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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 22-én megtartott 
soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester 
    Hajnal Istvánné alpolgármester 
    Oláh János képviselő          
    Pádár László Józsefné képviselő 
    Boros Tibor képviselő 
    Lenge Tibor Andrásné képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

44/2020. (VII.22.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a testületi ülés 
jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Egy napirendi pontunk lenne, a Szabadság út felújításához kapcsolódó 
határozat módosítása, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
45/2020. (VII.22.) számú határozat 
 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  
 
1.) 43/2020. (VII.09.) számú határozat módosítása - a pályázat benyújtása a 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 (538; 660 hrsz) felújítására -  



 
Első napirendi pont: 43/2020. (VII.09.) számú határozat módosítása - a pályázat benyújtása a 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 
(538; 660 hrsz) felújítására  
 
Pisók István polgármester: A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást közölt az önkormányzattal, a 
határozat módosítása szükséges, mivel a pályázathoz csatolt árajánlatban nem volt jól kiszámolva a nettó és 
bruttó ár, így igaz minimálisan, de változik a beruházás teljes összege és a kapcsolódó önerő mértéke, a 
kiküldött határozati javaslatnak megfelelően. Erről kellene döntést hozni. Megkérdezem, hogy kérdés, 
vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.  
 
 
46/2020. (VII.23.) számú Kt. határozat 
 

- 43/2020. (VII.09.) számú határozat módosítása - a pályázat benyújtása a 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 (538; 660 hrsz) felújítására -  

 
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 (538; 660 hrsz) felújítására 735 folyóméter hosszúságban. 
 
A beruházás teljes összege 19.150.331.- Ft, melyből a támogatás maximális mértéke Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat adóerőképessége alapján 85%, azaz 16.277.781.- Ft, a saját erő, önrész összege 2.872.550.- 
Ft. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.872.550.- Ft azaz Kettőmillió – 
nyolcszázhetvenkettőezer – ötszázötven forint saját erő összegét 2021. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
alpolgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2020. július 24. 
Felelős: alpolgármester, aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Magyar Államkincstár Szolnok 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Alpolgármester helyben 
4.) Irattár 



 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pisók István                        Balogh Henrietta 
polgármester       aljegyző 

 
 
 

Tóthné Kovács Piroska 
jegyzőkönyvvezető 

 

 
 


