1. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 11-én megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja. Van-e más javaslat? Nem
volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.
1/2011.(I. 11.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Utolsó napirendi pont megtárgyalását zárt ülés
keretein belül kéri megtárgyalni. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi
pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
2/2011.(I. 11.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Háziorvosi Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló
beszámoló. Előadója Dr. Vaszily Edit háziorvos. Hozzászólás, kérdés van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Örülnek, hogy a Doktornő ilyen jól beilleszkedett a
településre. Az önkormányzathoz munkája ellen kifogás nem érkezett. 2010. tavaszától újból
lehetőség volt vérvételre, ami most finanszírozás miatt szünetel. Ez a jövőben folytatni
kellene. Ez nem a Tiszagyendai finanszírozástól függ.
Dr. Vaszily Edit háziorvos: A vérvételt a Pro Labor Kft. közreműködésével működött. Ez
Tiszafüredhez tartozik. Területi ellátottsági dolgok vannak érvényben. Hivatalosan
Tiszagyenda nem tartozik Tiszafüred ellátottsági területére vérvétel szempontjából. Karcag
városhoz tartoznak. Az OEP finanszírozás eddig megengedte, hogy a heti 20-25 főnek a vérét
beszállították. December 15-én kaptak telefonos értesítés arról, hogy továbbiakban a
tiszagyendaiak vérét nem fogadja a továbbiakban a Kft.
OEP finanszírozási okokra hivatkoztak. Már azóta felvették a kapcsolatot Tiszafüreddel és
Karcaggal is, hogy hogyan lehetne megoldást találni. Mivel az Önkormányzat a fenntartó a
képviselő-testület és a polgármester vegye fel a kapcsolatot az illetékessel, kezdeményezzen
tárgyalásokat, milyen feltételekkel fogadnák el, hogy helyben vegyék a vért.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja, bízzák meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy
járjanak el ez ügyben.
Fuder Lászlóné képviselő: Örül, hogy sikeresen beilleszkedett a településre. Jobban járnának
még akkor is, ha Karcagra vinnék el a vért. Sok idős embert és gyerekeket is megvédenének
attól, hogy utazni kelljen. Tudása már van a Doktornőnek, a tapasztalat pedig folyamatosan
jön.
Pisók István polgármester: Tiszafüred kedvezőbb lenne, mert eddig Kunhegyesre vitték a be
a vért és az közelebb volt. Felveszik a kapcsolatot a Pro Labor Kft.-vel.
Az orvosi ügyelet jelentősen megterheli az önkormányzatot. A legdrágább ügyelet
Magyarországon. Erre keresnek még megoldást a jövőben. Más önkormányzatokkal is
felveszik a kapcsolatot.
További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja a beszámolót elfogadásra. Aki
egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
3/2011.(I. 11.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Háziorvosi Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló beszámolórólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Háziorvosi
Szolgálat 2010. évről szóló beszámolóját elfogadta.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Védőnői Szolgálat 2010. évről szóló
beszámolójáról. Megkérdezi Borosné Gál Julianna védőnőt, van-e kiegészíteni valója?
Borosné Gál Julianna védőnő: Ő is támogatja a vérvételt, a terhes anyukák miatt is, mert
Karcag Város nem végzi el. Tiszafüred Várost javasolná.
Fuder Lászlóné képviselő: szeretné megköszönni az éves munkáját, az iskolások és az óvoda
felől is. Egész évben folyamatos volt a kapcsolattartás, az ellenőrzések. Rendezvényeken
segítette a munkájukat is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A gyermekjóléti szolgálat munkáját védőnő nélkül nem
lehet ellátni. A védőnői szolgálatba fontos lenne az internet. Az ajtót is ki kellene cserélni. A
pályázatra nem érkezett pályázó?
Balogh Henrietta jegyző: Már kétszer írtak ki pályázatot, egyetlen pályázat sem érkezett be.
Pisók István polgármester: Elégedettek a munkájával, megköszöni az éves munkát. Bízik
benne, találnak majd egy védőnőt a helyére. További hozzászólás vélemény van-e?
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
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4/2011.(I. 11.) számú határozat
-

Tiszagyenda Község Védőnői Szolgálat 2010. évről szóló beszámolójáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Védőnői
Szolgálat 2010. évről szóló beszámolóját elfogadta.
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Sárközi Alapítvány Teleházának 2010. évi
munkájáról szól beszámoló. Átadja a szót. Van-e kiegészíteni valója a kuratórium elnökének?
Fuder Lászlóné képviselő: Köszöni az Önkormányzatnak a múlt évben nyújtott támogatását,
bár ez együttműködési megállapodás keretében zajlik. Az éves bevétel sokkal kevesebb volt
az előző évhez képest. A kiadások megemelkedtek, a gépek folyamatosan romlottak. Bíznak
benne, hogy az új gépeket nem kell javítani. Továbbra is itt tartják az informatika órákat a
délelőtt folyamán. Megkapták a TÁMOP pályázatból a 15 db laptopot. Csütörtök pénteken
szerelik be. Az alapítványt 2010. október 27-én ellenőrizte az ügyészség, működésében nem
talált gondot és problémát. Időközben megváltoztak a kiemelten közhasznú alapítványokra
vonatkozó törvényi rendelkezések és ebből adódóan az alapítókat arra kérték, hogy
módosítsák az alapító okiratok belső tartalmát, hiszen a benne foglalt köztevékenységek
jelentős része már a változások miatt ki kell, hogy essen. A kiemelten közhasznú fokozatot az
alapítók közhasznú fokozattá fogják változtatni március 31-éig. Így kevesebb az
adminisztráció.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A teleház fontos intézménye a falunak, a fiatalok és az
idősebbek szempontjából is. Nincs megfelelően reklámozva, mik a lehetőségek. Mindenféle
szolgáltatás megtalálható, javasolja hirdessék jobban.
Pisók István polgármester: Jónak találja a Teleház működését. Van még 1-2 hiányosság,
még a riasztó rendszert sem szerelték fel. Az Önkormányzat biztosítja a Teleház fűtését,
villanyát, stb. Nem tudja, hogyan fogják ezeket megoldani, hogy ne legyen kifogás.
Munkajogilag ide tartozik a Teleház vezetője.
Szabó Rudolf képviselő: Minden évben biztosították az ott dolgozó bérét közfoglalkoztatás
keretén belül. Ez gondot okoz? Mennyi terhet jelent az Önkormányzatra a teleház? Külön
soron kellene, hogy szerepeljen.
Balogh Henrietta jegyző: Jelenleg is külön soron szerepel. A 9. sz mellékletben
községgazdálkodáson belül külön szerepel a teleház. A közfoglalkoztatottak bérének az 5%-a
terheli az önkormányzatot.
Fuder Lászlóné képviselő: Amikor létrehozták a Teleházat, a hírközlési Minisztérium
meghirdetett pályázatára jelentkezett az alapítvány. Csak alapítványok pályázhattak oly
feltétellel, hogy az Önkormányzat támogatja ezeknek a működését. Akkor kötöttek egy
együttműködési megállapodást, oly módon, hogy közhasznú foglalkoztatás keretében
ameddig az önkormányzatnak lehetősége és módja van, addig biztosítja a dolgozót. A Sárközi
Alapítvány olyan alapítvány, ami nem rendelkezik ténylegesen foglalkoztatott dolgozóval.
Munkabért nem fizethet ki, és aki itt szerepel, az önkéntesként vesz részt a munkában. Semmi
féle juttatásban nem részesül. Az alapítvány 2003.- 2008. évig volt köteles fenntartani a
Teleházat. Az 5 év alatt a meglévő gépek is amortizálódtak. Ez informatikai szaktanterem,
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erre nyert az önkormányzat pályázatot. A Teleház azért került át oda, hogy a délutáni
kihasználtsága meglegyen az épületnek. Ki is léphet az alapítvány, már nem köteles
működtetni. Lehetősége van az önkormányzatnak, hogy a teleházat átvegye és tovább
működtesse. Innestől a visszás dolgok megszűnnek. Ő innen sem nem vesz el pénzt, se nem
kap. Ki léphet az alapítvány. A működést, a bevételeket kezelheti az önkormányzat. Továbbra
is Teleházként kell működni ahhoz, hogy ingyen kapják az internet szolgáltatást.
Pisók István polgármester: Jól működik a Teleház, nincs vele probléma. A jövőre nézve,
javaslatokat mindig várnak. A beszámolót elfogadásra javasolja. További vélemény,
hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
5/2011.(I. 11.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Sárközi Alapítvány Teleházának 2010. évi munkájáról szól
beszámolóTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Sárközi
Alapítvány által működtetett Teleház 2010. évről szóló beszámolóját elfogadta.
Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Sportkör 2010. évi munkájáról szóló
beszámolóról. Előadója Héder Zsolt sportkör elnöke. Arról számol be, amit az
önkormányzattól kapott támogatást. Átadja a szót.
Fuder Lászlóné képviselő: Pontosan azt tették, amit kértek. Beszámoltak arról, mit mire
költöttek. Menni lenne az az összeg, hogy a sportkör zavartalanul működhessen? Az ifjúsági
csapat kötelező?
Héder Zsolt sportkör elnöke: 1,2-1,5 millió forint körül. A fiatalokkal kell foglalkozni.
Boros Tibor: Kötelező az ifjúsági csapat.
Hajnal Istvánné képviselő: Az az utánpótlást képezi. Meg volt a tisztújítás?
Héder Zsolt sportkör elnöke: Igen meg volt.
Pisók István polgármester: A sport a községben fontos. Elfogadásra javasolja a beszámolót.
További vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
6/2011.(I. 11.) számú határozat
-

Tiszagyenda Község Sportkör 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Sportkör
2010. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda Község Polgárőrség 2010. évi tevékenységérő szóló
beszámoló. Simai Mihály elnök úrnak átadja a szót.
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Simai Mihály képviselő: Köszönetet mond az éves támogatásért.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Gratulál a két pályázathoz. Jó lenne, ha a lakosság tudná,
hogy hogyan lehet a polgárőröket utolérni.
Pisók István polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót. További vélemény van-e?
Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.
7/2011.(I. 11.) számú határozat
-

Tiszagyenda Község Polgárőrség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Polgárőrség
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Hatodik napirendi pont: A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.
A tájékoztató kiküldésre került. Kérdés, vélemény van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Ezek már megtörtént dolgok. Itt nem is érintett Tiszagyenda.
Pisók István polgármester: Így igaz. Elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
További vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a költségvetés módosítását.
8/2011.(I. 11.) számú határozat
-A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2008. június 2-án kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/c.
számú mellékletként kerül beépítésre.
Hetedik napirendi pont: Az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közoktatási Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: Ez sem érinti Tiszagyendát. A prémium évek programra kaptak
támogatást, ez szerepel mint működési bevétel. Ennek az egyenlege 0.- Ft.
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Pisók István polgármester: További hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő- testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
9/2011.(I. 11.) számú határozat
- Az Óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási
Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2007. július 27-én kelt, a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2010. évi költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/b.
számú mellékletként kerül beépítésre.
Nyolcadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás
2010. évi költségvetésének módosításáról.
Fuder Lászlóné képviselő: Arról van szó, hogy az új tudás műveltségi program támogatására
a tiszagyendai tagintézmény kapott 134.000.- forintot, ill. a prémium évek programra kapott
480.000.- forintot, mint egyéb önkormányzati támogatást. A működési célú támogatás értékű
bevétel esetében pedig kaptak 69.000.- Ft támogatást, mivel részt vettek az iskolatej
programban.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, kérdés, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő- testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
10/2011.(I. 11.) számú határozat
-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 2010. évi költségvetésének
módosításáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola 2010. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/a., a 2.
számú melléklet 8/a. számú mellékletként kerül beépítésre.
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Kilencedik napirendi pont: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Tiszagyenda-tagintézmény vezetőjétől és tagintézmény dolgozói
leveléről. Az iskolával kapcsolatban több határozatot hoztak már, ami nem lett végrehajtva.
Fuder Lászlóné képviselő: Szeptember 1-jével végrehajtotta az utasítást. Egy pedagógust
félállásba helyezett, 12 órával csökkentették a kötelező pedagógusok álláshelyét, ill.
felülvizsgálatra került az amit leírtak, hogy vizsgálják meg, hogy a technikai dolgozó jogosult
e a „prémium évek” programra. Ezt ők elindították, a választ meg is kapták a
Nyugdíjfolyósító Intézettől, miszerint nem jogosult az illető. Ekkor fordult a képviselőtestülethez és kérte, hogy várják meg az Országgyűlés őszi döntését, a 40 éves
munkaviszonnyal rendelkező nők nyugállományba vonulásával kapcsolatba. Ennek
megfelelően ezt a dolgozót így mentették fel a munkavégzés alól, hogy július 29-ével
nyugdíjba fog vonulni. Majd jöttek a váratlan dolgok, hogy először plusz 1 fővel emelte meg
az önkormányzat a létszámleépítést és utána 2 fővel növelte meg. Figyelmen kívül hagyta az
intézmény szakmai munkáját, ill. azt, hogy az intézmény szakmai működése kerül veszélybe.
Már egy fő főállású pedagógus elbocsátásával is veszélybe került az iskola működése.
További egy fő elbocsátása nagymértékben fogja veszélyeztetni az intézmény működéstét.
Mai napon is haza kellett küldeni a gyerekeket. Ha még egy embert elküldenek, több mint 30
órát kell óraadóként leadni. Ez nem jelent az intézmény számára semmi féle megtakarítást.
Szakmailag is meg kell érteni az intézmény működését. 7 osztály és 2 napközis csoportot nem
lehet 7 pedagógussal levezényelni. Túlórát és helyettesítést nem lehet fizetni.
Közfoglalkoztatásban embert nem lehet alkalmazni.
Pisók István polgármester: Amikor kiderültek ezek a nagy hiányok, ő megkérte az
intézményvezetőket, hogy takarékoskodjanak. Az adóbevételekből próbálnak ők is
gazdálkodik. Kértek egy belső ellenőri vizsgálatot, hol tudnának még takarékoskodni. Tavalyi
évben az önkormányzat nem kapott ÖNHIKI támogatást. A gyermekétkeztetés is terheli őket.
Ezért kérte volna, hogy próbáljanak takarékoskodni. Ez nem támadás senki ellen. Az iskolát is
csak megmenteni szeretnék, hogy ne menjen el a felső tagozat.
Szabó István iskolaigazgató: Köszönti a megjelenteket. Ez sajnos sok önkormányzatot utolér
ez a probléma. Többet várnak el, mint amennyi finanszírozást kapnak. Ha az iskola minden
feltételnek meg akar felelni, plusz pénzre van szükség. Nem lehet egyensúlyt találni. Ő is látja
a helyzetet mint fenntartó, mint intézményvezető. Ha születik egy határozat, azt végre kell
hajtani. Itt nem történt végrehajtás. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak arra,
hogy a takarékosság meglegyen, de a szakos ellátottság a lehető legkisebb csorbát szenvedje.
A határozatot vissza lehet vonni, de Kunhegyes már 1 fő bérével kevesebbet tervezett be.
Vagy módosítják, vagy végrehajtják. Az elmulasztott létszámleépítés Tiszagyendára
többletkiadásokat jelent.
Pisók István polgármester: Ha december 31-éig megtörténik az elbocsátás, nem terheli őket.
Fuder Lászlóné képviselő: A képviselő-testület előírta, hogy két embert kell elbocsátani, az
egyik teljes munkaidős, a másik részmunkaidős, aki főállású dolgozó. Közben kiderült, hogy
a részmunkaidős dolgozót nem lehet leépíteni, mert közben táppénzes állományban van.
Amíg meg nem szűnik a táppénzes állománya, nem lehet elküldeni. December 30-án hoz a
képviselő-testület egy olyan határozatot, hogy módosítja a részmunka idős dolgozót és teljes
munkaidős dolgozót 2 fő főállású dolgozóra, és azt mondják, hogy december 31-éig ezt
kivitelezzék. Kompenzálni lehet, megszűnik a felsős napközi, megszűnik az alsós napközi és
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minden egyes dolgozónak, akinek a munkaideje nincs 21 kötelező óra, azt átcsoportosítja és
akinek nem lesz meg, csökkent munkaidővel fog dolgozni. Ha elfogadja, marad, ha nem
akkor nem marad. Idáig nem szeretne eljutni.
Pisók István polgármester: Nem akar odáig eljutni, hogy kikapcsolják az áramot. Nem
személyek ellen van. Szeptembertől változik a pedagógusok bérére vonatkozó törvény?
Szabó István iskolaigazgató: Nem tudni még, bíznak benne.
Fuder Lászlóné képviselő: Egyeztetés folyik erről. Szolnokon elmondták, hogy egy
bizonyos részét ennek a törvénynek szeptember 1-jétől be kívánják vezetni. Bevezetnék a
mindennapos testnevelés órát, a 8. osztályos tanulóknak az előkészítő kötelező felkészítése.
2012. január 1-jétől kapnának a pedagógusok az államtól fizetést oly módon, hogy
átlagfizetést számolnának az egész országra vonatkozóan. A működési kiadásokat továbbra is
a fenntartó önkormányzatnak kell biztosítani, arra meg külön nem fognak normatívát kapni.
Balogh Henrietta jegyző: Ha a képviselő-testület továbbra is fenntartja a 2 fő elbocsátását,
akkor mennyi az az óraszám, amit óraadó pedagógussal kellene pótolni.
Fuder Lászlóné képviselő: A felmentési idő lejárta után 12 óra, még egy ember további 21
óra, ha csak meg nem szűnteti az alsós napközit, de arra nem szabad normatívát igényelni.
Van egy félállás, ami megmarad, és az illető dolgozó folyamatosan táppénzen tartózkodik és
biztosítani kell az SNI ellátást.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az lett volna a jó, ha akkor jön ide az igazgató úr, amikor
legelőször téma volt ez a napirendi pont. Amikor ezek a döntések születtek, úgy született,
ahogy kell az önkormányzati törvény szerint. A képviselők szakmai kérdésekben nem tudnak
dönteni. Azt látják, hogy amennyiben nem lesz megtakarítás, abban az esetben fenn áll annak
a veszélye, hogy elkerül a felső tagozat. Ezzel a felsőben tanítóknak a munkahelyét is mentik
meg, meg a tiszagyendai gyerekeket az átjárástól. Felelőtlenségnek tartaná visszavonni a
döntést, másik döntést hozni. Nem gondolja, hogy bármiféle anyagi károkozás történt volna,
hogy ez a testületi döntés nem lett végrehajtva. Idő hiányában nem tudta még a tagintézmény
vezető végrehajtani, azt ezzel a kompromisszumos megoldással meg fogják tudni oldani. A
szakmai csoportosításokba a képviselők szakmai tanácsot tudnának adni.
Az a véleménye, hogy nagyobb szakértő nincsen azoknál az embereknél, akik ezt az iskolát
vezetik. Minden igaz ami elhangzott, de az anyagi terhek miatt nem tudnak más döntést hozni.
Simai Mihály képviselő: Egyik kollegája megjegyezte, hogy ő maga a legnagyobb ellensége
az iskolának, mivel ő is megszavazta a leépítést. Próbálta elmagyarázni, hogy vagy
fennmarad az iskola, vagy bezárják. Az intézményvezetők dolga, hogy megoldja. Azt nem
gondolta, hogy ő lesz az első akit elküldenek. Decemberben adott egy javaslatot, amivel
sokkal kevesebb gond lett volna mint most.
Szabó Rudolf képviselő: A tagintézmény által összeállított levélről a vezető tudott-e?
Szívesen látta volna akkor rajta a szignóját. Az azt sugallná, hogy erről volt korábbi ismerete,
nem csak most értesült. Azt kívánja, hogy lehetőség szerint ami a testületre volt bízva, azt
végrehajtották. Nagyon jó az, hogy a tagintézmény vezetője ennyire harcol az embereiért, ha
nem tenné nem is oda való lenne. Az a helyzet ami ezt felszínre hozta, mindenképpen lépni
kellett. Ezen a téren már korábban kellett volna intézkedni. Az elkövetkező években sem fog
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Tiszagyenda gyerekek terén szaporodni. Amíg lehet a takarékossági intézkedéseket folytatni
kell.
Pisók István polgármester: Ezt a problémát nem ők gerjesztették. Sajnos kevés a gyerek,
kevés a normatíva. Mindenképpen át kell alakulni az iskolának valamilyen formában.
Mindenki harcol a maga igazáért.
Kérészi Lajosné: Ő is az iskolában dolgozott. Az alsós napközi megszűntetése, vagy a felső
tagozat utaztatása is egyformán rosszul érinti a települést. Nem az ellen van, hogy bármi
megszűnjön, de az aló tagozatra nagyon nagy szükség van. A bezárása nagy felelőtlenség
lenne. Ők még éppen az óvodából mennek át, szükség van a napközire.
Pisók István polgármester: Nem az a cél, hogy bármi megszűnjön.
Papp Károlyné: Miért Simai Mihályra gondoltak, hogy elküldik az iskolából?
Fuder Lászlóné képviselő: Erre nem tisztje válaszolni.
Balogh Henrietta jegyző: A képviselő-testület nem személyekről, hanem álláshelyekről dönt.
A szakmai vezető nyilván azért szakmai vezető, hogy ő dönti el kinek a munkaviszonya
kerüljön megszűntetésre szakmai szempontok figyelembe vételével. Ennek a képviselőtestületi ülésnek ez a kérdés nem képezheti tárgyát. Nem köteles a képviselő asszony erre a
kérdésre a választ megadni.
A 2010. december 30-án meghozott döntéssel kapcsolatosan bízik benne, hogy visszatérítést
fognak kapni.
Szabó István igazgató: Tiszagyenda sosem volt probléma, nem volt gond az
együttműködéssel. Nem volt szándékuk, hogy bármibe is beleszóljanak. Egyetértési joggal
van a tagintézmény vezető, ő tudja a szakmai dolgokat. A tagintézmény vezető a
legalkalmasabb a döntésre.
Fuder Lászlóné képviselő: A készségi tantárgyak összevonására kerül sor. A fő tantárgyak
oktatása fog önállóan folyni.
Balogh Henrietta jegyző: Arról kellene határozni, hogy a képviselő-testület továbbra is
fenntartja a decemberi döntését, ill. felhatalmazza tagintézmény vezető asszonyt, ill. igazgató
urat, hogy hogyan lehet megoldani a problémát. Készítsenek egy kimutatást.
Fuder Lászlóné képviselő: Ő már 1,5 pedagógussal csökkentette a létszámot. Szeptemberben
már végrehajtott egy döntést.
Balogh Henrietta jegyző: A határozat úgy szolt, hogy egy technikai dolgozó, egy fő
részmunkaidős dolgozó. Az lett meglépve. A mostani döntés 2 fő főállású pedagógusról szól.
Szabó Rudolf képviselő: A részmunkaidőst el kell felejteni, azzal nem csináltak semmit.
Nem lehetett neki a betegség alatt felmondani. A le nem adott óraszámát óraadóval
helyettesítették.
Fuder Lászlóné képviselő: Arról van itt szó, hogy augusztus hónapban az akkori testület
hozott egy döntést, a belső ellenőrzés alapján. Akkor úgy döntöttek, hogy 1 fő főállású
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dolgozónak munkaidejét csökkentsék félállásra. Akkor ő ezt meg is lépte, mert akkor úgy
tűnt, ez elegendő.
Pisók István polgármester: Javasolják, tartsák fent továbbra is a 2 fő főállású pedagógus
létszámcsökkentését. 15 napos határidőt javasol.
Fuder Lászlóné képviselő: Biztos, hogy fog olyan óra keletkezni, amit túlóraként óraadóval
kell pótolni. A képviselő-testületnek fel kell vállalni azt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
Kunhegyes Város Önkormányzata ezt a pénzt betervezze.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Szavazásra kéri fel
a képviselőket. Továbbra is fenntartja a két fő főállású pedagógus létszámcsökkentését. Aki
egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 1 ellene szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
11/2011.(I. 11.) számú határozat
-

A 97/2010. (VIII.02.) számú határozatban, valamint a 191/2010. (XII.30.) számú
határozatban foglaltak megerősítéséről –

1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 97/2010.
(VIII.02.) számú határozatban foglaltakat, mely szerint: a Képviselő-testület
Tiszagyenda Község Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét igazgatási ágazatban
csökkenti 1 fő álláshellyel. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában a köztisztviselői létszám nem kerül csökkentésre. Tiszagyenda Község
Önkormányzatának engedélyezett létszámkerete ez által 16 főről 15 főre csökken.
2.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 191/2010.
(XII.30.) számú határozatban foglaltakat, mely szerint a létszámcsökkentés 2 fő
főállású pedagógus.
3.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél,
illetve a Polgármesteri Hivatalában a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken a
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje alatt folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására a meglévő, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: jegyző, tagintézmény-vezető
A határozatról értesül:
1. Tagintézmény – vezető
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Tízedik napirendi pont: Törvényességi észrevétel Tiszagyenda Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hiteles jegyzőkönyvei beküldésének elmulasztása kapcsán.
Balogh Henrietta jegyző: Sajnos a sok munka miatt a jegyzőkönyvek nem kerültek
beküldésre a törvényben foglalt 15 napos határidőn belül. A Közigazgatási Hivatal emiatt
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törvényességi észrevétellel élt, melyet a jegyzőkönyvvezető kiosztott az Önök részére.
Mindenképpen a jövőben azon lesznek, hogy a jogszabályban foglalt 15 napos határidő
betartásra kerüljön.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Szavazásra kéri fel a
képviselőket. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
12/2011.(I. 11.) számú határozat
- Törvényességi észrevétel Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
hiteles jegyzőkönyvei beküldésének elmulasztása kapcsánTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község
Önkormányzata Képviselő-testületének hiteles jegyzőkönyveinek beküldésének elmulasztása
kapcsán tett törvényességi észrevétellel egyetért.
Felhívja a jegyzőt arra, hogy az 1990. évi LXV. Törvény 17.6 (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyvet küldje meg a JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatalnak 15 napon belül.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
A polgármester Zárt ülést rendel el.
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