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3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
     
Hiányzik: Boros Benedek képviselő, Héder Zsolt képviselő 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket 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 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

8/2019. (I.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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

9/2018. (I.30.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. Bölcsődei Fejlesztési Program elnevezésű pályázat benyújtásáról 
2. Magyar Falu pályázat benyújtásáról szóló előzetes szándéknyilatkozatról  
3. Dr. Juhász Ádám ügyvéd megbízása a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit 

Kft.-vel kapcsolatos felszámolási ügy ellátására 
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Bölcsődei fejlesztési Program elnevezésű pályázat benyújtásáról 

Magyar Falu pályázat benyújtásáról szóló előzetes 
szándéknyilatkozat  
 
Első napirendi pont: Falumegújító program 

Pisók István polgármester: Voltam egy ilyen tájékoztatón a Megyeházán, 75 milliárd forint 
van 5000 fő alatti településekre, vannak különbözőféle pályázatok. 

Ilyen pályázati lehetőségek lesznek:  

- Orvosi Rendelő fejlesztés 
- Orvosi eszköz fejlesztés 
- Orvosi lakás felújítás 
- Mini Bölcsőde, Integrált óvoda 
- Óvoda udvar, Óvoda sportpálya 
- Polgármesteri Hivatal felújítás 
- Temető fejlesztés 
- Belterületi utak karbantartása 
- Járda felújítása 
- Eszközfejlesztés, karbantartás pl: traktor 
- Busz program 
- Helyi közterek illetve eszközök 

Pisók István polgármester: Mondanám az összegeket, az Államtitkár Úr összegeket is 
mondott dolgokra. 

- Polgármesteri Hivatalra 30 millió forint 
- Buszra 12 millió forint 
- Művelődési házra 15 millió forint az épületre és 5 millió viszont eszközbeszerzésre 

Azért is hívtam össze a Képviselő-testületet, mert, ha megjelenik ez a pályázat itt, ami mi 
szempontunkból lényeges úgy gondolom, nagy esélyünk van a Művelődési házra, a 
Polgármesteri Hivatalra és nagy esélyünk van a buszra. Ezt a hármat nekünk szerintem 
mindenképpen pályázni kell. Pályázhatunk eszközfejlesztésre is kistraktorra, nyerhetünk, nem 
lehet tudni. Pályázhatunk integrált óvodára is ez azt jelenti, hogy a bölcsőde és az óvoda 
egyben van. Ami még fontos, hogy költségvetést kellene csinálnunk a hivatalra is és a 
művelődési házra is, mert, ha megjelenik a pályázat minél hamarabb betudjuk adni. Az 
autóbusznál nincs gond, mert ott lehet ajánlatokat kérni pl.: a Fordtól. 

Fuder Lászlóné képviselő: Az is elképzelhető a busznál én úgy gondolom, hogy mint anno 
volt a pályázatnál, hogy ki volt írva honnan szerezheted be. 

Pisók István polgármester: Azt mondta az Államtitkár Úr, hogy ezek a pályázatok le 
lesznek egyszerűsítve nem olyan lesz, mint egy TOP-os beruházás. A költségvetést kezdjük el 
csinálni minél hamarabb, mert ha kijön a pályázat februárban, aki minél hamarabb beadja az 
előnyben lesz. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Most én egy kicsit utalnék vissza arra a levélre, amit a Jegyző 
asszony kapott a vízzel kapcsolatban, hogy azt írták a pályázatban, hogy figyeljük a 
Falumegújító programot és akkor ott nyújtsuk be ezt az igényt, hogy a kutat megfúrhatjuk.  

Pisók István polgármester: Nincs benne ilyen hogy ivóvízminőség javítás meg ilyesmi. Az 
lehetséges, mert ez mellett megjelenik a Belügyminisztériumnak is pályázat. Egyet tudomásul 
kell venni, hogy aki már pályázott valamire az az idén ugyan arra nem pályázhat, pl. mi sem 
pályázhatunk orvosi rendelő felújításra. 

Hajnal Istvánné képviselő: A busz az alapvető, itt az ételhordástól minden egyébről szó van. 
A másik a Szociális Intézménynek a felújítása esetleg nem férne bele? 

Pisók István polgármester: Nincs benne Gizike. 

Hajnal Istvánné képviselő: Itt mondanám még, Villás Nóra a szakmai egységvezető mondja, 
hogy szólt már, hogy probléma van a vízzel, azóta sem nézték meg. A családsegítős résznél 
csőtörés lehet, ez már napok óta folyik. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Nekem nem szóltak. 

Hajnal Istvánné képviselő: Nem tudom kinek szólt. 

Pisók István polgármester: Én voltam bent Gizike és nekem senki nem szólt. Van telefonom 
bármikor lehet szólni, lehet hívni. Jegyzőasszonynak is lehet szólni. 

Hajnal Istvánné képviselő: Én most szólok. 

Fuder Lászlóné képviselő: Mindenre pályázni kell, amire csak lehet, ki kell ezt a lehetőséget 
használni. 

Hajnal Istvánné képviselő: Be lehet adni mindenre és nincs önrész? 

Pisók István polgármester: Nincs, önrész nélküli. 

Fuder Lászlóné képviselő: Úgy tudom, még elő is finanszírozzák. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Az én javaslatom is az, hogy be kell adni mindenre a 
pályázatot, mindent meg kell próbálni, de szerintem a költségvetéssel várni kellene, mert amíg 
kijön a pályázat változhatnak az árak. 

Pisók István polgármester: De a költségvetést a pályázathoz be kell adni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Én értem, de amíg nincs, pályázat ne csináljunk 
költségvetést, az nap el lehet kezdeni, amikor kijön a pályázat. 

Pisók István polgármester: Ki fogja az nap csinálni? Olyan gyorsan nem megy. 

Fuder Lászlóné képviselő: Itt van a március 18-i határidős pályázat, ami Bölcsödére már 
megjelent, na, most itt annyi a hátrány ezzel a mini bölcsödével szemben, hogy itt 5%-os 
önerőt kell biztosítani. Kétféleképpen lehet rá pályázni, egyik hogy pályázol egy vadonat újra 
100 milliótól-300 millió összeghatárig, kihangsúlyozták, hogy a reális árakon a reális 
munkabérekkel pályázzanak az Önkormányzatok, mert ha átvizsgálják és nem így megy be, 
akkor vége. Az átalakítás esetében pedig 40 milliótól- 100 millióig lehet pályázni, itt is 
megvan, hogy azok az Önkormányzatok pályázhatnak átalakításra, olyan épületre, ami már 
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funkcióját vesztette, tehát már nem használják az épületet és a településen egyáltalán nem 
működik vagy működött bölcsőde. Mi ebbe beleférnénk és nekem annyira a Teleház van a 
fejembe. Az újhoz telket kell vásárolni, a telek árát nem lehet a pályázatban elszámolni. El 
kell gondolkozni, mert ez közeli határidő, el kell készíteni a terveket vagy egy újat, vagy ha 
meglévő épülethez az átalakítást. Lehet mini bölcsődére pályázni, ami azt jelenti, hogy 7 fő 
egy csoportban ehhez 30 m2 egy csoport előírása. Az egy csoportos bölcsőde pedig 12 főt 
jelent vegyes életkorú gyerekek. Olvastam, hogy olyan nincsen, hogy integrált bölcsőde és 
óvoda ez 2020-ra megszűnik. 

Pisók István polgármester: Igényfelmérést kellene végezni. Én jobban támogatnám az új 
bölcsödét, mert azt úgy alakítjuk, ahogy szeretnénk, az óvodával szembeni telket kellene 
megvenni, Én beszéltem az egyik tulajjal Zoli te meg beszélj a másikkal. Az a terület elég 
volna. 

(Héder Zsolt képviselő az ülés folyamán megérkezett.) 

Pisók István polgármester: Javaslom, az egy csoportos Bölcsődére adjuk be a pályázatot. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

10/2019. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

- Bölcsődei fejlesztési Program elnevezésű pályázat benyújtásáról -  
 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Bölcsődei fejlesztési program elnevezésű pályázatot be kívánja nyújtani.  

Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: március hónap 
 

A határozatról értesülnek: 

1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Pénzügy  
4.) Irattár 
 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, a Falumegújító programban az összes lehetséges 
programra pályázzunk. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

11/2019. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

- Magyar Falu pályázat benyújtásáról szóló előzetes szándéknyilatkozatról -   
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1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Magyar Falu pályázatot a pályázati kiírás megjelenésekor minden lehetséges 
területre be kívánja nyújtani. 

Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
A határozatról értesülnek: 

1.) Pisók István polgármester 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Pénzügy  
4.) Irattár 
 
Második napirendi pont: Egyebek 

Ballók Zoltán alpolgármester: Hívott a Nonprofit könyvelője ma, ugye a Nonprofitnak van 
a számláján most pénz, minden hónapban kikértük a nullást a NAV ki is adta, olyan hiba 
történt a NAV-nál, hogy egyszer mikor kijött ide az Önkormányzathoz egy végrehajtó hogy le 
kell foglalni valamit, valami 10 ezer forint miatt. De azt ki is fizette az ügyvezető a NAV-nak. 
A NAV elfelejtett szólni a végrehajtónak, hogy már a Nonprofit rendezte a tartozást így a 
végrehajtó beadta a bíróságra a felszámolást. 15 napunk van, hogy ez kiderüljön, hogy be lett 
fizetve, viszont csak jogi személy adhatja be ezt a papírt, arról kellene döntenünk, hogy 
Juhász Ádám ezt a levelet hagy írja már meg a NAV-nak. 

Pisók István polgármester: Javaslom, kérje föl az Ügyvezető és adják be ezt a kérvényt. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

12/2019. (I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

- Dr. Juhász Ádám ügyvéd megbízása a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit 
Kft.-vel kapcsolatos felszámolási ügy ellátására  -  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza Dr. 
Juhász Ádám ügyvédet, hogy a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos 
felszámolási ügyben járjon el.  
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Pisók István polgármester 
2.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
4.) Pénzügy  
5.) Irattár 
 

Fuder Lászlóné képviselő: A víz engem nagyon bánt, főleg így hogy ilyen választ kapott az 
Önkormányzat, hogy sajnos nem tudják támogatni a kérvényünket mivel, hogy a 2018. évi 
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keret már elfogyott és figyeljük a 2019. évi Belügyminisztériumi kiírásokat. Beszélnünk 
kellene arról, hogy még van 76 űrméter fánk amit még nem osztottunk ki és február 15-e a 
határidő. 

Pisók István polgármester: Múlthéten hívott fel a vállalkozó hogy ezen a héten hozza a fát. 

Fuder Lászlóné képviselő: Arra megkérném a Polgármester urat is és a Jegyzőasszonyt is, 
hogy abban a pillanatban amint idehozták a fát azonnal fizessék ki. Azért mert itt a 16 millió 
forint tartozásunk inkasszója, amit ha nem tudunk rendezni vagy nem sikerül erre halasztást 
vagy pedig részletfizetési kedvezményt kérni, akkor februárra ráteszik az inkasszót a 
számlánkra. 

Pisók István polgármester: Tárgyalunk a Kincstárral, kérjük, hogy a béreket és az egyéb 
olyan dolgokat külön utalják, és nem fogják le inkasszózni.  

Fuder Lászlóné képviselő: Arra az lenne a legtisztább, ha adnának részletfizetést. 

Pisók István polgármester: A vállalkozók, akik itt voltak nem fizettek iparűzési adót, be sem 
jelentkeztek ide. Sem az alvállalkozó sem a fővállalkozó. Az egészségháznál és az orvosi 
rendelő felújításánál. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Amikor az orvosi rendelőt csinálták bejelentkeztek, most 
a TOP-os beruházásnál, védőnői szolgálat felújításánál nem, megírtam a felszólítást. 

Pisók István polgármester: Van egy másik kellemetlen dolog, amit szeretnék jelezni a 
Testületnek, hogy a határidő csúszás, december 15.-én adták át az Egészségházat és ugye itt 
felmerült a kötbér. Az Önkormányzat nem mondhat le a kötbérről. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Én első körben már átküldtem Dr. Juhász Ádámnak az 
anyagot, most újra kért anyagokat, azt össze kell még állítani. 

Fuder Lászlóné képviselő: Laikus fejjel gondolkodva bejelentette október végén, 31-én 
készre jelentést tett, most ezt követő nem tudom hány napon belül került sor a bejárásra, na, 
most nyílván való hogy a készre jelentés és a bejárás közti idő az nem biztos, hogy a 
vállalkozó hibája hogy esetleg 5-6 nappal később került erre sor.  Amikor ez megtörténik és 
utána felmérik a terepet és azt mondják, hogy nem tudják átvenni, mert ilyen meg ilyen hibák 
vannak, innentől kezdve 30 nap áll rendelkezésére az érintett vállalkozónak az adott hibát 
kijavítsa. Most nem tudom, hogy így ezek miatt most gyakorlatilag hány nap lesz az, amire 
kötbért lehet kivetni. 

Pisók István polgármester: Van-e valakinek valami kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, 
akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

K.m.f. 
 

 
           Pisók István               Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 


