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6. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én 
megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Hajnal Istvánné alpolgármester 
    Oláh János képviselő          
    Pádár László Józsefné képviselő 
    Boros Tibor képviselő 
    Lenge Tibor Andrásné képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 
Pisók István polgármester úr szabadságát tölti, engem kért fel az ülés levezetésére, Márton 
János egészségügyi problémái miatt nem tud az ülésen részt venni.  
 
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.  
 

37/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Hajnal Istvánné alpolgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Pádár Lászlónét és Lenge 
Tibor Andrásnét kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a jegyzőkönyv hitelesítők 
megválasztásra kerültek.  
 
38/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról - 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 9-i Képviselő-
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Pádár Lászlónét és Lenge Tibor Andrásnét 
választja meg.  
 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérném a napirendi pontok kiegészítését az eltelt 
időszakról, a COVID alatt megtett, meghozott intézkedésekről. Aki a napirendi pontokkal 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
39/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  
 

1. Beszámoló a COVID alatt meghozott döntésekről, intézkedésekről 
 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 
(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 
 

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

4. A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ellenőrzési jelentéséről 
 

5. Tájékoztatás a könyvtárellátási szolgáltató rendszer 2019. évi tevékenységéről 
 

6. Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról 
 

7. Egyebek 
 

Első napirendi pont: Beszámoló az eltelt időszakról a COVID alatt megtett intézkedésekről 

Hajnal Istvánné képviselő: Megkérném Aljegyző asszonyt, hogy számoljon be. 

Balogh Henrietta aljegyző: 2020.03.16-2020.06.18. között Pisók István polgármester úr 16 
darab határozatot hozott meg saját hatáskörben, ami a Képviselő-testület hatásköre lett volna. 

-1/2020.(IV.16.) számú határozat- Tiszagyenda községi Önkormányzat Járási Startmunka 
Mintaprogram mezőgazdasági programelem tárgyában aláírt JN-04M/01/003567-11/2020 
ügyiratszámú hatósági szerződéshez kapcsolódó ajánlatkérés 

-2/2020.(IV.16.) számú határozat- Tiszagyenda községi Önkormányzat hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás programelem tárgyában aláírt JN-04M/01/004264-6/2020 ügyiratszámon 
aláírt hatósági szerződéshez kapcsolódó árajánlatkérés  

-3/2020.(IV.22.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat Járási Startmunka 
Mintaprogram mezőgazdasági programelem tárgyában aláírt JN-04M/01/003567-11/2020 
ügyiratszámon aláírt hatósági szerződéshez beérkezett ajánlatok értékelése 

-4/2020.(IV.22.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás programelem tárgyában aláírt JN-04M/01/004264-6/2020 
ügyiratszámon aláírt hatósági szerződéshez beérkezett ajánlatok értékelése 

-5/2020.(IV.22.) számú határozat- Tiszagyenda községi Önkormányzat a Járási Startmunka 
Mintaprogram mezőgazdasági programelem tárgyában aláírt JN-04M/01/003567-11/2020 



ügyiratszámon aláírt hatósági szerződéshez kapcsolódóan az állatorvosi ellátás 
vonatkozásában szerződés megkötése 

-6/2020.(IV.22.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramra pályázat 
benyújtása 

-7/2020.(IV.22.) számú határozat- Tiszagyenda községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramra 
vonatkozásában ajánlat kérése három szervezettől pályázat előkészítés, projektmenedzsment, 
tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására 

-8/2020.(V.14.) számú határozat-Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című alprogramra 
vonatkozásában beérkezett ajánlatok értékelése 

-9/2020.(V.14.) számú határozat- Tiszagyenda községi Önkormányzata a Magyarország 
2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.9. pont 
szerint pályázati kiírásra pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

-10/2020.(V.18.) számú határozat- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 
Tiszagyenda településre vonatkozó fizetendő térítési díj megállapítása 

-11/2020.(VI.05.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzata az 5233 
Tiszagyenda, Kossuth Lajos u 32. (hrsz: 202/2) ingatlan önkormányzat részére történő 
felajánlásának elfogadása 

-12/2020.(VI.05.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című alprogramra 
pályázat benyújtása 

-13/2020.(VI.05.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című alprogramra 
vonatkozásában árajánlat kérése pályázat előkészítés, projektmenedzsment, tájékoztatás és 
nyilvánosság feladatok ellátására 

-14/2020.(VI.15.) számú határozat-Tiszagyenda községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című alprogramra 
vonatkozásában árajánlatot kér az alábbi három szervezettől pályázat előkészítés, 
projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására 

-15/2020.(VI.15.) számú határozat- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. 
törvény 232.§ (3) bekezdése alapján a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai 
Kirendeltségénél 2020. július 1. napjára igazgatási szünet elrendeléséről  

-16/2020.(VI.15.) számú határozat- Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pont 
szerint Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról  

Hajnal Istvánné képviselő: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e a testületi tagoknak 
bármi kérdése, amire bővebb felvilágosítást szeretne kérni? Az Aljegyző asszony által 



elmondottakból látszik, hogy a korona vírus ideje alatt is elég komoly munka folyt. Sok 
döntés született, ami a falu javát és a munka előrehaladtát szolgálta. 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről 
szóló 1/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendeletének a módosítása 

Hajnal Istvánné képviselő: A rendeletet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, nagyon fontos, 
hogy ezt a 2019 évi zárszámadást elfogadjuk hisz ez a feltétele annak, hogy az állami 
támogatást az önkormányzat megkapja. Megkérném Pádár Lászlónét a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy számoljon be a bizottság döntéséről. 

Pádár Lászlóné képviselő: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről 
szóló 1/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendeletének a módosítását a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, kérdéseinkre megfelelő válaszokat kaptunk ezért a pénzügyi bizottság 
elfogadásra javasolja a módosításokat. 

Hajnal Istvánné képviselő: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendeletének a módosítását 
javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a rendelet módosítását 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 
ellenében elfogadta. 

5/2020. (VII.09.) számú rendelet 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 
(II.26.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról – 

 

- A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 

Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
teljesítéséről 

Hajnal Istvánné képviselő: Ismételten megkérném Pádár Lászlónét a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy számoljon be a bizottság döntéséről. 

Pádár Lászlóné képviselő: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló előterjesztését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átnézte a beszámolót, 
illetve írásos anyagot, melyet egyhangúan elfogadtunk ezért elfogadásra javasoljuk a 
Képviselő testületnek. 

Hajnal Istvánné képviselő: Köszönöm szépen, Van-e kérdés, illetve vélemény? Úgy vélem, 
hogy az elkészített anyag szakszerű, pontos, szaknyelven, ugyan de közérthetően lett 
elkészítve. El lehette rajta igazodni és nagyon tartalmas szép munka. Elfogadásra javaslom a 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló napirendi 
pontot. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a 
rendelet 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra került.  

 

6/2020. (VII.09.) számú rendelet 



- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről - 

 

- A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 

Negyedik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi ellenőrzési 
jelentéséről 

Hajnal Istvánné képviselő: Csehné Köteles Rozália belső ellenőr készítette el. 

Balogh Henrietta aljegyző: A belső ellenőr asszony intézkedési terv előírását tette 
kötelezővé, el is készítettük, illetve dolgozunk ezeken a hiányosságokon, amiket leírt, oda 
figyelünk arra, hogy minden szabályosan a törvényi előírásoknak megfelelően működjön.  

Hajnal Istvánné képviselő: Minden évben napirendre kerül a belső ellenőrnek a jelentése, 
ennek az a célja, hogy ellenőrizze, hogy szabályosan működik-e minden tekintetben az 
önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények. Ebből a jelentésből teljesen 
világossá válik, hogy Tiszagyenda Község Önkormányzati Hivatalának a működése 
szabályos, és a működési körébe tartozó intézmények közül most a konyhát vizsgálta 
tüzetesebben, illetve az óvodát mivel a főzőkonyha az óvodához tartozik. Egy dolgot 
kiemelnék a pontokból – az ellenőrzések során büntető-szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása tehát neki ezeket ki kellett emelni, hogy 
mi történt volt-e ilyen és az a vizsgálat eredménye, hogy a 2019. évi ellenőrzés során nem 
került sor ilyen jellegű cselekmény elindítására, vizsgálatára. A konyha működésében még ez 
volt az első teljes év kisebb jelentőségű eltérés előfordult. Egy intézkedési tervet szükséges 
majd elkészíteni ennek a javítására a megállapítások alapján és ezzel aljegyző asszonyt 
bíznánk, meg hogy készítse el ezt az intézkedési tervet. Van-e kérdés, vélemény a jelentéssel 
kapcsolatban? Ha nincs elfogadásra javaslom a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi ellenőrzési jelentését. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra 
került.  
 
40/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves ellenőrzési jelentésének 
a jóváhagyásáról –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 48.§-a és a 49.§ (3a) bekezdése 
alapján – a 2019. évi éves ellenőrzési jelentését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző, polgármester, óvodavezető 
 
A határozatról értesül: 
1.) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
2.) Platánfa Óvoda és Konyha vezetője helyben 



3.) Tiszagyenda Község Polgármester helyben 
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
5.) Irattár 
 
Ötödik napirendi pont: Tájékoztatás a könyvtárellátási szolgáltató rendszer 2019. évi 
tevékenységéről 

Hajnal Istvánné képviselő: Van-e kiegészítésed Brigi? 

Sztrunga Brigitta könyvtáros: Takáts Béla nagyon sajnálja, de nem tud részt venni. A 
jelentést minden évben elkészítem, leadom az önkormányzatnak. Ha van, kérdés szívesen 
válaszolok. A könyvtár működéséről egy pár gondolatot elmondanék. Éves szinten három -
négyszázezer forintot kapunk a KSZR-től könyvvásárlásra, százezer forintot folyóiratra és 
kapunk rendezvényre is, évi négy rendezvény kötelező. 

Hajnal Istvánné képviselő: Kérdést ki szeretne föltenni? Azt gondolom, hogy Tiszagyendán 
nagyon jó, hogy még megtudjuk tartani a Művelődési Házat, illetve a könyvárat ilyen módón 
működtetni tudjuk. Brigi talpraesetten, rátermetten vezeti. Úgy tudom, hogy jársz is iskolába 
vagy már vége van Brigi? 

Sztrunga Brigitta könyvtáros: Augusztus 10-11- én vizsgázom. 

Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom elfogadásra a könyvtár beszámolóját. Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a KSZR 2019. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatás 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra került.  

41/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- A JNSZ Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatás elfogadása –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a JNSZ Megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Hatodik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 2019. 
évi munkájáról 

Hajnal Istvánné képviselő: Somodi József Intézményvezető úr egyéb elfoglaltság miatt nem 
tudott most megjelenni engem hatalmazott meg arra, hogy válaszoljak a felmerülő kérdésekre, 
illetve, hogy elmondjam a problémákat. A tiszagyendai szakmai egységnek Szabóné Kunkli 
Anett a vezetője ő is megjelent lehet tőle is kérdezni. Nagyon sokrétű a működés, az egyik 
legnagyobb probléma az, hogy folyamatosan személyi dolgozói hiányosságokkal küszködünk. 
A család és gyermekjóléti szolgálatot, ha megnézzük, ha visszaemlékeztek rá, hogy annak 
idején mikor én ezt elindítottam 1997-évben, aminek az volt a célja, hogy segítsük a 



családokat, hogy hozzájuthassanak az őket megérintő juttatásokhoz, megelőzzük a 
gyermekveszélyeztetést. Ketten is alig bírtuk ellátni akkor még aljegyző asszony a 
pályafutását ott kezdte, folyamatosan végeztük a munkánkat jöttek az ügyfelek nagyon nagy 
igény volt rá és ez így folytatódott addig, amíg itt pályázat útján ki nem bővítették a 
gondozási központot és ide helyezték a család és gyermekjóléti központot. Ahogy az épület 
meg lett csinálva annyira nem szerencsés a tervrajzot az építészek fordítva nézték az utca felől 
be lett deszkázva egy nagy ablak, ami a fogadóterem lenne a másik rész lett volna a 
vizesblokk, erre mi történt a szennyvízakna mellé került a fogadószoba a vizesblokk került az 
utca felé és be kellett deszkázni az ablakot. A kezdettől fogva folyamatosan eldugul a WC, 
ebbe lépni kell az önkormányzatnak akár a legközelebbi pályázatban vagy bárhogy, ezt meg 
kell szüntetni. Most jelenleg olyan állapot van, hogy nem lehet elmenni a WC-re, még jó, 
hogy a másik részre át lehet menni és oda járni, de ez így nem maradhat.  

A másik dolog a személyi kérdés, nagyon nagy volt az igény erre a faluba és ez az igény 
mostanra sem csökkent látom ezt abból, hogy szombaton és vasárnap mennyi ember eljön 
hozzám, hogy ezt intézzünk, azt intézzünk. Mert sajnos most Tiszagyendán heti kettő napon 
fél napban van olyan lehetőség, amikor bemehetnek az emberek intézni az ügyeiket, mert a 
másik felében a napnak családlátogatás és adminisztrációs munka zajlik. Egyértelmű, hogy ez 
így nem jó, a munka így eredménytelen a falu számára. Most nekünk megoldás, hogy elindult 
a gyermekesély program ez tart még 2022-ig és a gyermekesély program keretében van egy 
olyan szolgáltatásunk, hogy szociális információ nyújtás, ami kiegészíti a családsegítő 
munkáját, nálunk ezt Brigi csinálja, a könyvtárban mivel a másik munkája oda köti, ezt a 
munkát ő napi négy órában végzi. Ha anyagi lehetőségünk adódik, akkor egy embert 
mindenképpen alkalmazni kellene, aki hétfőtől-péntekig dolgozik a családsegítőbe. 

Van még egy másik nagyobb probléma az intézmény működésében, amiben szintén lépni kell 
ez pedig az, hogy amikor a konyha megépült akkor az idősek klubjának egy részét egy ajtóval 
leválasztották, ahol a kiszolgáló helyiségek voltak, ide tartozott a női wc, a fürdő lehetőség 
ahol a kapaszkodók minden föl volt szerelve, melegítő konyha ahol az idősek egy palacsintát 
megtudtak sütni ez teljesen megszűnt, le lett zárva. Ezt sürgősen meg kell oldani. A jövőben 
közös használatú helyiséggel ezt meg lehetne oldani. Ebben majd az illetékeseknek kérnénk a 
segítségét, Aljegyző asszonyt pedig megkérnénk arra, hogy az illetékes hatóságoknál ezt 
próbálja már elrendezni, hogy ez közös legyen a helyiség használata.  

Még egy dolog van, amit úgy gondolok, hogy megoldásra vár, hogy hogyan azt még én sem 
tudom, itt van például Anett, mint szakmai vezető mellette neki tevőleges szakmai munkája 
van konkrétan mentálhigiénés gondozó, ő az, aki az idősek klubjában foglalkozna az 
idősekkel. Csakhogy a szakmai vezetésnél olyan feladatokkal bővítették ki a munkakörét, 
óriási adminisztrációval van megterhelve gyakorlatilag egész hónapra lefoglalja ez a munka 
és nincs idő a szakmai munkára. Ezt így nem lehet csinálni.  

A beszámolót átnéztem, Anettel együtt aktívan részt vettünk az elkészítésben, van-e 
véleményetek az elhangzottakhoz kapcsolatban?  

Pádár Lászlóné képviselő: Ehhez sok mindent már nem nagyon lehet hozzáfűzni, mert 
Gizike annyira részletesen elmondta a működését a szociális intézménynek, nagyon rá kell 
állni arra, hogy itt olyan körülményeket, teremtsünk, meg hogy megfeleljenek a 
követelményeknek és minél több idős ember igénybe tudja venni a szolgáltatásokat, a 
beszámolót elfogadásra javaslom. 



Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom elfogadásra a beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, 
hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a 
Kunhegyesi Mikro-térség Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásra került.  

 
42/2020. (VII.09.) számú határozat 
 

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása –  

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi 
Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Somodi József intézményvezető 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Hetedik napirendi pont: Egyebek 

Hajnal Istvánné képviselő: Megjelent egy pályázat, útjavításról lenne szó a Szabadság utat 
érintené. 

Balogh Henrietta aljegyző: 2020 július 10-ig kell ezt a pályázatot beadni, polgármester úr 
azt mondta, hogy a Szabadság út van olyan állapotban, hogy felújításra szorulna. Összesen 
725 folyóméteren 3,25 cm szélesében újulna meg ez az út, aszfaltozás lenne a szélének a 
rendbetétele stb. Érkezett egy árajánlat ennek a teljes költsége 19.151.600.-Ft, az iparűzési 
adóképességünk alapján 85%-os támogatásban részesülünk az önrész így 2.872.740.-Ft. A 
fejlesztés novembertől indulhatna, a pénzügyi bizottság is úgy határozott, hogy a 2021.évi 
költségvetésbe ezt megpróbáljuk beépíteni amennyiben nyer a pályázat. 

Hajnal Istvánné képviselő: Mit javasolt a Pénzügyi Bizottság? 

Pádár Lászlóné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, aljegyző asszony elmondta, 
hogy ez egy önerős pályázat melyhez 2.872.740.-Ft. –ot kell hozzátenni, de úgy gondoljuk, 
ezt a pályázatot mindenképp be kell nyújtani. 

Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom, aki ezzel az előterjesztéssel egyetért, kérem, hogy kéz 
feltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal 
elfogadásra került. 

43/2020. (VII.09.) számú határozat 

- Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatásáról pályázat 
benyújtásáról –  

 



Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kihirdetett Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet II.2.pont c.) pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására, belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra, a Szabadság út 
felújítására. 
 
A beruházás teljes összege 19.151.600.- Ft, melyből a támogatás maximális mértéke 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat adóerőképessége alapján 85%, azaz 16.278.860.- Ft, a 
saját erő, önrész összege 2.872.740.- Ft. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.872.740.- Ft azaz Kettőmillió – 
nyolcszázhetvenkettőezer – hétszáznegyven forint saját erő összegét 2021. évi 
költségvetésének terhére biztosítja.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
alpolgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2020. július 10. 
Felelős: alpolgármester, aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Magyar Államkincstár Szolnok 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Alpolgármester helyben 
4.) Irattár 
 

Hajnal Istvánné képviselő: Van-e kérdés? 

Oláh János képviselő: Látok itt a településen olyan dolgokat, ami azt tükrözi nem csak felém 
szerintem mások felé is, hogy borzasztó nem törődömök lettek az emberek, nem törődnek 
saját portájukkal, örökké csak a követelőzéseket hallom és elvárják, hogy minden féle fajta 
ilyen segítséget, olyan segítséget kapjanak, persze tisztelet a kivételnek.  

Hajnal Istvánné képviselő: Javasolnám, hogy küldjünk ki a lakosságnak minden házhoz egy 
olyan felszólító levelet, hogy a július hónapot a falu rendbetételére szánjuk és hogy felhívjuk 
minden állampolgárnak a figyelmét, hogy az erre vonatkozó törvény értelmében a háza 
udvarát és a háza előtti részt köteles rendben tartani. Olyan házakhoz is ki kellene küldeni, 
aminek a tulajdonosa nem lakik a településen. Amennyiben a tulajdonos nem reagál, az 
önkormányzat megcsináltatja és a tulajdonosnak ki kell vetni azt az összeget, amennyibe ez 
került. Azt lehetne még belefogalmazni, hogy aki időskorú vagy beteg és nem tudja 
megoldani, jelezze a hivatalnál és tudnánk embert küldeni, aki ennyiért például lekaszálja. Ez 
ránk is vonatkozik, hogy azokat az önkormányzati telkeket is rendbe tartsuk, ami miatt mi 
vagyunk felelősségre vonhatók. 

Pádár Lászlóné képviselő: A szelektív hulladékgyűjtőre hívnám fel a figyelmet, borzasztó 
helyzetek uralkodnak, legalább vagy 20 zsák körbe rakva, gondolom, az italboltok hordják, 



oda tehát azok oldják már meg valahogy a hulladékelszállításukat. Az a szelektív 
hulladékgyűjtő a lakosságnak van kitéve. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Mi is iszonyatosan bosszantónak tartjuk, hogy tele van a 
szelektív hulladékgyűjtő és környéke. Írtunk is az NHSZ Tiszának még tegnap ma már el is 
szállították.  

Hajnal Istvánné képviselő: A nyár beköszöntével egyre több helyen vesszük észre azt, hogy 
problémák vannak a falun belüli állattartással, nekünk van állattartási rendeletünk? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen van. 

Hajnal Istvánné képviselő: Át kellene nézni a legközelebbi testületi ülésen. Mindenhol lehet, 
állatot tartani csak az ne zavarja a szomszédot és megfeleljen, közegészségügyi szempontból 
ne lepjék el a legyek a szomszédot, ne legyen bűz. Arra kérném aljegyző asszonyt, hogy a 
következő ülésre nézze már át az állattartási rendeletet 

 

 

K.m.f. 
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