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20. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 10-én megtartott 
soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester 
    Boros Tibor képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő          
    Oláh János képviselő           
    Pádár László Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 2 fő van távol, 
Márton János és Lenge Tibor Andrásné ők jelezték távol maradásukat. 
Felkérem Gyetvai Attilát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Gyetvai Attilát 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

121/2019. (XII.10.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyetvai Attilát 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.  
 

122/2019. (XII.10.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
1.) Tiszaroff-Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának 
kezdeményezéséről szóló 108/2019. (XI.28.) számú Kt határozat módosításáról 
 
2.) Egyebek 
 
Első napirendi pont: Tiszaroff-Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának 
kezdeményezéséről szóló 108/2019. (XI.28.) számú Kt határozat módosításáról 
 



Pisók István polgármester: Hatályon kívül helyeznénk azt a részét a határozatnak mi szerint, ha Tiszaroff 
nem változtat a megállapodáson, akkor megszűntetjük a közös hivatallal a megállapodást. Ami maradna, 
kérjük a szerződés módosítását. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás 
van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a 
határozati javaslat egyhangúlag elfogadásra került.  

122/2019. (XII.10.) Kt. határozat 
 
 

- Tiszaroff-Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosításának 
kezdeményezéséről szóló 108/2019. (XI.28.) számú Kt határozat módosításáról - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2019. (XI.28.) számú határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tiszaroff Község 
Önkormányzata és Tiszagyenda Község Önkormányzata közötti közös önkormányzati hivatal létrehozására 
és működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat mellékletben szereplő módosítás szerint. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat többi részét hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff Község polgármestere 
2.) Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere 
3.) Balogh Henrietta aljegyző 
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal 
5.) Irattár 
 
Második napirendi pont: Költségvetési rendelet módosítása 

Pisók István polgármester: Van- e ehhez valakinek valami kérdés? Javaslom elfogadni, hogy a 
költségvetési rendelet kerüljön módosításra, hogy az a köztisztviselői törvénnyel ne ütközzön. 231.900.- Ft-
ra változik a cafeteria keret. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a rendelet tervezet elfogadását. Megállapítom, 
hogy 5 igen szavazattal a rendelet elfogadásra került. 

 

10/2019. (XII.10.) számú rendelet  

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) számú 
önkormányzati rendelete módosításáról – 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 



 

Pisók István polgármester: Van- e még valakinek kérdése a mai testületi üléssel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, zárt ülés tartását rendelem el. 

 

K.m.f. 
 

 
 

           Pisók István                    Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 

 
 
 
 
 
Gyetvai Attila 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


