javaslatot.  Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  
 
98/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Tiszagyenda Község óvoda felvételi körzetének megállapításáról - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet 22.§ 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárokról úgy 
rendelkezik, hogy Tiszagyenda településen működő óvoda kötelező felvételt biztosító 
körzethatára megegyezik a település teljes közigazgatási határával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 



2.) Karcagi Tankerületi Központ 
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 
 

Pisók István polgármester: Be lehet adni mai hatállyal a szolgálati lakás felújítására egy 
pályázatot 30 millió forint értékben. Vagy be sikerül adnunk vagy nem arra kérem a 
Képviselő-testületet, hogy támogassa, ezt a pályázatot beadjuk ma. Doktornő beadta a 
felmondását nekünk, valahol, ha úgy alakul, hogy új orvosunk lesz, kell neki biztosítani 
szolgálati lakást, de ha nem lesz, akkor felújítsuk, ha megnyerjük a pályázatot, akkor is rá fér 
a szolgálati lakásra.  

Márton János képviselő: Az a kérdésem, hogy ma van a határidő van értelme ezzel 
foglalkozni? 

Pisók István polgármester: De érdemes, mert 3 nap múlva kiküldik a hiánypótlást, 
költségvetés kell hozzá és alaprajz. 

Márton János képviselő: A pályázat benyújtása költségbe kerül az önkormányzatnak? 

Pisók István polgármester: Nem, az aljegyző asszony feltölti. Én meg beszerzem a 
költségvetést, beszéltem a fűtésszerelővel, mert fűtéskorszerűsítés is lesz benne, nyílászáró 
csere és hőszigetelés van benne. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem tudjuk, hogy alakul az orvosi ellátás. Ha a doktornő 
végül is úgy dönt, hogy mégis elmegy, mi abban reménykedünk, hogy hátha meggondolja 
magát, ha marad, akkor nincs probléma, szolgálati lakásokra is ráfér a felújítás. Viszont, ha ő 
úgy dönt, hogy elmegy akkor ide orvost akkor kapunk, ha orvosi lakás áll rendelkezésre. 
Annak idején mikor beadtuk az orvosi rendelő bővítés, felújítási pályázatot akkor én 
elmondtam a véleményem, hogy nagyon ragaszkodnék ahhoz, hogy megmaradjon egy 
szolgálati lakás. Soha nem lehet tudni, hogy milyen helyzet alakul ki. Egyedül maradtam 
nyilván ezzel a véleményemmel, hogy bővítésre szükség van, legyen nagyobb a rendelő stb. 
Mindig csak az járt a fejembe, hogy Tiszagyenda mindig kapott orvost itt mindig volt 4-5 
jelentkező, de ennek a fő oka megvolt, hogy volt egy megfelelő szolgálati lakás. Javasolnám, 
adjuk be erre a pályázatra mindenképpen.  

Márton János képviselő: Én egyetértek vele, mi lenne ennek a szolgálati lakás 
korszerűsítésének a lényege? 

Pisók István polgármester: Fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, és nyílászárócsere. 
Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan további kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy fogadják el a határozati javaslatot.  
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 
került.  
 
99/2019. (X.24.) számú határozat 
 

- Magyar Falu Program keretében belül szolgálati lakás felújítás pályázat 
benyújtása -  

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 
Program keretén belül a szolgálati lakás felújítás pályázatát beadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Van-e még az egyebekben esetleg valakinek még kérdése, 
észrevétele, hozzászólása? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A polgármester programján nagyon gyorsan túl léptünk 
anélkül, hogy hozzá tudtunk volna szólni. ahogy hallottuk Polgármester úrnak a programját a 
falu lakossága erre a programra szavazott és ezt a programot fogadta el a következő időszakra. 
Ezt tudomásul kell vennünk. Minket, mint képviselőket megválasztott a falu arra a feladatra, 
hogy javaslatainkkal, kritikáinkkal segítsük ennek a falu által elfogadott programnak a 
megvalósítását. Hiszen ezt a megvalósítást a lakosság rajtunk számon fogja kérni. Tehát erre a 
programra, erre a feladatra mondtak igent a lakosok, amik itt fel voltak sorolva. Ezt azért 
említem, azért mondtam, így, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezért felelünk, és ezért kell 
egységesen dolgozni a megvalósításáért és nyilván nem ellene. Természetesen, ha idő közben 
pályázati lehetőség adódik vagy olyan jó ötlete támad valakinek. a programban mi nyilván 
aktívan részt veszünk a javaslatainkkal, a kritikáinkkal viszont a megvalósításnak a 
megszervezése az általunk hozott határozatunknak a végrehajtása az az önkormányzat 
polgármesteri hivatalának, a dolgozóknak a feladata. Az önkormányzatnak van egy hivatala, 
aki arra lett felállítva, hogy az általunk hozott döntéseket, határozatokat végrehajtsa és ennek 
a megszervezése ez Tiszagyenda esetében az aljegyzőnek a feladata a törvényes keretek 
betartása mellett. Ezt csak azért mondtam el, hogy segítsem a képviselő társaim tájékozódását. 
Köszönöm szépen. 

Márton János képviselő: Hallottam azt a programot, amit az előbb felolvasott a Polgármester 
úr, a lényeg az, hogy nagyon szép, nekem is nagyon tetszik. Én már ezt a programot láttam, 
ezelőtt 11 évvel, láttam 10 éve, láttam 5 éve reméljük, hogy ez most nem egy ilyen 
futurisztikus álom marad, hanem valósággá is válik. Rajtam nem fog múlni. 

Pisók István polgármester:  Nem futurisztikus álom volt a 250 millió forintba benne volt a 
kútfúrás is, én elmentem két hét szabadságra az idő alatt ezt kihúzták és az iskola udvarra 
fúrták a hő kutakat, ami nem baj, de abba benne volt a termál kútnak a megfúrása, ezt Gizike 
tudja tanúsítani, ő volt azon az egyeztetésen. 

Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Annyival szeretnék ebbe beleszólni, hogy az az 
igazság hogy már csak egy órára várna az iskola, aljegyző asszonyt szeretném kérdezni, hogy 
végig tartottuk a kapcsolatot és még mindig nincs óránk. Állítólag a testület megszavazta 
tavaly valamikor, de mikor érkezik meg az az óra, egy nagyobb teljesítményű villanyóra? 

Balogh Henrietta aljegyző: Én beszéltem a Sági István úrral a Tankerület vezetőjével, két 
körben zajlik már ez a dolog, első körben hoztak egy villanyóra szekrényt az került körülbelül 



448 ezer forintba az önkormányzatnak. Azt először is a tankerület fizette, a tankerület 
szerződhet az E-On-nal, mivel Ő az üzemeltetője, vagyonkezelője ennek az iskolának. Mivel 
ez a teljesítményű igény még mindig kicsinek bizonyult ezért a tankerület egy nagyobb 
teljesítményt igényelt újra az E-On-nál, ami már jóval költségesebbnek bizonyult, 2.100.000.-
Ft-ba került. Ezt most egyelőre a Tankerület beleépítette a saját költségvetésébe, de ha van, rá 
mód én próbálom, a pályázatba ezt a 2 millió forintot beleépíteni hátha nem kell a 
tankerületnek vagy jobban mondva a tiszagyendai iskolának ezt kifizetni. a pályázatban van 
durván 3 millió forint tartalék. Reméljük, hogy engedélyezi az irányító hatóság. És erre 
várunk, hogy az E-On mikor jön ki végre és mikor köt rá. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-
e? Ennyi lett volna az alakuló ülésünk, jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra, jó 
egészséget. 

 

K.m.f. 
 
 

 
 

           Pisók István                    Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 
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