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2. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 23-án 

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 2 igen 

szavazattal elfogadta Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

3/2022. (II.23.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

bizottsági ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pádár Lászlóné bizottsági elnök: A napirendi pont a kiküldött meghívónak megfelelően 

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

szavazzák meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A bizottság 2 igen szavazattal, 

elfogadta a napirendi pontokat. 

 

4/2022. (II.23.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a napirendi 

pontot a javasolt formában elfogadta. 

 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 
 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat bevételeinek és a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegének megállapításáról  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3.  Egyebek 

Ea.: Pádár Lászlóné pénzügyi bizottság elnöke 

 

 

 

 



Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalásáról 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Az anyagot megkaptuk, átolvastuk, azt tudtam 

megállapítani belőle, hogy az önkormányzati bevételeinknek jelentősebb részét a központi 

költségvetési források adják, ami ebben az évben majdnem minden területen csökkent. Nagyon 

oda kell figyelni a zöld területek gazdálkodása, közvilágítás, közutak fenntartása, egyéb 

területeken a polgármester illetmény támogatása felhasználására. Egyedül a köztemetőnek a 

fenntartására van nagyobb összeg. Egyéb bevételeink a szokásosak, amik már eddig is 

megvoltak, illetve hiányzik a gépjárműadó, ami jelentősebb bevételt biztosított volna az 

önkormányzatnak. Amit hiányolok ebből a beszámolóból, érintőlegesen találtam ezekbe a 

táblázatokba, hogy a növénytermesztés és állattartáshoz tartozó bevételek, illetve kiadások 

nagyon, érintőlegesen vannak, illetve gyakorlatilag hiányosak, illetve hiány keletkezett, amit 

nagyon nem találok a beszámolóba, 17 millió hiány vagy költség keletkezett? 

Balogh Henrietta aljegyző: A Növénytermesztés és Állattenyésztés szakfeladaton 1.651 e Ft 

bevétellel számolunk, ami a készletértékesítés adódik és a kiadása ennek a szakfeladatnak 3.274 

e Ft. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Szerettük volna részletesebben ezt megtekinteni ezt kicsit 

hiányoltam ebből a beszámolóból is és a kimutatásokból is. A Platánfa Óvodánál nincs kiadás 

tervezve erre az évre, ha jól láttam? 

Balogh Henrietta aljegyző: Van kiadás tervezve csak úgy kell tervezni, hogy az 

önkormányzaton belül két alcímre oszlik a költségvetés és az óvodának a költségvetése a 2. 

táblába van külön, ott jelenik meg a személyi juttatás, járulék, dologi kiadás. Irányítószervi 

támogatásként kapjuk, amit az önkormányzat átad, mert mi kapjuk az óvodának a 

finanszírozását, amit mi forintra pontosan áteszünk, az óvoda számlájára ezért kell, hogy a mi 

költségvetésünkbe szerepeljen. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Amit tegnap megbeszéltünk ez a 44.990 e Ft-os 2021-ben 

hiány 2022-ben bevétel, ezt megbeszéltük, és ahogy látom ez a pénz már be is folyt a számlára.  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen ez a 44.990 e Ft a letéti számlán maradt rajta, nagy része a 

pályázatokat fedezi, illetve a közfoglalkoztatást, amit előre megkaptuk, illetve megkaptuk 

decemberbe a januári bérre az állami támogatásokat és ez is elkülönítetten szerepel. Így van, 

ami felhalmozási pénzmaradványként jelenik meg és van, ami működésiként.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Tehát ez egy elkülönített számla. A másik még hogy a 

dologi kiadásokon belül jelentős kiadás a nyersanyag kiadás a konyhánál itt azt hiányolom, 

hogy eddig a start mintaprogramból ellátták a konyhát zöldséggel, mindennel. Itt ez nagy 

veszteség és plusz kiadás itt oda kell figyelni.  

Balogh Edina intézményvezető: Nem látták el, talán az első két hónapban. Tojással igen. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ez lenne az elsődleges, hogy a konyha kapja meg a 

termékeket. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Saját hatáskörbe történő ellátás ez mit takar? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez a polgármester úrnak átadott hatáskörben az átmeneti segély, a 

temetési segély, a köztemetés. 



Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Itt vannak a támogatások a Tűzoltóságnak, az 

Egyesületeknek, Sportkör stb.. Viszont itt láttam áthozva 600.000.-Ft-ot 2021.-évről. 

Balogh Henrietta aljegyző: Az az, hogy nem lett kifizetve a Sportkörnek a 300.000.-Ft, mert 

későn kapruk meg a Máltától az oda szánt pénzösszeget, amit megszavazott a testület és a másik 

300.000.Ft azt is későn kapták meg, januárban, félre volt téve a letétin. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Itt jelentősebb költségemelkedés mutatkozik a bérek 

tekintetében, emelkedett a minimálbér a szakképzett dolgozóknak a minimálbére, amit ki kell 

fizetni. A Polgármester úrnak mennyi a havi jövedelme? 

Balogh Henrietta aljegyző: Az éves jövedelme polgármester úrnak 4.341.156.-Ft a járuléka 

pedig 570.084.-Ft és így 4.911.240.-Ft.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Igen és ebből térítenek 1.900.000.Ft-ot tehát ezt a 

3.000.000.-Ft-ot szintén a költségvetés terhére megy, amit szintén ki kell termelnünk valamiből.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Hiányolom az idegenforgalmi adó kivetését és ezt kérem és 

követelem, hogy ezt legyenek szívesek betartani. 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudjuk egyenlőre követelni bár szerettük, volna, de a veszély 

helyzet miatt új adónemet bevezetni nem lehetett.  

Oláh János képviselő: Ha valamilyen formában is szeretnénk ezeket a mínuszokat ledolgozni, 

el kell határozni magunkba, hogy a kiadások oldalról valamilyen formában nyilvántartást kell 

vezetni, hogy lássuk azt, hogy jogos nem volt jogos. Lehet, lehetne fogni valamennyit ezen a 

dolgon, ami ránk van szabva. a többihez túl sok megoldást nem igen látok, mert nem nyúlhatunk 

bele. A mi pénzünket is az önkormányzatnak kell ki gazdálkodni. Ezért kellene, hogy a 

kertészet és állatállomány igenis rentábilis legyen. Az is baj, hogy elvették a szakembereket, 

akik maradtak emberek pedig oda kell figyelni, mert sok esetben felelőtlenek, komolyabban 

kellene vennünk, szankcionálva úgysem lesz, nincs visszatartó ereje. A magam részéről kisebb 

nagyobb fenntartással elfogadásra javaslom. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Saját magunknak is oda kell figyelni. Én hallottam olyat 

zsebből zsebbe fizették a birkát és vitték, a személyt is megtudom majd nevezni, ha nagyon 

szükséges, így ment el a negyven akárhány birka tavaly. Ahogy tájékozódtam Anikótól február 

15.-én, ahogy az elszámolás megtörtént akkor kilencven nem tudom hány birka volt és március 

15-én az új juhász ötven darab birkát vett át. Kinek a felelőssége? Állatorvos kell, azonnal 

szólni kell, jegyzőkönyvezni kell. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Kisebb javításokkal, amiket megbeszéltünk, 

költségvetésnek lenni kell, hogy működjünk, mindenféle képen el kell fogadnunk. Javaslom 

elfogadásra a költségvetést. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Bevételeknél van olyan hogy készletértékesítés ellenértéke, 

szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások ellenértéke, ezek mik? 

Balogh Henrietta aljegyző: A készletértékesítés, amit a start munkaprogramhoz kapcsolódóan 

eladunk, a szolgáltatások ellenértéke a lakbérbevételek, a művelődési ház bérleti díja, a 

helypénz. Közvetített szolgáltatás ellenértéke pedig az, hogy átszámlázza az óvoda az 

étkeztetést az idősekkel kapcsolatban Kunhegyesre. 



Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Én szeretnék látni egy vagyonkimutatást, az önkormányzat 

vagyonkimutatását.  

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Nonprofit Kft-ről tudunk valamit? 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyit tudok az adószámát visszavonták, de talán Halasi azt 

intézte. Most az Ügyvéd úr van megbízva, hogy intézze a Kft további ügyeit.  

Hajnal Istvánné képviselő: Amiket elmondtál észrevételeket nagyon hasznos volt jó, ha 

tisztában vagyunk azzal, ami esetleg nem világos számunkra, tudomásul kell venni, hogy ennyi 

a keret amennyi a bevétel annyi a kiadás. Elfogadásra javaslom a költségvetést, Aljegyző 

asszonynak köszönjük a munkáját. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: A kútfúrásnak a díja jelentkezik valahol? 

Balogh Henrietta aljegyző: Már nem, 2021. december 31-ig ki lett fizetni. 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Megkérdezem, hogy a 2022. évi költségvetési tervezettel 

kapcsolatban valakinek további kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e? Amennyiben nincs 

javaslom elfogadásra a 2022. évi költségvetést. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. megállapítom, hogy 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

 

5/2022. (II.23.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról – 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2022. évi 

költségvetés tervezetét megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat bevételeinek és a Gst. 8. §(2) 

bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról 

Pádár Lászlóné bizottság elnöke: Ez évekre van felsorolva, ezt javaslom elfogadásra. 

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz esetleg kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? 

Amennyiben nincs kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 2 igen, 0 nem, 

0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

6/2022. (II.23.) számú határozat 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegéről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Gst. 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 



összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint 

határozza meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Pisók István polgármester 

 

Erről értesülnek:  

1. Pisók István polgármester 

2. Balogh Henrietta aljegyző 

3. Pénzügy 

 

Harmadik napirendi pont: Egyebek 

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 

 
 


