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2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2020. július 8-án 
megtartott üléséről 
 
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 
Jelen vannak:            
                         Pádár Lászlóné bizottság elnök 
  Lenge Tiborné bizottsági tag 
                        Oláh János bizottsági tag 
   
 
Tanácskozási joggal jelen van: Hajnal Istvánné alpolgármester, Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pádár Lászlóné elnök: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, köszöntöm 
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.  
 
4/2020. (VII.08.) 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.  
 
 
5/2020. (VII.08.) számú határozat  
 

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

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

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtása 
- Földi szúnyoggyérítés megrendelése 



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

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Átnéztem, egy két dolgot emelnék ki, úgy gondolom, aki 
ezt elkészítette felelősségteljesen végezte a munkáját. Ezek a rendelet módosítások elég nagy 
összeggel módosultak ezt mi indokolta? A bevételi oldal és a kiadási oldal is elég nagy 
összeggel módosult, ezt előre nem lehetett látni? 

Balogh Henrietta aljegyző: Amikor a 2019. évi költségvetést terveztük, csak azokkal a 
számokkal tervezhettünk, amihez kapcsolódik konkrétan hatósági szerződése vagy egyéb 
olyan dokumentum adott, ami a kötelezettségvállalást már előirányozza. Jelentős növekedés a 
működési célú bevételek között a Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódik ezzel nem 
tervezhettünk hiába tudtuk, hogy fel akarunk venni 70 embert, de amíg nem volt aláírva a 
szerződésünk addig nem tervezhettünk. És mivel március 1-től indult a program és február 
végén lett aláírva a szerződés ezért ez a költségvetésbe nem kerülhetett év elején bele. De 
ugyanúgy módosítani kellett az intézményi működési bevételeket, mert több lett, mint az 
előirányzatban volt. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: És év közben ezt nem lehetett módosítani? 

Balogh Henrietta aljegyző: 2019. évben nem volt év közben költségvetés módosítás, vezette 
a gazdaságvezető tételesen a módosításokat, de most így egyben kerülne átvezetésre a 
költségvetésen.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Itt a saját bevételi forrás és azok teljesítése igaz, hogy 
azok nagyon minket most nem érint, mert ha betudjuk szedni, akkor is oda kell adni, de 
gépjárműadó az, ami nagyon elvan maradva a befizetés. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Heni, nem úgy van, hogy ami nem teljesül adó nekünk azt 
meg kell pótolni? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudok róla, azt kell nekünk most átadni az államnak, ami 
már be van fizetve konkrétan január 1-ig visszamenőleg. 

Balogh Henrietta aljegyző: Eddig csak a 40% maradt az önkormányzaté és a 60% -ot kellett 
befizetni, de most már 100% -ot kell minden hónap 10. napjáig átutalni a megadott 
számlaszámra.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: A szolgálati lakásoknál láttam, hogy a bérleti díj befizetése 
az 75%-os, nem fizetik a bérleti díjat? 15.000.-Ft a bérleti díj 5.000.-Ft meg a garázs? 

Balogh Henrietta aljegyző: 15.000.-Ft egyben, akkor kell az 5.000.-Ft-ot fizetni, ha más 
bérli a garázst. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenki fizeti normálisan? 

Balogh Henrietta aljegyző: Fizeti, esetleg arra gondolok, hogy volt felújítás a bérleti díj 
terhére, az lett kompenzálva.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az régebben volt, érdemes lenne majd ezt megnézni. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A vagyonkimutatásnál ez az immateriális javak, tudom, 
hogy mit is jelent, de mik ezek? 



Balogh Henrietta aljegyző: Ezt meg kell néznem pontosan, de szerintem szoftver előfizetési 
díj, szociális program, egyéb programok, amik a gépekre lettek telepítve, amikkel dolgozunk.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A vagyonkimutatásnál azt tudom, hogy ez nem anyagi és 
nem pénzügyi jellegű. 

Balogh Henrietta aljegyző: Lehet valami számítógépes program. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök ez az 
iskolának a dolgait jelenti?  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Én ennyit szerettem volna, köszönöm, átadom a szót a 
Képviselő társaimnak. Van-e kérdés? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A létszámot néztem az önkormányzatnál 7 fő. Ez a 
köztisztviselői létszám?  

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, az önkormányzati jogalkotás létszáma, azaz a 
polgármester, a képviselők. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ez az óvoda ez egy mumus, ez már most egy örökzöld 
téma lesz, úgy gondolom, mert az önkormányzati intézmény feladatkörébe van utalva, de az 
óvodai ellátás az önálló költségvetési szerv az a Platánfa Óvoda és Konyha által történik. És 
ezt nekem nem tudja senki megmagyarázni, hogy ha ez egy önálló költségvetési szerv, akkor 
mit keres ebbe az önkormányzatnak a költségvetésébe? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez akkor lett részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 
amikor meghozta azt a jogszabályt a Kormány, hogy önállóan kell, hogy gazdálkodjanak 
2013. évben. Az óvodákat önálló adószámmal, bankszámlaszámmal kellett ellátni. Az állam, 
a Magyar Államkincstár útján az önkormányzatnak utalja az óvoda finanszírozását, azt kell 
tovább adni az óvodának. Az óvodához kapcsolódó gazdasági feladatokat az önkormányzat 
végzi, a szakmai feladatokat az óvoda önállóan látja el. Munkamegosztási megállapodást 
kötött a Közös Önkormányzati Hivatal az óvodával. Az Államháztartási törvény és annak 
végrehajtási rendelete mondta ezt ki, hogy ezt így kell csinálni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annak idején 28 éve mikor én voltam az óvodavesztő 
szakmailag önálló volt viszont a gazdasági feladatokat az Önkormányzatnál végezték el. És 
most tulajdonképpen most ugyanaz a helyzet. Viszont csak részben önálló gazdaságilag, mint 
régen is így volt, és akkor mi a magyarázat arra, hogy önálló óvodának megfelelő vezetői 
pótlékot kap a vezető?  

Balogh Henrietta aljegyző: A nemzeti köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó 
közalkalmazotti törvény, a végrehajtási rendelete mondja ki, hogy mennyik a bérek. A 
jogszabálytól eltérni nem tudunk.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ennek utána kellene nézni. Ha nincs kérdés javaslom a 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) számú 
önkormányzati rendeletének a módosítását elfogadásra a testületnek. Megkérdezem, hogy 
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 



elfogadását. Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 
elfogadásra került.  

 

6/2020. (VII.08.) számú határozat  

 

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

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) számú 
önkormányzati rendeletének a módosítását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének 
teljesítése 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló napirendi pontot már megtárgyaltuk elfogadásra 
javasoljuk a képviselő testületnek. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Alapos, áttekinthető érthető, elfogadásra javaslom. 

Oláh János képviselő: A legutolsó oldalon a Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2019. évi 
adósságot keletkeztető ügyleteikből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, itt 
megvannak adva, hogy megnevezés 2, adósságot keletkeztető ügylet várható összege 3 ez mit 
takar? 

Balogh Henrietta aljegyző: Csak az oszlopok vannak megsorszámozva, de Tiszagyendának 
adósságot keletkeztető ügylete nincs, az államháztartási törvény kimondja, hogy ezt is ki kell 
mutatni, de nekünk nincsen ilyen. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 
határozati javaslat elfogadását.  

 

7/2020. (VII.08.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítésének 
elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
zárszámadást a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 



Harmadik napirendi pont: Önkormányzati feladat ellátását szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtásáról 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A Szabadság út felújítására lenne ez a pályázat beadva, a 
felújítás költsége 19.150.331.-Ft ebből az önerő 2.872.550.-Ft ez már a 2021 évi költségvetést 
fogja érinteni. Javaslom elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan további kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

8/2020. (VII.08.) számú határozat 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása –  

 

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 
 
 

Negyedik napirendi pont: Egyebek 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Irtózatos nagy a szúnyoginvázió és ezt a földi 
szúnyoggyérítést meg kell csinálni. Mennyibe kerül? Felhatalmazzuk Jegyző asszonyt, hogy 
intézze el. 

Balogh Henrietta aljegyző: Olyan 250.000.-Ft körül van a 105 hektár irtása.  



Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Javaslom elfogadásra, hogy legyen szúnyogirtás a lehető 
legrövidebb időn belül a településen. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

9/2020. VII.08.) számú határozat 

 

- Földi szúnyoggyérítés megrendeléséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja a 
földi szúnyoggyérítés megrendelését a lehető legrövidebb határidőn belül a kialakult 
katasztrofális szúnyoghelyzetre való tekintettel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, alpolgármester 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretnék mondani a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a 
vírushelyzet alatt a Polgármester úr hozott határozatokat a Pénzügyi Bizottság hatáskörét is 
illetően a következők szerint: 

- A lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására 2020-banbenyújtottuk 
pályázatunkat, az önkormányzat 18,3 millió forintot pályázott meg a TRV Zrt. által 
szolgáltatott adatok alapján. Ha ezt megkapjuk igaz a TRV Zrt.-nek ezt át kell utalni, 
de fejlesztésre, felújításra kell fordítani. 

- Be lett adva a Magyar Falu Program közművelődési pályázat 5 millió forint értékben. 
A Művelődési Háznak az ablakait cserélnénk, parketta csiszolás, radiátorcsere, 
vizesblokk kisebb felújítása lenne benne és tárgyi eszközök. 

- Beadtuk a pályázatot a Magyar Falu Program keretében a közterület közút 
karbantartást szolgáló eszközbeszerzésre, ott ment be igényként egy nagyobb fűkasza, 
egy nagyobb stihl fűrész, illetve egy nagynyomású mosó.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Az a kormányrendelet, ami előírja az iparűzési adóknak a 
május végéig való befizetését az ránk is vonatkozik? Eddig az volt, hogy december 31-ig 
lehetett befizetni, de a kormány most úgy határozott, hogy következő év május végéig kell 
befizetni. 

Balogh Henrietta aljegyző: Én nem tudok erről. December 31-ig szokták feltölteni az 
iparűzési adó előleget, május 31-ig bejön a bevallásuk és a bevallást beérkezését követő 15 
napon belül fizetik meg. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nincs már a birkáknál a szamár? Láttam reggel, hogy 
elvitték a településről? 

Balogh Henrietta aljegyző: Mi csak a helyet adtuk a szamárnak, hogy megoldódjon a rossz 
szomszéd viszony. A tulajdonos az maradt, dönthetett úgy, hogy elviszi.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: Amivel engem is megkerestek Tóthné Icáék az, hogy egy 
gané telep alakult ki a Náhóczki féle háznál, napok óta ott áll az udvaron egy nagy pótkocsi, 
trágyával megrakva és ellepték a legyek. Mit lehet tenni? Van erre rendeletünk? 

Balogh Henrietta aljegyző: Birtokvédelmet kértek, kötelezve lettek, hogy a trágyát bizonyos 
időként, ahogy halmozódik, vigyék ki, úgy tudom ki is vitték, kerítést megcsinálták. A 
határozatban foglaltakhoz tartották magukat.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Lehet állatot tartani csak az ne zavarja a környezetet. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: megkérdezem, hogy kérdés, vélemény, egyéb közlendő 
van-e a mai üléshez kapcsolódóan? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést 
bezárom.  

 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
          Pádár Lászlóné        Lenge Tiborné 
           Bizottsági elnök                                               Bizottsági tag  
 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 

 

 

 


