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6. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 18-án 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

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

27/2019. (III.18.) 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.  
 

28/2019. (III.18.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

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

1. Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, saját költség 
biztosításáról 

2. Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, várható 
ütemezéséről 

3. Egyebek 
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Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról, saját költség biztosításáról 
 

Első napirendi pont: Bölcsőde pályázat megtárgyalása 

Pisók István polgármester: Alpolgármester úr a két csoportos Bölcsődét javasolja, ehhez 
kellene most két testületi határozat, kell az önerő biztosításáról, illetve a pályázat várható 
ütemezéséről. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Első határozati javaslat Tiszagyenda Községi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai 
bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján 
Bölcsődei fejlesztési program című pályázatára. 

A megvalósítás helyszíne: 5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 7. 671 hrsz. A megvalósítás 
tervezett költsége:  215.450.018.-Ft saját forrás: 10.772.500.-Ft,igényelt támogatás:        
204.677.518.-Ft,azaz Kétszáznégymillió-hatszázhetvenhétezerötszáztizennyolc forint. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén az 
önerőt hitelfelvétellel biztosítja, amennyiben az önkormányzat gazdasági helyzete azt 
lehetővé teszi.  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy új bölcsőde 
létrehozása esetében a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzést legkésőbb az elszámolás 
lezárásáig megszerzi. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

29/2019. (III.18.) számú határozat  
 

- Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, saját költség 
biztosításáról -  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program 
cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 
3. pontja alapján Bölcsődei fejlesztési program című pályázatára. 
 
A megvalósítás helyszíne:  

 5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 7. 671 hrsz. 
 
A megvalósítás tervezett költsége: 215.450.018.-Ft  

 saját forrás:    10.772.500.-Ft 
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 igényelt támogatás:    204.677.518.-Ft, azaz Kétszáznégymillió-
hatszázhetvenhétezerötszáztizennyolc forint. 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén az 
önerőt hitelfelvétellel biztosítja, amennyiben az önkormányzat gazdasági helyzete azt 
lehetővé teszi.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy új bölcsőde 
létrehozása esetében a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzést legkésőbb az elszámolás 
lezárásáig megszerzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 

Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról, várható ütemezéséről 
 

Pisók István polgármester: A második határozati javaslat a következő, Tiszagyenda Községi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai 
bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján 
Bölcsődei fejlesztési program című pályázatára. A megvalósítás helyszíne: 5233 Tiszagyenda, 
Ady Endre u. 7. 671 hrsz. A megvalósítás tervezett kezdete 2019. július 1.-e, a megvalósítás 
tervezett befejezése 2020. december 31. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfeltartással szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

30/2019. (III.18.) számú határozat  
 

- Bölcsőde fejlesztési programhoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, várható 
ütemezéséről – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. bölcsődei fejlesztési program 
cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III.27.) Korm. határozat 
3. pontja alapján bölcsődei fejlesztési program című pályázatára. 
 
A megvalósítás helyszíne: 
 



5 

 

5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 7., 671 hrsz. 
 
A megvalósítás és finanszírozás ütemezése: 
 

- sikeres pályázat esetén a tervezett megvalósítás kezdete: 2019. július 1. 
- sikeres pályázat esetén a tervezett megvalósítás befejezése: 2020. december 31. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Irattár 
 

Pisók István polgármester: Van-e még esetleg 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 
 

  

 

 


