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1. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 31-én 

megtartott, Pénzügyi Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket, az aljegyző asszonyt. 

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Kovács Piroskát 

javasolja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal elfogadta Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

1/2022. (I.31.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Egy napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak 

megfelelően. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kéri a napirendi 

pontokat szavazzák meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A bizottság 3 igen 

szavazattal, elfogadta a napirendi pontokat. 

 

2/2022. (I.31.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a napirendi 

pontot a javasolt formában elfogadta. 

 

1.) Év eleji költségvetési tervezési feladatok megtárgyalásáról 

Ea.: Pádár Lászlóné pénzügyi bizottság elnöke 

 

2.) Polgármester és alpolgármester illetményének megállapításáról 

Ea.: Pádár Lászlóné pénzügyi bizottság elnöke 

 

2.) Egyebek 

Ea.: Pádár Lászlóné pénzügyi bizottság elnöke 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Mielőtt rákezdünk a napirendi pontok tárgyalására, 

szeretném tájékoztatni képviselő társaimat, hogy utoljára 2020. július 8-án ült össze a 

bizottságunk, ahol a 2019. évi költségvetésnek a teljesítéséről tárgyaltunk. Az azóta eltelt 

időszakban a veszélyhelyzet elrendelése miatt a képviselő-testület ki volt zárva a feladatainak 

gyakorlásából mivel a Polgármester úr egy személyben intézkedhetett, és nagyon kevés 

tájékoztatást kaptunk az eseményekről.  

Első napirendi pont: Év eleji költségvetési, tervezési feladatok megtárgyalásáról. 



Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Mivel már most az éves költségvetést kellene tárgyalnunk 

kérném, szépen az aljegyző asszonyt tájékoztassa a bizottságot az elképzelésekről, várható 

beszerzésekről, kiadásokról, fontosabb teljesítésékről. 

Balogh Henrietta aljegyző: Sajnos a 2022. évi költségvetésünk rosszabb lesz a 2021. évnél, 

főként az állami támogatások, amik jelentősen lecsökkentek, ennek az az alapja hogy az állam 

a támogatások alapjául az iparűzési adóerő képességet veszi és annak az egy főre jutó összege 

bizonyos kategóriába sorolja a településeket. Tavaly Tiszagyendának a 2021.év iparűzési 

adóerő képessége 13.693.602.-Ft volt most megemelkedett 14.211.297.-Ft-ra ezért egy olyan 

sávba esünk, ahol nincs kiegészítő támogatás és ez minden jogcímet érint a zöld területtől a 

közvilágításig a közútfenntartás, ugyanúgy, amit a közös hivatal kap finanszírozást 

Tiszagyenda vonatkozásában. Általános működési támogatásaink lesznek kevesebbek 

2.500.000.-Ft-al, a köznevelési feladatok 1.700.000.-Ft-al, a Közös Hivatal támogatása lesz 

kevesebb 3.800.000.-Ft-al. Azt gondolom, hogy az önkormányzat a kötelező feladatok 

ellátására szorítkozik, valamint azokra a pályázatokra, beruházásokra, ahol önerőt nem kell 

biztosítani, Magyar Falu Program, TOP-os beruházások lesznek, amik nem kötelező, önként 

vállalt feladatok. Emelte az állam jelentősen az egészségügyi, óvodai dolgozók és pedagógusok 

bérét ahhoz úgy néz ki, hogy támogatást is ad ezzel szemben az én szívfájdalmam, hogy a 

köztisztviselők bérét 2008.-óta nem emelte és sajnos most is még 3.800.000.-ft támogatást el is 

vesz, úgy gondolom, ez azt eredményezi, hogy béremelésen ne is gondolkozzunk erről is kell 

beszélnünk és a cafeteriáról. Ha bármi kérdés van a költségvetéssel kapcsolatban, kérem, 

jelezzék.  

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Köszönöm szépen, nem tudom, hogy milyen költségeket 

lehetne csökkenteni egy jobb oda figyeléssel, felügyelet alá vonással kellene a költségvetésbe 

olyan dolgokat csökkenteni, amit lehet, amit nem muszáj, azt ne vásároljunk, mondjuk egy hypo 

helyett kettőt ez csak egy példa, bármire vonatkozik, amit megvásárolunk, üzemanyagtól 

kezdve bármilyen dolgokra. Ezek ellen nem tudunk sajnos mit tenni, amiket elmondtál csak 

tényleg egy odafigyeléssel tudunk gazdálkodni. 

Oláh János képviselő: Én egy más vonalról a kertészeti és az állattenyésztési vonal, ami az 

utóbbi években nem rentábilis működés volt, muszáj volt elültetni azokat a magokat stb. nincs 

látszata, mert nem tudtak behozni egy igazi zöldséget, egy igazi gyümölcsöt, bármit. A fizetés 

is, sokan úgy vannak, nem csinálom ennyiért, vagy olyan embert kellene alkalmazni, aki ért 

hozzá és csinálja, és lehetőség szerint emelni a fizetésen, mert ez egy lehetőség volna, mert 

nagyon sok pénz kimegy, orvos, vetőmag, takarmány, ennek látszatának kellene lenni, de nincs. 

Lenge Tiborné képviselő: Én egyetértek ezekkel a gondolatokkal, olyan embereket ne 

vegyünk fel, ha úgy gondolja, hogy ennyi pénzért nem tud becsületes munkát végezni akkor ne 

vállalja. Mert az, hogy egész nap a faluba lődörög, elmegy a szemét mellett. 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Hatékonyabb munkavégzésre kell az embereket sarkalni, 

egy olyan felügyeletet kell biztosítani melléjük, tudom, hogy nem nagy az a fizetés, de ha 

dolgozik két három óra hosszát becsületesen, akkor már van eredménye. Azt kérni is akartam, 

szeretném kivizsgáltatni, hogy egyik hónapról a másikra hova lett 46 birka? Február 15-én még 

volt nem tudom 92-96 így valahogy március 15-én már csak 50 darabot vettek át, mert annyi 

volt! Hova lett? Készült erről valami feljegyzés? Jegyzőkönyv? Állatorvosi jegyzőkönyv vagy 

megállapítás, hogy elpusztult? Vagy ellopták, akkor egy feljelentési jegyzőkönyv a rendőrség 

felé. Ezt én nagyon szeretném meg tudni, hogy mi történt. Mert itt erről senki nem tud. 



Oláh János képviselő: Olyat, hogy elhullási jegyzőkönyv láttál? 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Semmiféle jegyzőkönyv nincs. 

Oláh János képviselő: Felelős állattartásnál lenni kell ilyennek. 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Hogy állapította meg az állatorvos az elhullást, hova tették 

az elhullott állatokat? Kinek a hibájából keletkezett, lehet-e felelősségre vonni érte valakit? 

Minimum öt jegyzőkönyv. 

Oláh János képviselő: Amikor elindult ez az egész kertészet, állattenyésztés, 140-150 

közmunkással indult, erre lettek tervezve a területek az állatlétszámok és a munkások nagy 

része. És most itt maradt a nyakunkon fenntartani sokkal kevesebb közmunkás lett, így a falu 

dolgai sem lettek elvégezve és a kinti sem. 

Lenge Tiborné képviselő: Ki szabályozta le legutóbb, hogy az óvoda működtesse a konyhát? 

Balogh Henrietta aljegyző: Államháztartási törvény szabályozza, valamint a 2016-ben a 

konyhafelújításra elnyert pályázat, melyben vállalta az önkormányzat, hogy 10 évig saját 

fenntartásban működteti.  

Lenge Tiborné képviselő: Ez szomorú eset annak idején jelzéssel éltem a polgármester úr felé, 

hogy jó volna, ha az önkormányzat úgy, mint valamikor üzemeltette, mert ezen bizony, ahogy 

most is látjuk, haszon van nem kevés.  

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Ezen nem szabad, hogy haszon legyen. 

Balogh Henrietta aljegyző: Csak a vendégétkeztetés az, amin haszon lehet. A többi állami 

támogatást rá kell fordítani az étkeztetésre.  

Lenge Tiborné képviselő: A nyersanyag normatívából megtakarítás van, amiből tud a vezető 

óvónő például mikuláscsomagot csináltatni. Ez nem jó, hogy így alakult, mert ez jó lett volna 

az önkormányzatnak. 

Oláh János képviselő: Van-e még, ahol az anyagi helyzetén tudnánk javítani az 

Önkormányzatnál? 

Lenge Tiborné képviselő: Nagyon szerettem volna annak idején felvetettem az 

Alpolgármester asszonynak mikor megvették a régi óvoda helyiséget a Máltai 

Szeretetszolgálat, Én akkor nagyon kértem a Hajnalnét, hogy ne adjuk el, tárgyaljunk a 

Polgármester úrral, hogy egy elfekvőt csináljunk, minden adott lett volna. Nekem volt egy ilyen 

javaslatom, elvetették. 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: A savanyító működik, van ott dolgozó? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nincs, annyiban működik, hogy a konyhai dolgokat ott pucolják.  

Második napirendi pont: Polgármester és alpolgármester illetményének megállapítása 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Megkérném, Aljegyző asszonyt mondja el, az anyagot 

megkaptuk. 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly év végén megjelent egy átfogó törvény módosítás, 

kormányrendelet módosítás melyben a főállású, illetve a társadalmi megbízatású polgármester 



illetményét emelték meg ez esetünkben annyit jelent, hogy polgármester úr fizetése 325.000.-

Ft-ra emelkedne 48.800.-Ft lenne a költségtérítése. Ezt a képviselő testületnek jóvá kell hagyni 

az már polgármester úr döntése, hogy lemond, vagy nem mond. Így 5.068.000.-Ft éves szinten 

járulékkal együtt, amit a polgármester úr bérére biztosítani kell, ebből az állami támogatás 

1.957.000.-Ft. Az alpolgármester illetménye nem lehet több mint a Polgármester illetményének 

90%-a, ez már majd megállapodás kérdése. 

Harmadik napirendi pont: Egyebek 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Amit meg kell említenünk az orvosi ellátás helyzete, van-e 

most beadva orvosi munkakör betöltésére pályázat? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ami volt az már lejárt, de az egyetemeken ott van folyamatosan 

az önkormányzat pályázat felhívása. 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Orvos jelenléte nélkül nem lehet vakcinát beadni az 

asszisztens nőnek. Ez azt hiszem, hogy le van fixálva törvényileg. Volt rá példa biztos 

hallottátok, hogy hígítás nélkül adták be egy betegnek a vakcinát, ami hat adagnak felelt meg. 

Ez itt is előfordulhat, mindenki hibázhat, de ki lesz a felelős az orvos, aki nincs itt, az 

asszisztens, aki beadta vagy az önkormányzat, aki alkalmazza az asszisztenst? A másik az 

orvosi rendelő várakozó termének a másik oldalán van egy szintén várakozó terem, ahol eddig 

ellátták a covidosokat most az az ajtó úgy van bezárva, hogy még a kilincs is le van róla szedve. 

Ez miért történhet meg? Egész éjszakára nyitva van bukóra az ablak, napközben is éjszaka is 

ennek a helyiségnek, az önkormányzat fizeti a fűtést. Ezeknek utána kellene járni. Van- valami 

az egyebekben, amit el szeretnétek mondani? 

Oláh János képviselő: Van-e fejlemény, a vízzel? 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyi fejlemény van a vízzel, hogy az üzemeltetési engedélyt 

most kérte meg a TRV Zrt de 180 nappal meghosszabbították az elszámolását.  

Oláh János képviselő: Telekrendezés? 

Balogh Henrietta aljegyző: Felvettük a kapcsolatot a Kiszelovics és Társával, de még nem 

jeleztek vissza. 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: Megkérdezem, hogy valakinek még kérdése, hozzászólása, 

véleménye van a mai üléssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és 

az ülést bezárom. 

 

 

  Pádár Lászlóné    Balogh Henrietta 

  bizottság elnöke         aljegyző 

 

 

     Tóthné Kovács Piroska 

        jegyzőkönyvvezető 

 


