15. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. október 20-án megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Oláh Biankát, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon. Megszavazták egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek.
113/2011.(X. 20.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Tizennyolc napirendi pont van. Egy plusz napirendi pont felvételét kéri, az intézmények
térítési díjáról. Aki egyetért vele, az kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület
egyhangúan elfogadta.
114/2011.(X. 20.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Pisók István polgármester: Köszönti Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszonyt.
Dr. Lengyel Györgyi: Tisztelt polgármester úr, Tisztelt jegyző úrhölgy, Tisztelt képviselő
testület. Köszöni szépen, hogy lehetőséget kapott arra, hogy bemutathassa néhány szóban a
kormányhivatalt. Hiszen ez egy új intézmény és elhatározta januárban, hogy a megye mind a
78 településén a képviselő testületi ülésre bekéredzkedik. Egyrészt, mert úgy gondolja, hogy
ha személyesen találkoznak, akkor utána sokkal könnyebb a kapcsolattartás, másrészt valóban
egy új általános hatáskörű területi államigazgatási szervről van szó. A kormányhivatal áll egy
törzshivatalból, amely lényegében a volt közigazgatási hivatalnak a jogutódja és a
törzshivatalhoz 14 szakigazgatási szerv tartozik még. Az elmúlt években régiós rendszerben
dolgozott, azaz a legtöbbnek Nyíregyházán vagy Debrecenben volt a székhelye. Január 1-től
ezek a szervezetek visszaálltak megyei szervezetekké. Összekeveredtek az elmúlt években a
személyi, az infrastrukturális vagyonelemek. Ezek a szervezetek a szakmaiságukat
megőrizték, szakmai irányítást továbbra is a minisztériumoktól kapnak, de a kormányhivatal
gazdálkodik helyettük, üzemeltetik az ingatlanokat, biztosítják az informatikai hátteret, ott
vannak a személyügyi anyagok, képviselik őket peres eljárásokon. Van pénzügyi főosztály,
van informatikai, van oktatási, és humán politikai főosztály. Minden beszerzés a
méretarányosság miatt olcsóbb lesz. Ezek a szervezetek az elmúlt 20 évben nem estek át azon
a megszorító intézkedésen, amelyeken a minisztériumok is és az Önkormányzatok is. Volt
egy belső tartalék is a rendszerben. Úgy gondolja, hogy mindannyian adófizető polgárok, azt
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várják el az államigazgatástól, hogy udvariasak legyenek, hatékonyan dolgozzanak és
takarékosan gazdálkodjanak. Ezt próbálják érvényesíteni. Amíg a Tiszafüredi
Népegészségügyi Kistérségi Intézetnél dolgozók nem kapták meg a 30%-os
illetménykiegészítést, a földhivatali dolgozók sem kapták meg. Ezt a 30%-ot teljesen
törvénytelenül megkapták a falugazdászok, a munkaügyi központ dolgozói. Ezek 100.000
forintos illetménykülönbségeket hoztak létre a rendszeren belül. Ezeket is megpróbálják
egységesíteni. Ez a gazdaságosság ez egy dolog, ennél fontosabb dolog egy szemléletváltás,
ami a legnehezebben működik. Valljuk, be nem szeretnénk ilyen hivatalokba járni. Általában
nem mi ügyfelek vagyunk a fontosak, hanem az ügyirat, meg leginkább az, hogy minél
kevesebbet háborgassák a kormánytisztviselőt. Általában az a tapasztalat, hogy kedvetlen
ügyintézővel van dolguk, nem azt sorolják, hogy amit az ügyükben meg lehet tenni, hanem
sokkal inkább kioktatnak, hogy mit nem lehet. Ennek van vége. Ezt január 3-án, az első
értekezleten világossá tette, hogy ügyfélközpontú, ügyfélszolgálatot kell üzemeltetni,
hatékonyan a lehető legrövidebb időn belül elintézni az ügyeket, segítőszándékkal. Nem a
kormánytisztviselők tudásával van baj. Nem tudástöbbletről van szó. A kormánytisztviselők
99%-a jó szakember, ismeri a joganyagot, alkalmazni is tudja. Úgy gondolja, hogy aki úgy
bánik az ügyfelekkel, ahogy nem megengedett, az elveszítette a bizalmát, mert világossá tette
azt, hogy milyen ügyintézői magatartást szeretne a kormányhivatalban látni. Ez egy nagyon
fontos változás ennek az első szervezeti egysége a kormány ablak. A kormány ablak egy
integrált ügyfélszolgálati iroda a megyeszékhelyeken, Szolnokon van. Azt szeretnék, hogy
2013 végére több 100 ügyet lehessen egy ablaknál elintézni. A nyitva tartás minden
munkanap reggel 8-tól este 8-ig van nyitva. Két műszakban járnak a kormánybiztosok
dolgozni fél 8-tól az egyik műszak, este 20:30-ig a másik műszak. Fél 8-tól 8-ig fel kell
készülniük az ügyintézésre. 7000 ügyfelük volt idáig, de nő a számuk és egyre többen
intéznek el ügyeket. Reméli, hogy ez a nagyfajta átalakítás ez egyre jobban elnyeri majd az
ügyfelek tetszését. Ami még nagyon fontos, hogy a kormány ablaktól ügyfél nem távozhat
úgy, ha a kormányhivatalnak nincsen az ő ügyében hatásköre, teljes körű felvilágosítást ne
kapott volna. Ezeket a kormánytisztviselőket képezték 4 hetes tanfolyamon voltak,
vizsgáztak. Tehát ha nem a hatáskörük, akkor is meg kell tudni mondaniuk az ügyfélnek,
hogy az ügyeit hol intézik el, mikor van ügyfélfogadás, milyen nyomtatvány kell. Segíteni
kell kitölteni, milyen igazolásokat kell csatolni. Nagyon pozitívak a visszajelzések. Megjelent
a kormányhatározatban a járások kialakítása és alapelvként az van benne, hogy körülbelül 30
km-es az a távolság, amelynél többre nem lehet utazni az ügyfélnek. Tehát így lesznek
kialakítva a járási székhelyek. A közigazgatási szerveknek vezetőit szinte kivétel nélkül
lecserélték. Hatósági munkát végez a szervezeteik döntő többsége. Visszaállításra kerül a
törvényességi felügyelet, a főosztályát bővítették 3 új munkatársat vettek még föl, hogy
tényleg hatékonyabban működjön a törvényességi felügyelet. Egyre inkább lehet arra
számítani, hogy mindent megnéznek, minden határozatot, jegyzőkönyvet, rendeletet.
Tapasztalt Önkormányzati kollegákat vittek be. Július 1-től náluk van a szociális intézmények
működési engedélye és minden törvényességi ellenőrzési jogkör a szociális és gyámhivatalnál
és az oktatási főosztályoknál van a nem helyi Önkormányzatok által fenntartott iskoláknak a
törvényességi ellenőrzése és a működési engedély módosítása, kiadása. Az a cél, hogy a járási
kormányhivatalok felállításában egyidőben tehermentesítsék az Önkormányzatokat. Ma
jegyző úrhölgy munkaidejében 60%-ban az államnak dolgozik és csak 40%-ban lát el
Önkormányzati feladatokat. Az államigazgatási feladatokat, ugyanúgy kell elintézni
Tiszagyendán, mint Szolnokon. Ahol semmilyen helyi specifikum nincs, azok bejönnek a
járási kormányhivatalba. Tehát megindul egy feladat átvitel. Január 1-től megkapták a
fenntartó jogát a megye által most fenntartott intézményeknek. A megyei adósságrendezés
kapcsán megállapodás született a megyei politikai megállapodás miniszterelnök úr és a
megyei közgyűlések elnökei között, hogy az összes megyei intézmény fenntartását átvállalja
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az állam. 23 ilyen intézményről van szó. A hivataluk már most is közel 1000 fős, hiszen
október 1-vel a kiemelt megyei státusz megszűnt a munkaügyi központoknál is, tehát a
kirendeltségek átkerültek hozzájuk. A megyei intézményháza pedig majdnem 2000 fős
munkavállaló közalkalmazott és megyei irányító köztisztviselők ők is a kormányhivatalhoz
kerülnek. Úgy gondolja, hogy szorosan együtt fognak működni az Önkormányzatokkal és
valószínűsíthető, hogy az oktatás is állami feladat lesz 2012 szeptemberétől és a
kormányhivatalok fogják ezeket az iskolákat is fenntartani. Köszöni szépen, hogy
meghallgatták és bármilyen kérdésre szívesen válaszol.
Pisók István polgármester: Egy kérdése lenne. Hová fognak tartozni? 30 km Tiszafüred, de
gondolja, hogy az kiesik. Törökszentmiklós vagy Kunhegyes?
Dr. Lengyel Györgyi: Nincs még eldöntve. 8 vagy 9 járás alakul ki a megyében. 2 járás van
amiért lobbiznak az Jászapáti és Kunhegyes. Kunhegyes szinte mindentől 30 km-re van.
Kunhegyes mindenképen egy kérdés ilyen szempontból. Ezt majd kora tavasszal a Parlament
fogja eldönteni. Valamikor késő ősszel nyilvánosságra fogja hozni a közigazgatási
igazságügyi miniszter. Ha mégsem sikerülne a Kunhegyesi járás, akkor az Okmányirodát
fejlesztik föl kormányablakká. Nincsen kötelező illetékesség. Egy integrált ügyfélszolgálati
referensi OKJ-s szakmát fognak hirdetni. Azt gondolja, hogy ez a jövő útja. A
kormányablakokba ilyen munkatársakat fognak felvenni. Hiszen tudnia kell az ügyintézőnek
átvennie egy hiánytalan földhivatali beadványt épp úgy, mint a családi pótlék igénylést. Maga
az elbírálás nem ott fog történni, de tudnia kell, hogy a kérelemhez mit kell átvenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez nagyon jó lesz. Sokszor nyomtatvány gondjuk van.
Meglátszik ez a fajta filozófia a kiszolgáló személyzetnél, mert telefonáltak és kértek
nyomtatványokat meg információt. Eddig is megadták, ha bementek érte, feltűnően
udvariasak voltak. Az APEH-nál mikor az adókártyához kérték a nyomtatványt még ők
köszönték meg, hogy besegítenek a munkába. Igazából ez az ügyfélbarát szolgáltatás ez volna
az, amire az emberek vágynak.
Dr. Lengyel Györgyi: Az adóhatóságnál pedig sokkal több pénz van, mint a
kormányhivatalnál. Volt már kétszer megnézni az ügyfélfogadási rendszerüket. Ott olyan
rendszer működik, hogy az osztályvezető egész héten minden percét látja az ügyintézőnek.
Van egy olyan informatikai rendszer, hogy például a telefonos hányadik csörgésre vette föl a
telefont, akkor tilos hamarabb letenni a telefont az ügyintézőnek, mint az ügyfélnek. Nagyon
örül annak is, hogy a Tiszafüredi Kistérséget is sikerült miniszter úrnál elérni, hogy a
startmunka programba bekapcsolódhasson.
Pisók István polgármester: Ez egy nagyon nagy lehetőség. Igazából egy mintaprojektet
akarnak létrehozni és kell csinálni, hogy tényleg az emberek javára, meg a település javára
szolgáljon. Munkahelyet teremtenek vele. Régen nagyon jó kertészet működött, szerencsére
van egy kertész. Nagyon híres volt a kertészet.
Dr. Lengyel Györgyi: A jövedelmüknek legalább a 30%-t költik alapvető élelmiszerekre,
aminek nagy részét itt helyben elő lehetne állítani.
Pisók István polgármester: Olyan embereket kell visszahozni a munka világába, akik még
idáig nem voltak hozzászokva, hogy dolgozzanak. Ez most egy szigorú program, tehát nincs
az, hogy az árok partján ülnek. Aki nem végez effektív munkát, attól sajnos meg kell majd
válniuk.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Most az ezüstkalászos meg az aranykalászos tanfolyam
indul, az a baj, hogy olyan propagandája van, hogy egyből már 3 fő jelentkezett.
Dr. Lengyel Györgyi: Ők mérték föl az Önkormányzatoknál, hogy milyen képzéseket
indítsanak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyre nagyobb a pszichiátriai és szenvedély betegeknek az
ellátatlansága és ennek ellenére abszolút nincs az OKJ-s szakmák között, ami a pszichiátriai
betegek közösségi gondozója vagy egyáltalán ebben a szakmában, aki valamilyen speciális
képzéssel rendelkezne. Akár a pedagógus pálya mellé meg lehetne szerezni még, talán egy
óvónő, megszerezhetné egy szociális munkás. Itt is van pszichiátriai szenvedélybeteg, akit
nyilvántartanak az orvosnál, ebből 61 megfordult a családsegítőben és ugyanúgy foglalkozni
kell vele, mert igényli és nincs hová mennie.
Dr. Lengyel Györgyi: Idáig is úgy működött, hogy a Szolnoki bölcsődei igazgatóság is
pályázott erre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaügyi központnál, aki egyébként
Szolnokon csinálja ezt a képzést.
Fuder Lászlóné képviselő: Kormánymegbízott asszony mi lesz a mikrotérségi társulásokkal?
Tudna-e erről valamit mondani? Az iskolákat 2012-ig átveszik a 2000 fő alattiakat nagy
valószínűséggel. Ezek a 2000 fő alatti településeken működő iskolák jelentős része
közoktatási mikrotérségi társulásban van, mint a mi iskolánk is. Mi lesz velünk vagy ezzel a
társulással? Felbomlik esetleg az iskolákra és akkor eldöntik, hogy esetleg Tiszagyendán
nincsen csak 112 halmozottan hátrányos gyerek, akkor itt ne legyen csak alsó tagozat?
Ráadásul a településük ebben az évben gyakorlatilag úgy alakult, hogy a környező
településekről egyre többen veszik igénybe az iskolát. 23 bejáró tanuló van, olyan
településről, mint Tiszabura és Tiszabő. Minden iskola jó, de nem abba a közegbe szeretnék a
szülők járatni a gyerekeiket. Mi lesz Tiszaroffal? Tiszaroff sincs jobb helyzetben, ott 142
tanuló van, de mikrotérségi társulásban ez egy összevont település tagintézményként
működnek, párhuzamos osztálynak tekintik őket és a fenntarthatóság így megoldott.
Dr. Lengyel Györgyi: November 17-én jön Hoffmann Rózsa a megyébe. Egy nagy fórumot
tartanak a megyeháznál. Minden polgármester, oktatás bizottsági vezető, iskolaigazgató kap
meghívót és ott lehet feltenni ezeket a kérdéseket.
Fuder Lászlóné képviselő: Az alapfokú oktatást 1-8-ig átveszi az állam, az óvodát
meghagyja az Önkormányzatnál. Mi van akkor, ha az Önkormányzatoktól emiatt elvont
pénzek miatt már nem tudják fenntartani az óvodáikat. Nincs arról meggyőződve, hogy ha az
állam elveszi az iskolákat az Önkormányzatoktól, hogy ez nem jár az Önkormányzatoktól
esetleges pénzelvonással.
Dr. Lengyel Györgyi: Az iskolát nem lehet a normatívából fenntartani.
Fuder Lászlóné képviselő: Persze, hogy nem. De mi van, ha az óvodákat sem fogják tudni
majd a települések?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az óvodának meg van a saját normatívája.
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Fuder Lászlóné képviselő: De amiből úgyszintén nem fog kijönni, ugyanúgy, mint az iskola
sem.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Azt a pénzt, ami eddig meg volt az Önkormányzatnak és
az óvodára fordították, azt nem bírja elvinni, ha szakfeladat marad.
Dr. Lengyel Györgyi: 55%-a körülbelül a normatívának elég a fenntartásra. Idáig 45%-t
hozzátettek és ezt tetszenek az óvodára rákölteni. A felső tagozatban két párhuzamos
osztálynak lenni kell.
Fuder Lászlóné képviselő: Az oktatási törvényben az van, hogy már 8 főtől lehet főleg
kistelepülésen osztályt indítani, 13 fő az alsó átlag létszám. A 13 fő nálunk meg van, csak
nincsenek párhuzamos osztályok. A mikrotérségi társulással vannak meg. Van 4 párhuzamos
osztály, mert mikrotérségi társulásban vannak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az régen is volt, hogy tagintézmény volt és volt egy
központi iskola.
Dr. Lengyel Györgyi: További jó munkát kíván.
A polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Első napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás 2011.
évi költségvetésének módosításáról.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Legutóbb elég nagy ellentét volt a két iskola között. Kéri
jegyzőnőt, tájékoztassa őket, jelenleg, hogy álnak az iskolával és a társulással. Hogy áll a
pénzeszköz átadás.
Balogh Henrietta jegyző: A második napirendi pontnál látni fogja. Időrendben teljesítik az
átadásokat. Polgármester úr Szabó András polgármester úrral megállapodott, hogy amit
kapnak 2 millió forintot, le fogják csökkenteni. Az októberi pénzeszköz átutalás nincs
kifizetve.
Fuder Lászlóné képviselő: Tegnapi napon hívták fel, hogy minden számlát azonnal
küldjenek át Kunhegyesre.
Balogh Henrietta jegyző: Az elszámolás miatt kell.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
115/2011.(X. 20.) számú határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi
költségvetésének módosításáról-

Közoktatási

Intézményi

Társulás

2011.

évi

Tiszagyenda Község Önkormányzat az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
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vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/a., a 2.
számú melléklet 8/a. számú mellékletként kerül beépítésre.
Második napirendi pont: A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Időarányosan jól
alakul, most dicséretet kaptak.
Fuder Lászlóné képviselő: Nagy erőfeszítés árán fizették ki ezt a pénzt. Többi települést is
piszkálhatnák.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
116/2011.(X. 20.) számú határozat
-Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2007. október 30-án kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
társulási megállapodás 8.6 pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola 2011. I. félévi beszámolóját e határozat mellékletét képező 1- 2. számú melléklet
szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/a., a 2. számú melléklet 8/a. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. I. félévi beszámolójába.
Harmadik napirendi pont: Az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról. Ez a módosítás
Tiszagyendát nem is érinti. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
117/2011.(X. 20.) számú határozat
-Az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról-

Közoktatási
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Tiszagyenda Község Önkormányzat 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 Kunhegyesi Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/b.
számú mellékletként kerül beépítésre.
Negyedik napirendi pont: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
Balogh Henrietta jegyző: 1.942.000.- Ft amit átadtak, elmaradt 2010. évi bár csökkent
934.000.- Ft-ra, a pozitív pénzmaradvány emiatt kevesebbet teljesítettek a 2010. éviből alig.
67.280..- Ft-ra jelenleg lecsökkent.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
118/2011.(X. 20.) számú határozat
-Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat 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 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Város Óvodai Intézménye 2011. I. félévi
beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/b. a 2. számú melléklete 8/b. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. I. félévi beszámolójában.
Ötödik napirendi pont: A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikrotérségi Közművelődési Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról. Ez
nem is érinti őket. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
119/2011.(X. 20.) számú határozat
-A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról-
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Tiszagyenda Község Önkormányzat az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2008. június 2-án kelt, a közoktatási 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 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/c.
számú mellékletként kerül beépítésre.
Hatodik napirendi pont: A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről. Javasolja elfogadásra a napirendi pontot. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
120/2011.(X. 20.) számú határozat
-A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. § (3) bekezdése és a
2008. június 2-án kelt, a közoktatási 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 2011. I. félévi beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2.
számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/c. a 2. számú melléklet8/c. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. I. félévi beszámolójába.
Hetedik napirendi pont: Rövid lejáratú hitel igénybevételéről. Az OTP kényszeríti, hogy
váltsák át. Ingatlan fedezetet kér.
Balogh Henrietta jegyző: A kultúrház lakóházán már van hitel. A rendelő miatt ott
forgalomképtelen, helyette a sport öltözőt vették bele. Amint lejár, a Teleházat kiengedik, ill.
ha újra kérik, akkor kiengedik vagy a kultúrházat, vagy a sportöltözőt. Úgy próbáltak
ütemezni, hogy ne ütközzön más egyéb hitellel.
Pisók István polgármester: Bíznak benne, hogy ÖNHIKI-t is fognak majd kapni, és az
iparűzési adó bevételek is jobban teljesülnek. További kérdés, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
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121/2011.(X. 20.) számú határozat
-Rövid lejáratú hitel igénybevételérőlTiszagyenda Község Önkormányzata 8.430.000.- Ft összegű rövidlejáratú hitel felvételét
határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje:

2012. szeptember 26.

A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselőtestület hozzájárul a 695., 316., és 707. hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 24.000.000.-Ft erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

OTP Bank Nyrt. Szolnok
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Nyolcadik napirendi pont: Folyószámlahitel igénybevételéről. Ennyi maradt. Kérdés,
vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
122/2011.(X. 20.) számú határozat
-Folyószámlahitel igénybevételérőlTiszagyenda Község Önkormányzata 11.570.000.- Ft összegű folyószámla hitel felvételét
határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje:

2012. szeptember 26.

A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
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A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselőtestület hozzájárul a 442/3., 316., és 692. hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 24.000.000.-Ft erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
OTP Bank Nyrt. Szolnok
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
3. Irattár
Kilencedik napirendi pont: Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról. Egymással
felmondták a szerződést. 2 hónappal meghosszabbítanák Doma Katalinnal.
Fuder Lászlóné képviselő: Maximálisan meg vannak elégedve minőségileg is,
mennyiségileg is. Még a mosogatószert is kiküldte számukra. Kenyeret is küldi még a
tésztához is.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra december 31-ei meghosszabbítással. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
123/2011.(X. 20.) számú határozat
-Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyendáért
Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok
ellátása érdekében 2011. szeptember 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval
megkötött vállalkozási szerződés további 2 hónappal, azaz 2011. december 31. napjáig
kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: ügyvezető, jegyző
Határidő: 2011. október 31.
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A határozatról értesül:
1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
5. Irattár
Tizedik
napirendi
pont:
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a csatlakozásról szóló határozati
javaslatot.
124/2011.(X. 20.) számú határozat
-Bursa Hungarica
csatlakozás-

Felsőoktatási

Önkormányzati

ösztöndíjpályázathoz

történő

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A határozatról értesül:
1. OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Budapest
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
5. Irattár
Tizenegyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás
Társulási megállapodásainak felülvizsgálata. Kérdés, hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Névben történt változás. A különböző alapító okiratok
módosításakor előzetesen véleményezni kellene az önkormányzatok alapító okiratait. Sokszor
nem került erre sor. Csak kiküldik és utólag véleményezik. Ha a szükség úgy kívánja, hogy
módosítani szükséges, akkor ők megtegyék előzetes egyeztetés nélkül is. Tiszagyendánál nem
látta a bankszámlaszámot.
Balogh Henrietta jegyző: Külön szám kell a Polgármesteri Hivatalnak is és az
Önkormányzatnak is. Az Önkormányzatnak még külön nem kértek.
Külön kellene megszavaztatni az iskola és az óvoda vonatkozásában.
Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért az óvodai
társulási megállapodás módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
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125/2011.(X. 20.) számú határozat
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
1./

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv 4.§-ában foglaltak alapján az óvodai feladatellátásra kötött
Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodást módosító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal, 2011. október 1-jei hatállyal
jóváhagyja.

2./

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv 4.§-ában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi
Óvodai Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1jei hatállyal
jóváhagyja.

3./

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Pisók István polgármestert, valamint Szabó András polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos
teendők ellátására.

Erről értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Pisók István polgármester: Aki egyetért az iskolai társulási megállapodás módosításával,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
126/2011.(X. 20.) számú határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi
megállapodásainak felülvizsgálata-

Közoktatási

Intézményi

- a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 1./

Társulás

társulási

Társulási

megállapodásának

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
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CXXXV. tv 4.§-ában foglaltak alapján az iskolai feladatellátásra kötött
Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodást módosító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal, 2011. október 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
2./

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv 4.§-ában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi
Iskolai Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1jei hatállyal
jóváhagyja.

3./

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Pisók István polgármestert, valamint Szabó András polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos
teendők ellátására.

Erről értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Tizenkettedik napirendi pont: Iskolai tagintézmény vezetői pótlék mértékének
meghatározása. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodással elfogadta a napirendi pontot.
127/2011.(X. 20.) számú határozat
-Iskolai tagintézmény vezetői pótlék mértékének meghatározásáról
124/2007. (X.08.) számú határozat módosításáról
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fuder Lászlóné tagintézmény vezető
részére a pótlékalap 130%ának megfelelő vezetői, valamint a pótlékalap 45%-ának megfelelő
egyéb pótlékot állapít meg.
A határozat többi része változatlan formában hatályban marad.
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

Kunhegyes Város Önkormányzata
Fuder Lászlóné tagintézmény vezető helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
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5) Irattár
Tizenharmadik napirendi pont: Intézményi térítési díj megállapításáról. 76/2011. (V.30.)
számú határozat módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: kistérségi ülésen úgy lett elfogadva, hogy a személyi és az
intézményi térítési díj megegyezett. Tiszafüred Város fogja rendeletbe hozni.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Aki egyetért az iskolai társulási
megállapodás módosításával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
128/2011.(X. 20.) számú határozat
-Intézményi térítési
módosításáról-

díj

megállapításáról.

76/2011.

(V.30.)

számú

határozat

76/2011. (V.30.) számú határozat módosításáról - Tiszagyenda Községben
alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjakról –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszafüred Kistérségi Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központjában Tiszagyenda Község vonatkozásában
alkalmazott intézményi és személyi térítési díjakat az alábbiak szerint fogadja el:

Szolgáltatás
Étkeztetés
Étkeztetés:
Kiszállítással:
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Idősek nappali ellátása:

személyi

Térítési díj
intézményi

440.-Ft/nap
80.-Ft/házt.

440.-Ft/nap
155.Ft/nap

380.Ft/óra

380.Ft/óra

0.-Ft/nap

305.Ft/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jogszabály szerint
figyelembe vehető jövedelmének
- 30%-át étkeztetés
- 25%-át házi segítségnyújtás
- 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést biztosítnak. 15%-át nappali ellátást,
30%-át nappali ellátás és ott étkezés, 80%-át idősek otthonát igénybe vevők esetében.

Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek:
a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb,
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b.) egészségi állapota miatt, mert I-II. csoportbeli rokkant, melyet határozattal kell igazolnia,
illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol,
c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell
igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja.
d.) a szenvedélybetegség fennállását háziorvos/ szakorvos igazolhatja,
e.) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal
kell igazolni.
A határozatról értesül:
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ szakmai
vezetője
5. Irattár
1.
2.
3.
4.

Pisók István polgármester: Köszöni a megjelenést, zárt ülést rendel el.
k.m.f

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

