14. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Dull Renátát, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon. Megszavazták egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek.
106/2011.(IX. 27.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dull Renátát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Nyolc napirendi pont van, aki egyetért vele, az kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A
képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
107/2011.(IX. 27.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Az első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló 1/2011. (II.15.9 számú rendeletének módosításáról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
átadja a szót.
Simai Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják.
Pisók István polgármester: Mindenki ismerte, hogy milyen helyzetben voltak, meg azon
dolgoznak, hogy ebből a helyzetből kilábaljanak. Reméli, hogy sikerülni fog. Most az
ÖNHIKI-re várnak, pontosan 22 milliós ígényre adtak be, de hát hogy mennyit fognak kapni
azt nem tudják még. Várnak a start munkaprogramra is, az is hátha lecsökkenti a
költségvetésüket, mert az 100%-os dolog nem kell önerőt biztosítaniuk. Kérdés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő:. Mit értenek az alatt, hogy a hitelfelvétel állományát növeli a
612.000 Ft összegű költségvetési befizetési kötelezettség. Milyen költség befizetési
kötelezettség terheli?
Balogh Henrietta jegyző: Segítséget kér majd a pénzügyes lányoktól, de lehet, hogy ez a
tavaly évi beszámoló alapján jött ki. Van egy olyan tétel a beszámolóban, hogy a jövedelem
differenciálódás mérséklésére évközben bizonyos %-ok alapján kapnak támogatást, és ahogy
az iparűzési adó befizetés, stb. kijön az alapján generálódik és amennyiben több jött be, mint a
várt volt, akkor visszafizetési kötelezettség keletkezik.
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Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki elfogadja az kézfeltartással szavazzon. Köszöni.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását.
8/2011.(IX.27.) számú rendelet
- Tiszagyenda község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.)
számú rendeltének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napi rendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi I. félévi
költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadja a szót
a bizottság elnökének.
Simai Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság ezt is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Fuder Lászlóné képviselő: Ezzel kapcsolatban a következőket szeretné elmondani. Először
is pozitívan értékeli képviselőként, hogy egyre jobban odafigyelnek az önkormányzat
dolgozói, hogy az adókat és a hasonló jellegű befizetéseket erősítsék és ez az I. félévi
beszámolóban ki is mutatható, hogy némelyik területen jóval 50 % fölött teljesült a befizetési
kötelezettség. Vannak bizonyos területek, ahol lemaradások mutatkoznak, de gondolja, hogy a
II. félévben ezeknek a behajtására is oda fognak figyelni és év végéig rendeződnek a pénzügyi
dolgok. Látszik a szigorú gazdálkodás a költségvetésen, de egyelőre úgy gondolja, hogy ezt
továbbra is tartani kell annak érdekében, hogy év végéig rendeződjenek a még kint lévő
hátralékaik és ki tudják fizetni az elmaradt számláikat, amik szükségesek ahhoz, hogy a
működőképesség is továbbra is megőrzési szinten megmaradjon. Az egyik legfájóbb a
hitelállomány, de remélik, hogy ez is meg fog oldódni. Köszöni szépen.
Pisók István polgármester: Vannak az adóbevételeknél olyan dolgok is, amik tisztázatlanok,
mert ugye, aki nem vallott be iparűzési adót, meg vannak itt dolgok a homokbányától, amin ő
is dolgozik, hogy azok a pénzek folyjanak be, de rövid időn belül fognak hozni egy olyan
döntést a jegyző asszonnyal, hogy kiadják az adóhatóságnak ezeket a cégeket. Személy
szerint beszélt a közút kft igazgatójával ugyanis a PORR Kft-nek is be kellett volna vallania
iparűzési adót, hiszen 180 napon túl dolgoztak, nem vallottak be. Onnan jelentős adóbevételt
vár, hiszen vissza van tartva 2,5 milliárd a Kisújszállási elkerülőből, annak érdekében, hogy a
beszállító utat megjavítják meg ezeket a dolgokat rendezik, amiket a PORR Kft. nem vallott
be vagy nem fizetett ki. Onnan jelentős pénzre vár, egy külsőst megbíznának ezzel
kapcsolatban.
Balogh Henrietta jegyző: Ezzel kapcsolatban polgármester úr el szeretné mondani, hogy
vannak olyan adótartozók, akiknek még 2008-as, 2009-es tartozása is van, azt viszont az
adóhatóságnak átadta behajtásra. A PORR Kft-nél mivel több milliárdos beruházásról volt szó
és mínuszos bevallást nyújtottak be, van olyan jogkör, hogy be lehet kérni a főkönyvi
kivonatait illetve, van egy 1029-es bevallás, amit az adóhatósághoz kell benyújtani, aminek
meg kell egyeznie az iparűzési adó bevallással. Kérte tőle, hogy küldje be, még nem kapták
meg, de 8 napja van rá, hogy csatolja. Adóvizsgálatot végeztek náluk.
Pisók István polgármester: A költségvetésnek fontos, hogy pénz folyjon be.
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Fuder Lászlóné képviselő: Más vállalkozók is vannak, akik negatív iparűzési adót nyújtanak
be?
Balogh Henrietta jegyző: Nem találkozott vele.
Fuder Lászlóné képviselő: Az, hogy egy vállalkozó nem fizet, éppen különböző leírások
miatt adót a NAV felé ez nem jelenti azt, hogy bevételi állománya nem volt és a bevétel után
akár tetszik akár nem az iparűzési adót igen is ki kell fizetni. Az, hogy az autók vagy a
gépjárművek után úgynevezett amortizációs költséget ír le. Bevétel mindig van, egy bizonyos
összeget minden féle képen ki kell fizetni. Olyan nincs, hogy nincs bevétel, akkor az a
vállalkozás nem is vállalkozás.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendeletet.
9/2011.(IX.27.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásának
teljesítésérőlA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napi rendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 3/2009. (II.13.) számú rendeletének
módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: Annyit szeretne hozzá tenni, hogy itt konkrétan a lakásfenntartási
támogatásnak a jogszabályi rendelkezései változtak meg. Most már többen beleférnek, mivel
elvették a gáz ártámogatást és tavaly még 150% volt az öregségi nyugdíj legkisebb összege,
ami nem haladhatta meg az egy főre jutó jövedelem, most már 250% és most már fogyasztási
egység van, nem főket számol, hanem fogyasztási egységet. Egy gyereknek 0,9 a szorzója, a
felnőttnek 1.
Pisók István polgármester: Ebben van benne, hogy a portáját mindenkinek rendbe kell
tennie.
Balogh Henrietta jegyző: A szociális rendeletbe beletették. Mivel változott a törvény
szeptember 1-től át kell vezetni a rendeletükön illetve most újra visszajött a
vagyonnyilatkozat fogalma, ami eddig nem volt.
Fuder Lászlóné képviselő: Mennyi most a legkisebb öregségi nyugdíj?
Balogh Henrietta jegyző: 28.500 Ft
Bató Miklós képviselő: Anyagilag hogy érinti ez az Önkormányzatot?
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Balogh Henrietta jegyző: Többek jogosultak rá és ennek a 80 %-t adja az állam 20%-t fizet
az Önkormányzat, amennyivel több kérelem jön be, annál több lakásfenntartásit kell kifizetni,
úgyhogy ez nem jól érinti az Önkormányzatot.
Fuder Lászlóné képviselő: A vagyonnyilatkozatok mennyiben befolyásolják ennek a
lakásfenntartási támogatásnak az odaítélését?
Balogh Henrietta jegyző: Nagyban. Vannak olyanok, akik TSZ-es földdel rendelkeznek, és
ha kiszámolják, akkor ők már nem jogosultak rá, vagy ha van egy fél lakás a nevén, akkor
sem biztos, hogy jogosult rá. Azt, amiben lakik, életvitelszerűen azt nem vehetik figyelembe,
de hogy ha már van egy másik ingatlanja, akkor azt már igen.
Fuder Lászlóné képviselő: Más településen hallotta, hogy a lakásfenntartási támogatást már
a gépjárműtől, a lakásig, a földig, az őstermelői tevékenységig, tehát ha már őstermelői
igazolványa van, azt már úgy tekintik, mintha 600.000 Ft-os éves jövedelemmel rendelkezne.
Ezeket mind-mind figyelembe véve a lehető legkevesebb lakásfenntartási támogatást adják ki.
Balogh Henrietta jegyző: Ez a 28.500 Ft-os jövedelemnövekedés, ez viszont több olyan
személynek kedvezett, aki eddig nem esett bele.
Fuder Lászlóné képviselő: Mi van az egyedül állók esetében, ha ennek a 250%-t nem éri el a
nyugdíj például, akkor automatikusan adni kell?
Balogh Henrietta jegyző: Ha beadja a kérelmet és jár neki, akkor automatikusan adni kell
neki. Most legalább 40-50-nel több kérelem jött be, nyilván abból kerültek is elutasításra.
Fuder Lászlóné képviselő: És ezt most egy összegben fizeti ki az Önkormányzat vagy
meghatározott időben?
Balogh Henrietta jegyző: Havonta. Annyiból lesz nehezebb ez a hónap, hogy lehet előleget
igényelni. Most ki kell gazdálkodni, hogy ki tudják fizetni. Itt, aki nem jogosult a normatív
lakásfenntartási támogatásra, mondani kell neki, föl kell hívni a figyelmét, hogy a helyit
beadja, amit 100%-ban az Önkormányzat fizet ki.
Bató Miklós képviselő: Aki a kérvényt beadja a bérpótló juttatásra, mielőtt megállapítják,
már mennek is és ellenőrzik a portákat.
Balogh Henrietta jegyző: Beadja a kérelmet és 10 munkanap van rá, hogy ellenőrizzék a
portákat, ha rendbe van neki, akkor megállapítják, ha nincs, rendbe felhívjuk a figyelmét,
hogy mit változtasson, és ha nem lép, akkor viszont meg sem állapítják neki, nem fog kapni
ellátást.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását.
10/2011.(IX.27.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 3/2009. (II.13.) számú rendeletének módosításáról-
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Negyedik napi rendi pont: KEOP-1.2.0./B/10-2010-0071 számú projekthez kapcsolódóan
megbízandó közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról. A Profectus Global Mérnöki Tanácsadó
iroda adta a legjobb ajánlatot 8 millió 837 ezret. Mennyibe került a belvíz? Az sem volt kevés.
Balogh Henrietta jegyző: 4 millió 200 ezer.
Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra a Profectus Global Kft. megbízását. Aki
ezzel egyetért, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
108/2011.(IX. 27.) számú határozat
- A KEOP – 1.2.0/B/10-2010-0071 számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó
kiválasztásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP – 1.2.0/B/10-20100071 számú, „Tiszaroff – Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű
pályázat megvalósítása során támogatja közbeszerzési tanácsadó alkalmazását.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a feladat
elvégzésével a legalacsonyabb ajánlatot tevő Profectus Global Mérnöki Tanácsadó
Iroda Kft. 1222 Budapest, Vessző u. 9/b. kerüljön megbízásra.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pisók István
polgármestert, hogy a Profectus Global Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft-vel (1222
Budapest, Vessző u. 9/b.) a vállalkozói szerződést megkösse.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszaroff Község Polgármestere
Tiszaroff Község Jegyzője
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község jegyzője
Irattár

Ötödik napirendi pont: EU Önerő Alapra pályázat benyújtása.
Balogh Henrietta jegyző: Aki ivóvíz minőség javító programnak az önerejére pályázik az
75%-t kap, aki a csatornára az 50%, itt van a 3§ 1. bekezdésében. További 5% ponttal
növelhető az önerő, ha közbeszerzésbe értékelési szempontként beletesszük azt, hogy
előnyben részesítik azt a vállalkozót, aki tartós munkanélkülieket illetve munkanélkülieket
foglalkoztat a beruházás során. 80%-ot adnának, egészségügyi ellátás fejlesztés, szociális
szolgáltatás fejlesztés önerejére.
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Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Egy tartózkodás mellett elfogadta a képviselő-testület a javaslatot.
109/2011.(IX. 27.) számú határozat
-EU Önerő Alapra pályázat benyújtásaTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
belügyminiszter 15/2011. (IV.22.) BM rendelete alapján EU Önerő Alap támogatására az
elnyert KEOP -1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú Tiszaroff és Tiszagyenda
szennyvízhálózatának bővítése című beruházáshoz.
A tervezett fejlesztés összköltsége Tiszagyenda Község vonatkozásában: 148.447.265.- Ft,
mely pénzügyi ütemezése a következők szerint valósul meg:








2011. év:
4.790.004.- Ft ebből:
o EU Önerő Alapból igényelt támogatás: 3.977.677.- Ft
o Pályázó által költségvetésnek terhére vállat saját forrás összege: 11.613.- Ft
o Hitel: 800.714.- Ft
2012. év:
43.772.259.- Ft ebből:
o EU Önerő Alapból igényelt támogatás: 36.349.007.- Ft
o Pályázó által költségvetésnek terhére vállat saját forrás összege: 106.117.- Ft
o Hitel: 7.317.135.- Ft
2013. év:
98.675.448.- Ft ebből:
o EU Önerő Alapból igényelt támogatás: 81.941.272.- Ft
o Pályázó által költségvetésnek terhére vállat saját forrás összege: 239.219.- Ft
o Hitel: 16.494.957.- Ft
2014. év:
1.209.554.- Ft ebből:
o EU Önerő Alapból igényelt támogatás: 1.004.428.- Ft
o Pályázó által költségvetésnek terhére vállat saját forrás összege: 2.932.- Ft
o Hitel: 202.194.- Ft

A pályázat megvalósításához szükséges nettó 25.174.881.- Ft önerőt Tiszagyenda Község
Önkormányzata az alábbi forrásokból kívánja finanszírozni:



Nettó 13.846.185.- Ft-ot az önkormányzat a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján az
EU Önerő Alap támogatási keretéből igényli meg.
Nettó 11.328.696.- Ft-ot az önkormányzat a 2011 – 2012. évi költségvetésében a
felhalmozási tartalék és banki hitel terhére biztosítja.

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert és Balogh Henrietta jegyzőt az EU Önerő Alap igénylés benyújtására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. október 1.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
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1.
2.
3.
4.

Belügyminisztérium Budapest
Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hatodik napi rendi pont: Folyószámla hitelszerződés módosításáról.
Ezt a pénzt valahogy vissza kell fizetni. Általában akkor szokott a pénzintézet ilyen
lecsökkentést csinálni, amikor kihasználjuk az utolsó lehetőséget is.
Fuder Lászlóné képviselő: Az egyik a meghosszabbítás, a másik a hitelkeret.
Balogh Henrietta jegyző: A hosszabbítás az azért kell, mert július 27-én volt az előző
hitelkeretnek a lejárata és közben beadták a kérelmet, hogy kérik a meghosszabbítást és akkor
mondta az OTP, hogy szeptember 27-ig illetve addig, amíg az áthidaló hitelszerződést alá
nem írják ezt a 20 milliós hitelkeretet a rendelkezésükre tartják, és akkor veszi le a 11 millió
570 Ft-ra, amikor az áthidaló hitelt megkapják, hogy a 20 milliós keret az megmaradjon. Ezért
kell szeptember 27-ig úgymond a formaság miatt meghosszabbítani.
Pisók István polgármester: Mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy stabilizálják a
helyzetet. Ez is hozzátartozik többek között a megállapodáshoz. A költségvetésbe, ha azok az
adóbevételek befolynának, akkor stabilizálódna a helyzet. További intézkedéseket fognak
hozni, ami még jobban raciozálni fogja az Önkormányzat helyzetét. Itt van a kazánprogram,
ha sikerülne, akkor itt is megtakarítanak jelentős összegeket. Nincs mit hozzátenni vagy
elfogadják, vagy felbontják a szerződésüket.
Balogh Henrietta jegyző: Annyit tudna tenni az OTP, hogy most is megérkezett az állami
számlára a kifizetésekhez a támogatás és azt mondja, hogy ami jön, bevétel azt leveszi.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Kéri, hogy aki egyetért
ezzel az kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
110/2011.(IX. 27.) számú határozat
-Folyószámla hitelszerződés módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzata módosítja az 1-2-10-4500-0473-9 szerződés számú
folyószámla-hitelkeret szerződését, melyben a hitel visszafizetésének határideje: 2011.
szeptember 27.
A folyószámla hitelszerződés módosítása a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok
folyamatos működtetéséhez szükséges.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járuléka erejéig.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 2011. szeptember 27.
A határozatról értesül:
1. OTP Bank NyRt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Irattár
A hetedik napi rendi pont: Áthidaló-rövid lejáratú hitel felvétele. Kérdés, hozzászólás,
vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért ezzel az kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
111/2011.(IX. 27.) számú határozat
-Áthidaló-rövid lejáratú hitel felvételeTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8.430.000.- Ft - a folyószámla
hitelkeretet 20.000.000.- Ft-ra kiegészítő - rövid lejáratú áthidaló hitelfelvételről dönt.
A hitel visszafizetésének ütemezése:



2011. november 10.
2011. december 10.

200.000.- Ft
230.000.- Ft











2012. január 10.
2012. február 10.
2012. március 10.
2012. április 10.
2012. május 10.
2012. június 10.
2012. július 10.
2012. augusztus 10.
2012. szeptember 10.

600.000.- Ft
800.000.- Ft
800.000.- Ft
1.300.000.- Ft
800.000.- Ft
800.000.- Ft
800.000.- Ft
800.000.- Ft
1.300.000.- Ft

A hitel kamatai negyedévente kerülnek megfizetésre.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, Balogh Henrietta jegyzőt, hogy a hitel felvétele érdekében eljárjon, a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a rövid lejáratú hitelszerződést aláírja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő hitel és kamatai
összegét 2011 – 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
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A határozatról értesül:
A határozatról értesül:
1. OTP Bank NyRt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Irattár
Nyolcadik napi rendi pont: Közművelődési
módosításáról. Kérdés, hozzászólás van-e?

társulás társulási megállapodásának

Fuder Lászlóné képviselő: Hasonló módon áll a közművelődési intézménynek átutalt összeg,
is mint az iskolának. Az iskolánál most amit küldtek beszámolót csak 38.000 Ft van már, de
ugye azt tudni kell, hogy 60 napon túl fizet Kunhegyes, tehát ez automatikusan megjelennek
ezek a számlák hiába utalják át a pénzt nem fizeti a számlákat csak 60 napon túl.
Balogh Henrietta jegyző: Megkapta a beszámolót, hogy hogyan is állnak?
Fuder Lászlóné képviselő: Kapott egy tételes kimutatást és augusztus hónapra van 38.000 Ft
tartozásuk a számlán. Ennyi az összes.
Balogh Henrietta jegyző: A féléves beszámolót nem kapta még meg?
Fuder Lászlóné képviselő: Az még nincs meg, csak az összesítő lapokat kapta meg.
Pisók István polgármester: December 31-ig kell dönteni az iskolával kapcsolatban is.
Addigra remélik, hogy kijön egy új oktatási törvény, mert vannak olyan kérdések, amiket jól
meg kell gondolni. Viszont van olyan, hogy legjobban eladósodott Önkormányzatok.
Kunhegyes nagyon közel van hozzá valamint Tiszafüred is. Belekerülhetnek abba a helyzetbe,
hogy ott is inkasszó lesz. Tehát nekik nem jó az ha Kunhegyes is belekerül egy ilyen
helyzetbe, mert ugye együtt vannak vele társulásban az iskolával, az óvodával meg a
művelődési házzal. Ha az iskolát átveszi az állam, akkor mi lesz a társulással.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem fogja értelmét veszíteni, mert egy intézménynek tekinti a
társulást, aminek vannak tagintézményei, tagrészei. Azért akarja megtartani, mert a törvény
azt írja elő, hogy ott lehet általános iskola, ahol párhuzamos osztályok futnak, most a
tagintézmények iskolái, osztályai párhuzamos osztályoknak tekinti. Elsősorban úgy gondolja,
hogy az a célja, hogy minél nagyobb monumentális intézményeket hozzon létre, de szerinte
meg fogja szűntetni a társulási normatívát. Ezt fogja majd elvenni.
Fuder Lászlóné képviselő: Volt egy konferencián s ott elmondták, hogy ha nem lesz a
gyermeklétszám a felső tagozatban, akkor összevonják őket. Az alsó tagozatot nem viszik el a
településről.
Fuder Lászlóné képviselő: Az a kérdés, hogy hogyan módosul a közoktatási törvénynek
ezen pontja, mert ha ez lecsökkenne eddig 15 fő, de ha lecsökken 13-ra, ahogy eredetileg is
tervezték, főleg a halmozottan hátrányos kistelepüléseken. Most is úgy kell beadni, hogy a
nagyintézmény megadja az összes létszámot és akkor megmondja, hogy mennyi osztály
működik az adott évfolyamon. Nem egyenként vallják be, hanem összességében. Állami
számvevőszéki ellenőrzés van, legalább is Kunhegyes tekintetében most kérik 2006-ig
visszamenőleg az összes közoktatással kapcsolatos statisztikai adatot.
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Pisók István polgármester: Ha megkapják ezt a pénzt, akkor realizálódik a helyzet 2012
augusztusáig.
Fuder Lászlóné képviselő: Ha ezt a létszámot, ami jelen pillanatban van az iskolában tartani
tudják, akkor normatívában is jelentős bevételi növekedés jelentkezik. Arra kell nagyon
odafigyelni, hogy az étkeztetésnél, hogy igényeljék vissza az étkeztetési normatívának azt a
részét, amit lemondtak, mikor lecsökkentették 32 főre átlagban.
Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy a tárgyalásokat még nem fogja abba hagyni.
Ígéretet kapott a katolikus egyháztól, személyesen beszélt az Érsek Úrral és annyit mondott,
hogy októberben vegyék fel a tárgyalásokat. Akkor tett egy javaslatot a tagintézményre, tehát
hogy tagintézménye lennének a Törökszentmiklósi Katolikus iskolának. Azt mondta, hogy ha
ennyi a létszám nem biztos, hogy tagintézménynek kell lenni, maradhat önálló az iskola is.
Nagyon nagy változásokat nem jelent, ugyanúgy, mint most is heti 2 órában tanulják a Bibliát
a gyerekek.
Fuder Lászlóné képviselő: Most is tanulják. Történelemből meg magyarból is.
Pisók István polgármester: A Törökszentmiklósi példát tudja elmondani, nem küldtek el
tanárokat, az igazgató is ugyanaz maradt. Bizalmat adnak a jelenlegi vezetésnek, ami van.
Felújították, kicserélték a berendezéséket, felújítják a konyhájukat. Azt gondolja, hogy ezzel
csak nyernének. Itt van a művelődési ház is. Igazából nem tudni Kunhegyesnek a szándékát,
mert ugye ő decemberben kizárhat.
Balogh Henrietta jegyző: Szerinte a művelődési háznál is szeptember 30-ig kell meghozni
azt a döntést, hogy december 31-el kizárják. Erre is ugyanúgy a társulásokra vonatkozó
törvény vonatkozik.
Pisók István polgármester: Most lehet, hogy azt mondja, hogy nem zár ki, de ha
augusztusban azt mondja, hogy mégis kizár. Akkor mit fogunk csinálni? Akkor önállóan kell
fönntartani mindent. Ezért nehéz ez és ezért nem hagyjuk abba a tárgyalásokat.
Simai Mihály képviselő: A környékben a művelődési házat közhasznúak tartják nyitva
délutánonként.
Pisók István polgármester: Mindenképen azt szeretné, ha a nonprofit kft átvenné a
művelődési házat és még kevesebből tudnák fönntartani. Egyrészt költségtakarékosság, a
másik pedig, hogy megtakarítanának bért. További vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
112/2011.(IX. 27.) számú határozat
- a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról -

társulási

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a
Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
Társulási megállapodását módosító okiratát jelen határozat 1.
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számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-jei
hatállyal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a
Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodását a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti
tartalommal, 2011. október 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes
Város
Önkormányzati
Képviselőtestülete
felhatalmazza Szabó András polgármestert a társulási
megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos teendők
ellátására.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
A határozatról értesül:
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere Kunhegyes
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.Tiszagyenda Község jegyzője helyben
4. Irattár
Pisók István polgármester: Sok pályázat fog kijönni novembertől. Van olyan pályázat, ami
100%-s falufejlesztési program. Nem kell hozzá önerő. Pl.: helyi piac, települési épület,
parkoló, pihenő helyek, játszóterek, egyházak. Ott van a református templom, amit fel lehetne
újítani. A nonprofit kft-nek meg kell lennie a két évnek, akkor pályázhat. Van egy olyan a
nonprofit kft-nél, hogy kutyamenhelynek a korszerűsítése. 100%-ban támogatják. Van egy,
ami szintén 100%-os ez az egészség, étkezés, sport pályázat. Ha rendeznek egy sport
rendezvényt, azt 100%-ban támogatják. 5 millió forintig adnak rá. Van olyan ahol civil
szervezeteknél is 100%-ban támogatják.
Fuder Lászlóné képviselő: Az a legnagyobb probléma, hogy meg kell előlegezni ezeket a
pénzösszegeket.
Pisók István polgármester: Tiszaroffon az erdei iskolánál úgy oldották meg, hogy
faktorállták a számlát. Ez azt jelenti, hogy a bank beszállt és akkor a vállalkozó a banknak
fizet és ha megnyeri a pályázatot akkor egyértelműen megy a banknak a pénz.
Simai Mihály képviselő: Csak az a baj, hogy az alapítványnak, aki felvállalta nagyon
jelentős pénzébe került.
Balogh Henrietta jegyző: A tavalyi falunapot adták be LEADER-be.
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Pisók István polgármester: Ott is olyanokat támogattak, hogy hangosítás, stb. Olyat nem
támogatnak, hogy együttes. Egy fúrt kút vagy fürdő turisztikai szempontból sokat számítana.
Simai Mihály képviselő: A holland építkezés műve, hogy olyan közel tették a kerítést, hogy
a hátsó kertet nem tudják megközelíteni.
Fuder Lászlóné képviselő: Ha egy magánterületet, amit annak idején 4-5 éve eladtak és most
körbekerít, azt jogosan teszi, hisz a saját tulajdona.
Pisók István polgármester: Akkor kötelező szolgalmi jogra, ha nem megközelíthető a telek.
Jó kapcsolata volt a hollandokkal, de mióta Horváth Ferenc bekapcsolódott, mintha távol
tartaná őket tőlük. Segítenek, ha valami olyan van, és ide jönnek. Még amit elfelejtett, hogy
ezekben a pályázatokban van konyha felújítás is. Annak idején, mikor átadták a konyhát
megígérte a vállalkozó, hogy felújítja a konyhát, vesz bele berendezéseket, de eddig még
semmit nem vett. További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni szépen a
részvételt. Bezárja az ülést.
k.m.f

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Dull Renáta
Jegyzőkönyvvezető

