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4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26-án 
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

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

13/2019. (II.26.) 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.  
 

14/2019. (II.26.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

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

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalásáról 
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalásáról 
3. Folyószámlahitel felvételének megtárgyalásáról 
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4. Az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó kérelmének 
elbírálásáról 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalásáról 

Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalásáról 

Pisók István polgármester: Felkérném Fuder Lászlónét a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy 
nyújtson róla tájékoztatást, mivel a Pénzügyi Bizottság a tegnapi napon már megtárgyalta a 
2019. évi költségvetés tervezetét. 

Fuder Lászlóné képviselő: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő társaimat, Polgármester urat, 
Aljegyző asszonyt és a megjelenteket. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága a tegnapi nap folyamán alaposan megtárgyalta és áttekintette a 2019. évre 
vonatkozó költségvetést és az alábbi javaslattal él a Képviselő testület felé. Javasolja, hogy a 
Képviselő testület fogadja el az összeállított és elkészített költségvetést és ezt teszi mindezt az 
alábbi kiegészítésekkel. Felhívja a figyelmét a Kunhegyesi Mikro-térségnek hogy a jelenlegi 
6.821 e forintos plusz költség igen nagy anyagi terhet jelent az önkormányzatunk számára, 
ezért kéri, hogy a házi segítségnyújtás és a szociális segítés terén a jogszabályban 
engedélyezett hatáskörökön belül foglalkoztasson közfoglalkoztatottakat, akik le tudják venni 
a terhet a gondozók válláról. Ebben az estben nagymértékben meg fog nőni a gondozónők 
által leadott gondozási óra, ami sajnos most a 2018. évben 90 órára csökkent a megengedett 
140 óra helyett és amennyiben ez bekövetkezik akkor gyakorlatilag közel 4 millió forint plusz 
költség fog megjelenni az önkormányzatnak és így már az a 2 millió forint, amit az 
önkormányzatnak hozzá kell tenni az már elviselhető terhet jelent. Szeretnénk, ha kiegészülne 
a jelenlegi költségvetés 11. § -a egy olyan ponttal mely szerint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó beszerzések, illetve az Önkormányzati beszerzések esetében csak és kizárólag 
előzetes engedélyezetések után lehet vásárolni, mindezt a szigorúan elkészített költségvetési 
tervhez. Tegnapi nap nem volt szó erről igaz, de valamilyen módon elfelejtkeztünk a 
művelődési ház létszámról, nem szerepel a létszámnál a művelődési házban 4 órában 
foglalkoztatott dolgozó, javaslom, ide vegyük fel. A költségvetést egyébként jónak tartjuk, 
köszönöm szépen. 

Pisók István polgármester: Van- e kérdés? Szeretném megköszönni a konyhának és az 
óvodának, hogy kihozták nullásra, nem veszteséges a konyhánk.  Elhangzott a szociális 
intézmény problémája. Én felvettem a kapcsolatot Villás Nóra intézményvezető asszonnyal ez 
ügyben, ezzel a közfoglalkoztatással kapcsolatban és mi már léptünk ebben az ügyben, fel 
fogunk venni közfoglalkoztatottakat. Valamint abban is léptünk, hogy a klubtagoknak a 
létszámát megpróbáljuk növelni, mert azzal 1 millió forinttal csökkenne a hozzájárulás. A 
művelődési házra visszatérve 1.800.000.-Ft-ot kapunk, 4 órában pályázati úton 
foglalkoztatunk és 4 órában pedig az önkormányzat. A vásárlást elismerem, de ha nem is 
dokumentáltuk, jelezték felém, ha valamit akartak venni, a közmunka programban felmerülő 
javakat csak a közfoglalkoztatásra fordíthatjuk vissza.  Javaslom elfogadásra a költségvetést.  

Fuder Lászlóné képviselő: Még egy kiegészítést szeretnék, megnéztük a szociális 
intézménynél, hogy 11 főre gyakorlatilag 275.000.- forint támogatást kap az önkormányzat a 
házi segítségnyújtás terén, tehát én úgy gondolom, hogyha az önkormányzat erről a 275.000.- 
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forintról lemond a 4 millió forint ellentétében akkor gyakorlatilag így is jelentős támogatást 
kap. 

Pisók István polgármester: Ami még nincs a költségvetésben, javasolnám 200.000.-Ft-al 
támogatni a helyi sport egyesületet.  

Fuder Lászlóné képviselő: Polgármester úr civil szervezeteteket támogatunk. Most az nem 
tisztességes, ha azt mondjuk, hogy a sportegyesületet, hiszen a Ssort egyesületen kívül más 
civil szervezet is van a településünkön, oly módon bele lehet venni, hogy civil szervezetek 
támogatása, de erre pályázatot kell kiírni, ezt meg kell pályáznia az érintett civil 
szervezeteknek és erről nekünk kell majd döntést hozni. Van rá lehetőség, hogy belevegyük, 
csak azt kell eldönteni, hogy honnan, fogjuk elvenni ezt a pénzt. Gyakorlatilag jelen 
pillanatban is támogatja az önkormányzat a sportegyesületet, hiszen nem került a vízdíj, az 
áram, stb. a sport egyesület nevére ezt továbbra is az önkormányzat fizeti.  

Fuder Lászlóné képviselő: Aljegyző asszonytól kérdezném, hogy, az illetmény alap a 
pályázattal együtt 46.380.-Ft, Most abban az esetben, ha nem következik be a pályázat 
támogatása, akkor ez visszaáll az eredetibe, vagy, hogy fog ez történni? Vagy már ezt kapják 
a dolgozók? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Még nem kapják. 

Fuder Lászlóné képviselő: Jelen pillanatban kapják a dolgozók azt a kiegészítést, amit tavaly 
megszavaztunk? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem. 

Pisók István polgármester: Ezt visszamenőleg is megkapják, ha megnyerjük a pályázatot? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudom, a támogatói okirattól függ. 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés? Javaslom elfogadásra a költségvetést. 

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

1/2019. (II.26.) számú rendelet 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb megnevezett 
módosításokkal elfogadja a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését.  

(A 2019. évi költségvetési rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: 2019. év folyamatosan 
 
Erről értesül: 
1.) Pisók István polgármester (helyben) 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Pénzügy 
4.) Irattár 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének 
megtárgyalásáról 
 
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének 
megtárgyalásáról 

Fuder Lászlóné képviselő: Lenne egy olyan javaslatom, hogy 2019. szeptemberében a 
jelenlegi Képviselő testület tartsa meg a közmeghallgatást. Egyrészt azért mert októberben 
választások lesznek és nem biztos, hogy ez a Képviselő testület fog jelen lenni akkor és egy új 
testület nem biztos, hogy ezekről a dolgokról tud beszámolni. Illetve azt kérném Polgármester 
úr, hogy az októberi és a decemberi részről az előadótól azt, hogy Pisók István polgármester 
úr húzzuk már ki. 

Pisók István polgármester: Persze, részemről nincs akadálya. Javaslom elfogadásra. 

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

15/2019. (II.26.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalásáról- 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 2019. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 

A 2019. évi Munkaterv teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Határidő: 2019. év folyamatos 
Felelős: Pisók István polgármester 
 

Folyószámlahitel felvételének megtárgyalásáról 

Harmadik napirendi pont: Folyószámlahitel felvételének megtárgyalásáról  

Pisók István polgármester:4,5 millió forintot ad az OTP, ezt nem kötelező felhasználni, ha 
az Önkormányzat esetleg olyan nem várt helyzetbe kerül, akkor van mihez nyúlni. Javaslom 
elfogadásra. 

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

16/2019. (II.26.) számú határozat 

- Folyószámlahitel igénybevételéről –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 5.000.000. Ft összegű folyószámlahitel felvételének 
határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.  

A hitel végső lejárata:  2019. december 31. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a 
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb 
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít. 

A képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt amennyiben Tiszagyenda Községi Önkormányzat fizetési számláján az 
Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes 
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi 
adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Tiszagyenda Községi Önkormányzat 
fizetési számlájára átvezesse.  

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat helyi adók és gépjármű adó jogcímeken fennálló jelenlegi és jövőbeni 
követelésein jelzálogjogot alapít 5.000.000. Ft összeg és járulékai erejéig következő zálogjogi 
ranghelyen.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint 
annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel Tiszagyenda Községi Önkormányzat 
képviseletében aláírja.  

NHSZ TISZA Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó 
kérelem elbírálásáról 

Negyedik napirendi pont: Az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó 
kérelmének elbírálásáról 

 Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Felhívtam az NHSZ Tiszának az ügyvédjét, hogy mégis 
mi volna ez a javaslat. Kötelező –e az önkormányzatnak ebbe részt vennie, kötelező-e 
részvényt vásárolni? Nem. Azt mondták, hogy minden Önkormányzatnak saját joga hogy vesz 
részvényt, nem vesz részvényt, a tapasztalat a környékben az, hogy az önkormányzatok 
többsége nem vesz.  

Pisók István polgármester: Nem kívánunk ebben részt venni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 

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

17/2019. (II.26.) számú határozat  
 

- NHSZ TISZA Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó kérelem 
elbírálásáról – 
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1.) Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem kíván 
részt venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel, a megadott feltételekkel nem vállalja a 
pénzbeni szolgáltatást.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) NHSZ TISZA Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) 
2.) Pisók István polgármester  
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
4.) Irattár 
 
Ötödik napirendi pont: SZMSZ módosítás megtárgyalása 

Pisók István polgármester: SZMSZ-t kell módosítanunk, bele kell tenni azokat az 
intézményeket amikre, szeretnénk pályázni. Javaslom a következő intézményeket: 

- Iskola 
- Óvoda  
- Sportegyesület 
- Szociális intézmény 
- Művelődési ház 
- Teleház 
- Szolgálati lakás 
- Temető 
- Vízműtelep 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. 

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

2/2019. (II.26.) számú rendelet 

- 2/2019. (II.20.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról -  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.08.) számú rendeletét.  

(A rendelet módosítás teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.) 

Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: Azonnali 
 
Erről értesül: 
1.) Pisók István polgármester (helyben) 
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 



8 

 

3.) Pénzügy 
4.) Irattár 
 

Egyebek 

Hatodik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Tájékoztatnám a Képviselő testületet a Katasztrófavédelem 
eljárást indított az ivóvíz minőségével kapcsolatban és egyeztető tárgyalásra hívta oda 
Tiszagyenda Község Önkormányzatát és az ÁNTSZ-t, TRV Zrt-ét. Született egy megállapítás, 
elmondtuk a TRV Zrt.-vel közösen hogy itt a megoldás az lenne, hogyha egy új kutat fúrnánk, 
ami 310 méteren van, amire van is egy szakvélemény csak ugye az önkormányzatnak nincs 
anyagi forrása erre. Ezért írtunk különböző leveleket különböző minisztériumokba, hogy 
támogassanak bennünket kútfúráshoz. Azt a választ kaptuk, hogy figyeljük a pályázatokat. De 
ebbe a falumegújító programban nincs benne talán majd lehet, hogy a belügyminisztériumi 
pályázatban a kötelező feladatoknál lesz ilyen pályázat. Mindenki leírta az álláspontját Én, 
mint polgármester azt nyilatkoztam, hogy az önkormányzat célja hogy a lakosságot olyan 
ivóvízzel lássa el, ami fogyasztható. Megpróbálunk mindent megtenni a közeljövőben, hogy a 
kútfúrás megvalósuljon. A TRV Zrt. azt nyilatkozta, hogy amennyiben az önkormányzatnak a 
szükséges anyagi forrásra lehetősége nyílik, akkor ők azonnal elindítják az új kútnak a fúrását, 
ugyanis áprilisban lejár a vízmű telepnek a vízjogi engedélye, ez is probléma, mert nem fogja 
megadni az ÁNTSZ sem és a Katasztrófavédelem sem az engedélyt, ha ilyen marad a víz 
minősége. ÁNTSZ is az új kút fúrását javasolja és a Katasztrófavédelemis. Köteleznek 
bennünket az új kút fúrására. A szennyvízelszállítás is probléma volt, nem volt, aki elszállítsa 
a szennyvizet olyan helyekről ahol nincs csatorna ezért szintén összehívott a 
katasztrófavédelem egy egyeztető tárgyalást és ott ki lett jelölve egy kunmadarasi szállító. 
Amit még el szeretnénk mondani, megkeresett a GOODWILL a pályázat író cég minket, hogy 
megírják ők a pályázatot, itt van az árajánlat, hogy mennyiért.  Volt még egy olyan javaslata 
ennek a hölgynek, hogy van egy olyan pályázat, ami testvértelepülés, ha választunk 
testvértelepülést, akkor lehet rá pályázni, rendezvényekre.  

Ballók Zoltán alpolgármester: Következő testületire átnézzük. A Nonprofitnak az 
Ügyvezető Igazgatója jelenleg külföldön tartózkodik, de ilyen pályázatíró cégeknél szokott 
dolgozni és szeretne bejönni egy testületi ülésre nem vagyok benne biztos, de fel akarja 
ajánlani, hogy, megírják a pályázatot. Várjuk, és hátha kedvezőbbet mond a Goodwilltól. 

Pisók István polgármester: Beadtuk a pályázatot a közfoglalkoztatásra, jóval kevesebb 
létszám, 25 fő.  Júniusban még beadjuk 6 főre. 

Fuder Lászlóné képviselő: Bölcsőde? Hol tart a Nonprofit ügye, rendeződik? 

Pisók István polgármester: Beszéltem a tulajdonossal, aki az óvodával szemben van, Molnár 
Józseffel, ő eladja az önkormányzatnak a telket.   

Ballók Zoltán alpolgármester: Ugyanerre a Bölcsödére vonatkozik, hogy Roland jön majd 
haza és már erre a pályázatra is érthető, hogy valami ilyesmi van, hogy összerakják ingyen. 
Hogy ezt a pályázatot is betudjuk adni. Tegyünk vételi szándékot mind a két telekre.  

Fuder Lászlóné képviselő: Arra kell figyelni, hogy március 18 a pályázat beadási határideje. 
Addigra a tulajdonjogot is be kell jegyeztetni. 
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Pisók István polgármester: Molnár József eladja valamennyi összegért, viszem a vételi 
szándékot, ha 100.000.-Ft- ért oda adja, akkor megvegyük? Kérem tegyünk javaslatot mindkét 
telek megvásárlására. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

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

18/2019. (II.26.) számú határozat 

- A 670 hrsz.- ú és a 671 hrsz.-ú belterületi tiszagyendai telek vételi szándékának 
megtárgyalásáról 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 670 hrsz.-ú és a 
671 hrsz.-ú tiszagyendai belterületi telkeket megvásárolja a 2019. évben induló bölcsődei 
pályázat megvalósítása érdekében. A 670 hrsz-ú telekre 100.000.- Ft-os vételi szándékot tesz, 
a másik ingatlan vételárában kéri a polgármestert, hogy állapodjon meg valamekkora 
összegben az ingatlantulajdonossal. A megállapodást követően a Képviselő-testület dönt a 
konkrét vásárlásról. abban az esetben, ha a vételár a 100.000. Ft-os összeget nem haladja meg.  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Miből vegyük el a 100.000.-Ft-ot? Költségvetést 
elfogadtuk ezt nem terveztük bele. Legfeljebb a tartalék keretből.  

Héder Zsolt képviselő: Vígh Józsi mondta, hogy menne a Böllérfesztiválra és kérdezte, hogy 
nem kaphatna valami támogatást?  

Fuder Lászlóné képviselő: Nem értek vele egyet hogy támogassuk. 

Pisók István polgármester: A sportot sem támogatjuk. Én sem kaptam támogatást mikor a 
Falunapot szerveztem.  

Sipos József állampolgár: Nekem a vízóra leolvasással lenne problémám, konkrétan azon a 
részen nem olvasták. 

Fuder Lászlóné képviselő: Jár ő, de ha bekiabál, és nem megy, ki senki, akkor tovább megy. 

Pisók István polgármester: Szokott értesítést hagyni. De beszélek a Kocza Imrével, hogy 
hogy van ez. Esetleg van-e még valakinek valami kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor 
köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

K.m.f. 
 

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