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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2020. február 10-én 
megtartott üléséről 
 
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 
Jelen vannak:            
                         Pádár Lászlóné bizottság elnök 
  Lenge Tiborné bizottsági tag 
                        Oláh János Mihály bizottsági tag 
   
 
Tanácskozási joggal jelen van: Pisók István polgármester, Hajnal Istvánné alpolgármester, 
Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pádár Lászlóné elnök: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, köszöntöm 
Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt Aljegyző Asszonyt a mai Pénzügyi bizottsági 
ülésünkön. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság Tóthné Kovács Piroskát 3 igen, 0 nem, 
0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 
1/2020. (II.11.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pádár Lászlóné elnök: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 
 
2/2020. (II.11.) számú határozat  
 

- A napirend elfogadásáról -  
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
megtárgyalásáról 

 



Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
megtárgyalása 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Az anyagot mindenki megkapta kérem, hogy a kérdéseket, 
észrevételeket tegyük fel az Aljegyző asszonynak. Itt a bevételek alakulásánál én számszaki 
hibát találtam itt például, hogy 1.037 e Ft-al több támogatás jelenik meg 2019. évhez képest, 
akár hogy számoltam nekem csak 83. 000.-Ft jön ki, ebből hiányzik valami? 

Balogh Henrietta aljegyző: A felsorolásba nem írtuk bele az apróbb tételeket, azok 
hiányoznak. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Nekem van olyan, hogy zöldterület gazdálkodására, 
közvilágításra, közutak fenntartására, egyéb önkormányzati feladatokra és szociális 
feladatokra. 

Balogh Henrietta aljegyző: Van még lakott külterületünk is, polgármester illetményének 
támogatása az is van egy külön jogcímen, ennyire nem részleteztük a nagyobb tételeket 
emeltük ki.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ugyan ilyen számszaki hibát találtam még a konyha 
bevételénél, hogy 5.753. e Ft, ha ezt összeadom ez 3.000.-Ft-al kevesebb jön ki. 

Balogh Henrietta aljegyző: Viszont itt lehet, hogy volt pár ezer forint a pénztárban és azért a 
maradványnál, azt nem írtuk ki.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van itt a TOP 3.2.1. beruházáshoz kapcsolódóan 432 e Ft 
támogatással számolunk, mely összeg a Magyar Államkincstártól hívható le, most ez mit 
jelent? Megkapjuk mi ezt a pénzt? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen azt jelenti, hogy jelenleg pénzmaradvány van, a két nagy 
beruházáshoz kapcsolódóan kellett nekünk alszámlát nyitni, amit igazából a Kincstár kezel 
nekünk és a TOP3.2.1. számlán van 2.847 e .-Ft a TOP 3.2.2. számlán van 775 e- Ft. És még 
ott van maradvány, ami nem került lehívásra, ami magánál a Kincstárnál van és nem a mi 
számlánkon ez az a 432 e Ft. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Tehát ez bármikor lehívható? 

Balogh Henrietta aljegyző: Úgy, hogy átcsoportosítottuk ezt az összeget, támogatási 
szerződés módosítást hajtottunk végre és így most már bármikor lehívható. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A dologi kiadásokon belül jelentős tételt jelent a konyha 
működtetéséből adódóan a nyersanyag kiadás összege, valamint a konyha működtetésének az 
összege. Ez mit jelent? 

Balogh Henrietta aljegyző: Azért jelent sokat, mert az összes dologi kiadásunk az 57 millió 
forint és ebből, amit a konyha nyersanyagra illetve villamos energia, gáz stb . használ föl az 
31 millió forint.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Lakhatási támogatás 3.150 ezer Ft ezen elcsodálkoztam, 
hogy nem sok ez? Hány igénylő van, milyen összeggel? 

Balogh Henrietta aljegyző: Szeretnék egy kiegészítést tenni, hogy a szociális jellegű 
kiadásokra összességében 13.500 e forintot kapunk. Ennek a felhasználhatósági köre 



régebben nagyobb volt, akár közmunkaprogram önrészére is lehetett használni, most már 
nagyon leszűkítették ezt a kört és így a szociális rendeletünket egy következő ülésen fölül 
kellene vizsgálni, mert eddig például a lakhatási támogatást durván 50 fővel számoltunk és 
3.000.Ft- al. Viszont érdemes lenne elgondolkozni, hogy ezt a 3.000.-Ft-ot esetleg 
megemelni, illetve saját hatáskörben valamit nyújtani szociális területen, ezen a Képviselő-
testületnek mindenképpen el kell gondolkozni. 

Pisók István polgármester: Lehet például csomagot osztanunk ebből a pénzből vagy 
támogatni az óvodánál a szociális étkeztetést vagy például a szociális tűzifának az önrészére 
mehet, a tűzifának a beszállítására. Vagy a lakhatási támogatást megtudjuk emelni ebből. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az a lényeg, hogy idén december 31-ig ezt a 13.500 e forintot fel 
kell használni és megmondja a Kincstár, hogy melyik kormányzati funkciókon lehet kiadás, 
ha nem azon van, akkor viszont vissza kell fizetni.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A 16.000 e forint visszafizetési kötelezettséggel nem 
számoltunk, na, most ez elévült már, ugyanis ez 2013-as? Nem 5 év az elévülési ideje? 

Balogh Henrietta aljegyző: Akkor lenne 5 év, ha nem kaptunk volna róla semmi felszólítást 
vagy semmi iratot, akkor 5 év után elévül. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: És mikor kaptuk az utolsó felszólítást? 

Balogh Henrietta aljegyző: 2018-ban inkasszó halasztási kérelmet nyújtottunk be. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van-e olyan az Önkormányzatnak, ami elévült 
kintlévősége? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez az adóban lehet, viszont az adót, azt nagyon figyeljük mivel 
az iparűzési adóalap az önkormányzat állami bevételeinek is az alapját képezi, és hogyha 
valaki nem fizet, többször is felszólítjuk, vagy ha végrehajtás van, akkor azonnal 
bejelentkezünk, mint követelők, de ezt megkérdezem a holnapi napra pontosan.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van itt, hogy a TRV Zrt-nek a bérleti díjat kiszámlázzuk, 
de ez felújítási költségre kiadásra megy, na, most ezt valaki ellenőrzi-e ezeket a felújítási 
munkákat, hogy ezek lettek végezve annyi forint összegben, mint amennyi bérleti díjat 
kiszámlázunk? 

Balogh Henrietta aljegyző: 2018.-ban járt le egy kompenzálás, volt nekünk egy 
vagyonértékelésünk, amit kifizetett a TRV az Önkormányzat bérleti díjának a terhére, a 
„KEOP” beruházáshoz kellett és most már a 2018. második félév a 2019 és a 2020 évi bérleti 
díj a letéti számlán rendelkezésre áll. Jelenleg nem tudok felújításról, hogy lenne, viszont 
betervezni kiadásként be kell terveznünk.  

Pisók István polgármester: Ez az azért van, mert törvény szerint nem használhatjuk föl a 
pénzt csak felújításra. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Értem, de ha van felújítás azt valaki igazolja –e?  

Pisók István polgármester: Küldik a számlát. 



Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Minden egyéb intézményhez kapcsolódó eseményhez 
előzetes írásbeli engedélyezés után lehet beszerzést lefolytatni. Magamnak írom oda, majd a 
beszerzett eszközöket és tárgyakat leltárba kell venni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Minden 200.000.-Ft fölötti nagy értékű tárgyi eszközt az 
államháztartási törvény szerint egyébként is leltárba kell venni, de a kis értékű tárgyi 
eszközöket is nyilvántartásba vesszük. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Feladat elmaradásból származó –személyi és dologi- 
megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. Nem csak 
az elmaradásból, hanem az egyébkénti esetnél is. 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez egyébként is így van, hogy csak a költségvetés módosítással 
lehet más jellegű kiadásokra fordítani a megtakarított pénzt.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Itt ugye úgy van megfogalmazva, hogy képviselő-
testületnek kell engedélyezni akkor, hogyha feladat elmaradás van, nekem az a véleményem, 
hogy akkor is a testület engedélyezze, ha bármilyen okból pénzmaradvány keletkezik 
bármelyik önkormányzati területen. Mert csak példát mondok, vegyük az óvodát 
feladatelmaradásból nem fog pénzmaradvány keletkezni viszont olyan óriási költségvetéssel 
rendelkezik az óvoda, hogy máshonnan meg fog. És ha pénzmaradvány van, azt a testület 
engedélyével költsük el, nem csak ott máshol is. 

Pisók István polgármester: Én is azt javaslom, hogyha az óvodánál van pénzmaradvány és 
van egyéb olyan dolog, amit el kell költeni azt ne az óvodavezető vezető döntse el egy maga, 
hanem döntse el a testület.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van itt beruházásra 9.987.e Ft ez a TOP –os pályázatokból 
adódó? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, egyrészt van a Magyar Falu Program Óvoda udvar 
fejlesztése 4.792 e Ft, a TOP 3.2.1. van benne 3.612 e Ft, TOP 3.2.2. –nél van a 775 e Ft, 
valamint a konyhánál sütő vásárlás van még benne.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van itt, hogy felújításokra 2.540 e Ft. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az egyik összeg az ivóvíz, illetve a szennyvíz bérleti díjából 
adódó felújítási kiadás. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Itt a bevételeknél a felsorolásba találtam azt, hogy 
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Én úgy tudtam, hogy fizetnek idegen forgalmi 
adót például a hollandok.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Van itt még olyan, hogy talajterhelési díj, ugye akiknek 
nincs bekötve a szennyvíz. Ha most ez a takarékosság éve, akkor az ilyen pénzeket meg kell 
fogni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezt nagyon nehéz behajtani, ez egy önbevallás lenne, volt már 
talajterhelési díj korábban. De jelenleg azzal nem terveztünk.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ellátottak pénzbeli juttatása 9.150 e Ft? 



Balogh Henrietta aljegyző: Amit beszéltünk az előbb, amit a szociális rendeletben ki kell a 
Képviselő testületnek találnia, benne van a köztemetés, átmeneti segély, ösztöndíj. De ezen 
felül szükséges a megadott kormányzati funkciókon belül szociális jellegű támogatást, kiadást 
biztosítani, hogy a támogatással el tudjunk számolni.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A dologi kiadásoknál az önkormányzatnak 56.826 e Ft, a 
Platánfa Óvodánál 34.692. e Ft Én azt arányosan rettentő soknak találom, miből adódik ez a 
rettentő sok dolog? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez úgy van, hogy a Platánfa Óvoda és Konyha kiadása ez, a 
konyhának a nyersanyag költsége is ott szerepel, ami a jelentősebb kiadási tételt jelenti.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A 6-os számú mellékletben óvodapedagógusok 
bértámogatása létszám 3,7 ez, hogy jön ki? 

Balogh Henrietta aljegyző: A törvény számolja, ebbe mi nem is tudunk beleszólni, 
gyereklétszámot tudjuk megadni és az alapján van egy képlet és így kerül meghatározásra az, 
hogy mekkora a bértámogatás. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Egyéb szervek támogatása, tűzoltóság, háziorvosi rendelő 
és a háziorvosi alapellátásnál mi ez a támogatás ez az 1.952 e Ft? 

Balogh Henrietta aljegyző: Havonta 150.000.-Ft támogatás a háziorvosnak, illetve az 
önkormányzat fizeti a telefondíjat, ez az 1.952 e Ft támogatás. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szerintem, ha most a Doktornő elmegy, most tudnánk rajta 
változtatni, hogy befejeztük ezt a fajta támogatást. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A sportegyesületnek a támogatása, hogy is van ez? 

Balogh Henrietta aljegyző: 318.770.-Ft-ot terveztünk sportlétesítmények fejlesztése, 
működtetésre, gáz, áram és a vízdíj van nekik itt. Amit az önkormányzat fizet. 

Lenge Tiborné képviselő: Évente mennyi pénzt fizetünk ki például a sportegyesületnek? 

Balogh Henrietta aljegyző: Közvetlenül semmit, a beérkezett közüzemi számlákat fizetjük, 
körülbelül 300.000.-Ft-ot éves szinten. 

Lenge Tiborné képviselő: Nem sokan vagyunk, mint Asszonykórus, de egyetlen egy forintot 
sem, semmire nem kapunk, helyünk nincs, és több mint 10 éve működünk. Jó volna, ha az 
Önkormányzat egy 100.000.-Ft-ot ránk is szánna. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van egy civilszervezetek támogatása rendelete az 
önkormányzatnak, civil szervezetek pályázhatnak bizonyos összegre. 

Balogh Henrietta aljegyző: Megvan az a rendelet, az alapján lehet a civil szervezeteknek 
pályázni.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Itt az engedélyezett létszámnál, Platánfa Óvodánál például 
3 pedagógus 2 nem pedagógus közalkalmazott 5 fő összesen, egyéb bér hat alá tartozó k2 fő 
közfoglalkoztatott 4 fő. 

Balogh Henrietta aljegyző: Két munkatörvénykönyves a szakács és az élelmezésvezető, 
közfoglalkoztatottak 1 az óvodában van, illetve a 3 konyhalány. 



Lenge Tiborné képviselő: Ezt nem lehetne úgy megoldani, hogy kinevezett dolgozók 
lennének, tudom, hogy ezen sokat spórol az önkormányzat, hogy a munkaügyi központon 
keresztül alkalmazzák a dolgozókat és kevesebb bérrel. 

Pisók István polgármester: Javaslom, Marika írjatok egy levelet, hogy támogatást 
szeretnétek kérni az önkormányzattól. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Meg kell határozni a pályázati keretet. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A gazdálkodás különös szabályai a 2020. költségvetési 
évre, amit nagyon helyesnek tartok, hogy az önkormányzat felhívja az intézmények figyelmét 
a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben 
pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági 
helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető. Átnézetem, ennyi kérdésem volt, 
átadom a szót a képviselő társaknak. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Volt itt a költségvetési tervezetben az, hogy pénzeszköz 
átadása szükséges Kunhegyesnek, ez mindenképpen szükséges? 2017-ben lecsökkent 5 főről 
4 főre az álláshely, akkor szóltunk, 2018-ban ugyanúgy 5 főre terveztek, 2019- ben 5 főre 
terveztek, megérkezett a 2020- as tervezet ugyanúgy, hiába szólt Intézményvezető Úr, hogy 
Tiszagyendának 4 fő házi gondozója van nem pedig 5 fő. 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly is kivetettük belőle mert bele rakták, és most is ugyanúgy 
kiküldték a tervezetet, de fölhívtam ott a gazdaságvezető figyelmét, hogy vegye ki az 5. üres 
álláshelyet a házi segítségnyújtásnál. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás 
van-e a 2020. évi költségvetés tervezetéhez. Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 
Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetését a Képviselő testületnek. Aki 
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem és 0 
tartózkodik szavazattal a 2020. évi költségvetést a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
a bizottság. 

3/2020. (II.10.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
megtárgyalásáról –  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta 
és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Pénzügy 

5.) Irattár 



Egyebek 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Amennyiben a Platánfa Óvoda és Konyha jogi személy és 
önállóan gazdálkodik, vegyen föl könyvelőt és csinálja a könyvelését. Ezt nem lehet 
megoldani? Miért nekünk kell dolgozni ezzel? Vagy pedig, ha itt csinálja, valaki az 
önkormányzatnál, annak a bérét fizesse ki. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hogy van az, nincs már olyan, hogy az Óvoda szakmailag 
önálló, de gazdálkodásilag nem önálló, a döntéseket jóvá kell hagyni, ez mindig így volt. 

Balogh Henrietta aljegyző: 2013-ban jött létre ez az önállóság, ekkor lett bejegyezve az 
Óvoda, mint önálló törzskönyvi személy akkor kellett neki bankszámlát nyitni akkor kellett 
önálló pénztárat nyitni, akkor kellet a Hivatalokat is külön törzskönyvbe bejegyeztetni, külön 
kapja a normatívát. Gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló jogi személy, 
munkamegosztási megállapodás alapján végzi neki a hivatal a munkát.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A kötbér nem lett betervezve a költségvetésbe? 

Balogh Henrietta aljegyző: El lett indítva, de nem terveztünk vele. 

Pisók István polgármester: Berendeltem a Nonprofit Igazgatóját, ha minden igaz holnap jön. 

Balogh Henrietta aljegyző: Csak azzal tervezhetünk a költségvetésbe, amire van elfogadott 
hatósági szerződés, kötelezettségvállalás stb. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Nonprofit tartozik tagi kölcsönnel is az 
Önkormányzatnak. 

Pisók István polgármester: Bejön ide, egyébként is köteles beszámolni minden év végén az 
önkormányzatnak. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Engem föl hívott Sztrunga Brigi és mondja nekem, hogy 
mi van az ő alkalmazásával, mert az a helyzet, hogy ő iskolába jár és kötelesek vagytok 
engem alkalmazni, mert ha nem akkor megbüntetik az önkormányzatot. 

Balogh Henrietta aljegyző: Jelenleg egy E-learning oktatáson vesz részt.  

Pisók István polgármester: Meg lett a munkaszerződése hosszabbítva. Nekem az volt a 
kérésem, hogy legyen nyitva szombaton, hogy tudjanak hova menni a fiatalok. De nem tudja, 
mert a gyerekei akkor vannak otthon. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Vagyonnyilatkozatot ki nem adta le? 

Balogh Henrietta aljegyző: Egyedül Tasi István nem adta le. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Neki kellene egy felszólítás. 

Balogh Henrietta aljegyző: Kaptunk egy törvényességi felhívást az alakuló üléssel, miszerint 
Polgármester Urat, amikor az ő tiszteletdíja és a költségtérítése meg lett szavazva, nem elég 
hogy tartózkodott, hanem neki jeleznie kellett volna a személyes érintettségét és a Képviselő 
testületnek külön határozatba kellett volna kizárni a szavazásból, de majd a következő ülésre 
be fogom hozni. Illetve Villás Nóra és Tasi István tegye le az esküt a Testület előtt ez volt 
még a törvényességi felhívásban.  



Lenge Tiborné bizottsági tag: Amikor Vígh Laci fizet mások is bent tartózkodnak az 
irodában. Valamint a pénztár ajtaja nyitva van.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Én is tapasztaltam meg hallottam, hogy Marikának is volt 
ilyen rossz tapasztalata, hogy a pénztár ajtó, Lacinak az ajtaja nyitva van, nem 
személyeskedés, félre ne értsd, állandóan nyitva van fizetéskor. Legalább mikor fizetés van, 
és annyi pénzzel, foglalkozik, akkor csukja be az ajtót, mert azért van az a kis ablak, hogy ott 
fizessen ki. 

Balogh Henrietta aljegyző: A kis ablakon fizet ki, de hogy az ajtó nyitva van-e nem tudom. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás, kérdés 
van-e esetleg? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  
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