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3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-én
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Hajnal Istvánné alpolgármester
Lenge Tiborné képviselő
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Boros
Tibor és Márton János képviselők hiányoznak, jelezték távol maradásukat.
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.
17/2020. (II.11.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
18/2020. (II.11.) számú határozat
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 11-i Képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Hajnal Istvánnét és Pádár Lászlónét
választja meg.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
18/2020. (II.11.) számú határozat
1.

A napirend elfogadásárólBeszámoló a két ülés közötti intézkedésekről

2.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat bevételeinek és a Gst. 8.§ (2) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
3.

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalásáról

4.
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
rendelet megalkotásáról
5.

Egyebek

Első napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti intézkedésekről
Pisók István polgármester: Volt itt Dobozi Tábornok úr a Belügyminisztériumtól és
tájékoztatott, hogy valószínűleg Tiszagyenda bele fog kerülni abba a 405 településbe, amit
kiemelten támogat a Belügyminisztérium úgynevezett Gazdaságélénkítő Programba.
Valamint beadtuk a pályázatot autóbuszra, illetve a temetőbe ott új hűtő és kerítésre, valamint
a Művelődési Háznak az átalakítására nyílászáró cserére és fűtéskorszerűsítésre.
Van még olyan pályázat, ami az önkormányzatot nem érinti a református parókia pályázat és a
katolikus parókiának a felújítása. Valószínű február 15-én lesz kormányülés.
Volt egy ellenőrzésünk is a Dobozi Tábornok Úr és a Munkaügyi Központ vezetője a
közmunkát ellenőrizték, rendben találtak mindent. Ellenőrizték a létszámot, adminisztrációt.
Kaptunk egy levelet a Megyei Közgyűlés Elnökétől, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakban
tervezett települési fejlesztési célra mik a fejlesztési kitűzéseink, ezt kellene megterveznünk,
hogy miket szeretnénk fejleszteni. Tartalmaz például:
-

ivóvízhálózat
helyi gazdaságfejlesztés, munkahely teremtés
szennyvízelvezetés
csapadékvíz elvezetés
energetikai korszerűsítés
bölcsőde férőhely kialakításának bővítése, be van adva a pályázatunk bölcsődésre
alap és középfokú szociális ellátás
önkormányzati bérlakás építés
társadalmi felzárkóztatás esély egyenlőség biztosítása
társadalmi együttműködés, közösségfejlesztés
külterületi kerékpárút
belterületi kerékpárút
belterületi utak, járdák, közparkok javítása, illetve építése
turisztikai vonzerő, szolgáltatás fejlesztés

Február 24-ig kell ezt megfogalmazni, az adatlapot megküldeni.
Hajnal Istvánné képviselő: Legelső az ivóvíz.
Pisók István polgármester: A közmunkaprogramban 15 fő mezőgazdasági projektre
pályázunk, péntekig le kell adnunk a névsort, ma egyeztettünk a munkavezetővel. Fogunk

kapni 30 db bárányt, ami a régi állomány azt lecseréljük. Ha értékesítjük, azt az összeget
vissza kell fordítani a közfoglalkoztatásra, így szól a törvény.
Jövő héten indul, a hagyományos program úgy néz, ki 10 embert tudnak, nekünk ajánlani
ebbe tartozik a takarítónő, az utcai karbantartó, akik a temetőbe vannak.
Fölszereltük a kamerát a kertészetbe a juhokhoz. Lassan bekamerázgatjuk a falut, Gizike
jóvoltából van a temetőbe is kamera.
Volt ma bent a Nonprofit Kft.-nek az Ügyvezetője nálunk, nagyon készséges volt,
nagyvonalakban átbeszéltük vele a dolgokat, volt a Nonprofitnak adóssága azokat
letörlesztették. Könyvelővel is beszélt ma Heni, jövő héten jön, és akkor megcsinálják a
beszámolót, van maradványpénz is, amit megfog kapni a Nonprofit úgy, tudom.
Hajnal Istvánné képviselő: Amit Polgármester úr felolvasott jó lenne, ha megkapnánk, el
tudnánk olvasni, hogy mik azok a fejlesztési célok. Jó lenne, ha a mezőgazdasági projektből
kaphatnánk egy takarítót és betudna segíteni a klubba is.
Pisók István polgármester: Nem lenne akadálya csak nem fogunk találni olyan személyt, aki
alkalmas legyen arra.
Hajnal Istvánné képviselő: Telefonált a Somodi József úr, hogy ha testületi lesz, mondjam
már meg hogy írásba szeretné megkapni, hogy akkor a Klubba vegyen fel egy embert.
Pisók István polgármester: Várjuk, a javaslatot kit lehetne fölvenni oda. Probléma lesz az
ebédkihordással is, beszéltük, hogy létre kellene, hozni a tanyagondnokságot.
Balogh Henrietta aljegyző: 800 fős települések hozhatnak létre falugondnokságot.
Tanyagondnoksághoz több tanya szükséges.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy a két ülés között beszámolóhoz
kapcsolódóan további kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem a beszámoló
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a két ülés közötti beszámoló elfogadásra került.
19/2020. (II.11.) számú határozat
-

A két ülés közötti beszámoló elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót
elfogadja.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat bevételeinek és a Gst. 8.§ (2)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Pisók István polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Ehhez kapcsolódóan kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.
20/2020. (II.11.) számú határozat
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat bevételeinek és a Gst. 8.§ (2) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Gst. 8. § (2)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete
szerint határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Pisók István polgármester
Erről értesülnek:
1. Pisók István polgármester
2. Balogh Henrietta aljegyző
3. Pénzügy
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Tegnap bőven ki lett fejtve, itt voltam a Pénzügyi Bizottság
ülésén.
Pádár Lászlóné képviselő: Mint ahogy a Polgármester Úr említette tegnap délután a
Pénzügyi Bizottság összeült és a megkapott anyagot mindenki már a hétvégén átnézte,
kérdéseinket feltettük, észrevételeinket feltettük, Aljegyző asszony megválaszolta a
kérdéseinket, úgy gondolom, hogy apró változtatások kérésével megtárgyaltuk és javasoljuk
elfogadásra a 2020. évi költségvetést a Képviselő testületnek.
Hajnal Istvánné képviselő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én is itt voltam a Pénzügyi
Bizottság ülésén, mindent megtudtunk beszélni, megalapozott a költségvetés a mai pénzügyi
körülmény között, elfogadásra javaslom.
Pisók István polgármester: Örülök neki, mert én már megéltem rosszabb költségvetést is az
elmúlt 5 évben, nem volt például betervezve községi rendezvényekre pénz most az idén 1
millió forintot terveztünk be. A szociálishoz is minimálist kell hozzátenni, ha hozzá, kell
tenni. Az óvodához nem kell hozzátennünk pénzt, a konyha önállóan működik.
Balogh Henrietta aljegyző: Tegnap javaslattal élt a Pénzügyi Bizottság, hogy a 11. § (2)
bekezdés c.) pontjában feladat elmaradásból származó –személyi és dologi- megtakarítások
helyett a pénzmaradvány szó kerüljön bele, ezzel a változtatással kellene elfogadni.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, észrevétel vane? Amennyiben nincs, kérem a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásra került.

3/2020. (II.11.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről –

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi -

Negyedik napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásáról
Balogh Henrietta aljegyző: Szeretnék egy kis kiegészítést tenni, egy elírást így szóba
helyesbíteni. Annyi kiegészítésem lenne, hogy korábban a képviselői, illetve bizottsági tagok
tiszteltdíja a költségvetési rendeletünk tartalmazta, de jött a Kormányhivataltól egy
megkeresés, hogy ezt külön rendeletben kellene szabályozni ugyanazokkal a feltételekkel,
amik korábban voltak, viszont elírtam az összeget 1. § (3) bekezdésben az bruttó 50.000.-Ft.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, észrevétel vane? Amennyiben nincs, kérem a módosítással, kiegészítéssel rendelet elfogadását. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal a rendelet elfogadásra került.
4/2020. (II.11.) számú rendelet
-

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról –

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi Ötödik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Amit kaptunk fejlesztési célkitűzéseinket, erre szeretnék
összehívni egy kerekasztalt ahová, meghívnák vállalkozókat is hogy esetleg milyen fejlesztési
céljaik vannak, kikérnénk a véleményüket és beleírnánk, ha esetleg nekik is van olyan
projektjük.
Meg kellene változtatnunk a szociális rendeletünket, amihez szintén összehívnánk ilyen
kerekasztalt, van sok minden, amit meg kellene változtatni, konkrétan úgy néz ki, hogy
megtudnák változtatni a lakhatási támogatás összegét, vagy tudnák adni csomagokat
karácsonyra, a szociális tűzifát is bele tudnánk venni.
Balogh Henrietta aljegyző: Februári soros ülésen volt a szociális rendelet módosítása, de ide
most nem tudott bekerülni, de mindenképpen jó lenne februárban tárgyalni, hogy március 1-el
alkalmazni tudjuk.
Pádár Lászlóné képviselő: Bejelentettem a közvilágítást az E-onhoz és azt mondták a
kollégái, hogy már megoldották a problémát, de azóta sem működik a közvilágítás.
Pisók István polgármester: Hivatalból is bejelentettük. Megkérdezem, hogy a mai testületi
üléshez kapcsolódóan kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a
részvételt és az ülést bezárom.
K.m.f.
Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Pádár Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajnal Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő
Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

