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9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 26-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           
    Héder Zsolt képviselő 
    Boros Benedek 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 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.  
 

51/2019. (IV.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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

52/2019. (IV.26.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

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

1. Tiszagyenda Községi Sportkörrel bérleti szerződés megkötése a tiszagyendai sportpálya 
vonatkozásában 



Tiszagyenda Községi Sportkörrel bérleti szerződés megkötése a 
tiszagyendai sportpálya vonatkozásában 

Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Sportkörrel bérleti szerződés megkötése a tiszagyendai 
sportpálya vonatkozásában. 

Pisók István polgármester: Tasi Krisztina a Tiszagyenda Községi Sportkör gazdaságvezetője megkeresett 
a napokban, hogy az önkormányzat és a sportegyesület között lévő bérleti szerződés a napokban lejár. A 
sportkör tervezi a követkető időszakban is a TAO pályázat benyújtását, melynek feltétele, hogy a 
sportegyesület rendelkezzen a használatában lévő sporttelep vonatkozásában érvényes bérleti szerződéssel. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt, előterjesztett, a korábbi bérleti szerződéssel 
azonos tartalmú szerződést fogadja el, további 5 évre ingyenesen adjuk oda a sportegyesületnek a 
sportpályát, öltözőt, hiszen nagyon sokat tesznek ők a településért, a fiatalokért, a falusi sportéletért.  

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, hogy a sporttelepet, sportpályát, sportöltözőt adjuk ki 
ingyenesen a Tiszagyenda Községi Sportegyesületnek, ehhez kapcsolódóan a mellékelt bérleti szerződés 
kerüljön megkötésre. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 igen 1 nem 0 
tartózkodik szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

53/2019. (IV.26.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Sportkörrel történő bérleti szerződés megkötése - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyenda Községi 
Sportkör számára a tiszagyendai sporttelepet, sportpályát, sportöltözőt ingyenesen bérbe adja. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István polgármester, 
hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pisók István polgármester 

A határozatról értesül:  
1.) Tiszagyenda Községi Sportegyesület 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy más közérdekű bejelentés, hozzászólás van-e? Amennyiben 
nincs az ülést bezárom.  

 

K.m.f. 
 

 
           Pisók István                Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 



 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 


