16. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. november 15-én megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Polgármester úr késik, addig
elkezdi az ülést nélküle. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Javasolja jegyzőkönyv
vezetőnek Oláh Biankát, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megszavazták
egyhangúan jegyzőkönyv vezetőnek.
132/2011.(XI. 15.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Tizenhárom napirendi pont van. Kettő plusz napirendi pont felvételét kéri, Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételről. Aki egyetért vele, az kéri, hogy
kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
133/2011.(XI. 15.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadja a
szót a bizottság elnökének.
Simai Mihály képviselő: Tiszagyenda Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága
megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdésként
felmerült, az adó beszedése.
Balogh Henrietta jegyző: Jelentős a kintlévőség, a letiltások folyamatosak, gépjármű
forgalomból való kivonásokat kezdeményeztek.
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdése lenne a 3. sz. melléklettel kapcsolatosan. A hitelkeret
teljesítés miért 51 millió. Ez mit takar?
Balogh Henrietta jegyző: Ez a folyószámla hitelkeretet tartalmazza.
Magyar Mónika pénzügyi előadó: ¼ év végén könyvelni kell, hogy ők felvették a pénzt. Ez
a március 31-ei felhasznált folyószámla hitelkeret, a júniusi és a szeptember véginek az
összege. A három összegnek az összege az 51 millió forint.
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Balogh Henrietta jegyző: Az ivóvízminőség javító programra 12.676.000.- Ft-ot még 2007.
évben felvettek, annak már a tőkéjét törlesztik. A belvízelvezető rendszer kiépítésére felvett
hitelre 19.300.000.- Ft-ot vettek fel, annak 2 év türelmi idő van még, jelenleg a kamatokat
törlesztik, ill. a folyószámlahitel van még. Ennyi a hitelállományuk.
Szabó Rudolf képviselő: Az éves módosított előirányzatnak a 75%-át vetette össze a
bevétellel ill. a tényleges kiadással. A bevétel az éves 75%-felett +46,4 millió forint. A
kiadásuk a 75% felettit mínuszba vette. A kiadás 58,5 millió forint. A kettő között a
különbözet 12 millió forint. Ez jelentős egy ilyen kis hivatalnál. A bevétel 4,6 millió forinttal
többet hozott, de a kiadás időarányosan rendkívül megnőtt. Romlott a helyzet. Az adó és a
hitel játszott ekkor a szerepet, vagy egyéb is.
Balogh Henrietta jegyző: A felhalmozási kiadások során van egy 50.500.000.- Ft-os tétel,
ahová még előirányzat nincs feladva, ezt majd év végén tudják feladni a beszámolás
alkalmával. Azt emelné ki, hogy év végén realizálódni fog. A kiadások közül a támogatás
értékű működési kiadások, ami szintén év végén kerülnek rendezésre. Ezt most a három
negyedéves beszámoló alkalmával nem tudták megtenni. Van szerepe az adó és a
hitelállománynak is, hogy így állnak.
Fuder Lászlóné képviselő: Jelentősen nőtt a közhasznú foglalkoztatásra fordított összeg is. A
közhasznú foglalkoztatást önerővel is ki kell egészíteni. A tervezetthez képest, 82%-nál tart,
ami még év végéig tovább fog növekedni, és ebből adódóan az önerő is. Ezt nehezen hiszik el
az emberek.
Balogh Henrietta jegyző: A közcélú, közhasznú foglalkoztatás, másrészről a lakásfenntartási
támogatásnak a törvényi változásaiból adódóan eddig 90 fővel számoltak, most már közel 160
fő, aki jogosulttá válik lakásfenntartási támogatásra, annak is 80%-át adja az állam, ebből
20%-ot kell hozzátenni. Szinte duplájára nőtt a jogosultak száma.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér jelentős
részt képvisel.
Simai Mihály képviselő: Mindent megtettek, hogy spóroljanak?
Fuder Lászlóné képviselő: Végre kell hajtani az Önkormányzatnál is a szükséges
létszámleépítést.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
134/2011.(XI. 15.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló beszámolóTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község Önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
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Határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere, helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője, helyben
3. Irattár
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 3/2009.(II.13.) számú rendeletének
módosításáról. Kérdés, hozzászólás van-e?
Balogh Henrietta jegyző: Szeptember elsejével módosult a szociális törvény, a
lakásfenntartási támogatást természetben kell nyújtani, felvették a kapcsolatot az E.ON-nal,
ill. a Szennyvízkezelő Kft.-vel. Minden olyan eszközt meg kell ragadni, hogy a csatornadíj
hátralékokat behajtsák. A megállapodás tervezetek elkészültek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ma mondta a díjbeszedő, hogy Tiszagyendán meg van
azoknak az embereknek a névsora, akik nem kötöttek rá a csatornára. Azoknak a névsora is
megvan, akik rákötöttek, csak éppen nem jelentették be. Éjjeli bekötésekről van szó. Az
ÁNTSZ-nek most volt egy ellenőrzése Tiszaroffon, ahol a szennyvíznek a PH értékét
ellenőrizték. Megállapították, hogy a Tiszagyendáról befolyó szennyvízbe trágyalé van benne.
Ezért több százezer forintos bírság várható.
Szabó Rudolf képviselő: Ha meg tudják állapítani, hogy az esővizet ki engedi bele, akkor a
PH eltérést is meg kellene tudni állapítani.
Balogh Henrietta jegyző: Hivatalosan még senki nem kereste őt meg ezzel kapcsolatosan.
Utána fog járni.
Bató Miklós képviselő: Ahol csatorna van, ott nagy mennyiségű állatot nem tartanak. Ahol
több állat van, ott meg nincs bevezetve a csatorna.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez a fajta természetbeli ellátási forma egységes? Ki lehet a
gázszolgáltatóra terjeszteni, vagy a vízre?
Balogh Henrietta jegyző. Egységesen mindenkire vonatkozik. Akinek hátraléka van a
Csatornamű Kft. felé, annak a csatornadíjba fizetik be a lakásfenntartásit, ahol viszont nincs
hátralék, annak az áramszámlába. Azért gondolták, hogy ez a kettő legyen, mert áram az
mindenhol van, gáz nem mindenhol. A víznek alacsony az összege.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
11/2011.(XI. 15.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat 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.
Harmadik napirendi pont: Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2008. (VIII.14.) számú a
közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló rendeletének módosításáról. A 3. pontnál az ingatlan
tulajdonost terhelő kötelezettségek ellenőrzésére a szennyvízhálózat üzemeltetője ill.
Tiszagyenda Község Önkormányzata jogosult és köteles. Joguk van arra, hogy kötelezzék. A
2. pontnál látta, hogy az ellátott területeken a közcsatornára való rákötést a fogyasztó köteles
igénybe venni, saját költségén bekötni. Nincs olyan határidő, hogy mikortól.
Balogh Henrietta jegyző: Módosíthatják, hogy jogosultak. 30 napos a határidő.
Hajnal Istvánné képviselő: A mellék vízmérő kitelepítéséről a tulajdonos köteles
gondoskodni.
Fuder Lászlóné képviselő: Nekik nincs olyan.
Szabó Rudolf képviselő: 12.000.- Ft-ért kötik be, külön akna kell neki. Ő kérte már ennek a
lehetőségét. Megbízzák jegyzőnőt, intézkedjen ez ügyben.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a napirendi pontot, a kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
12/2011.(XI. 15.) számú rendelet
-Tiszaroff Község önkormányzat Képviselő-testületének és Tiszagyenda Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2008. (VIII.14.) számú a közüzemi csatorna
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskola Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének módosításáról. Kérdés, vélemény, hozzászólás, van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
135/2011.(XI. 15.) számú határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. Törvény 8. §. (3) bekezdése és a
2011. október 1-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
elfogadaja.
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Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/a., a 2.
számú melléklet 8/a. számú mellékletként kerül beépítésre.
Ötödik napirendi pont: Az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Óvodai Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról. Kérdés, vélemény,
hozzászólás, van-e? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
136/2011.(XI. 15.) számú határozat
-Az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Intézményi
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §. (3) bekezdése és a
2011. október 1-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes 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.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hatodik napirendi pont: A közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2011.évi költségvetésének módosításáról.
Kérdés, vélemény, hozzászólás, van-e? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
137/2011.(XI. 15.) számú határozat
A Kunhegyesi Mikor-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatit ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §. (3) bekezdése és a
2011. október 1-én 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 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
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elfogadja.
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/c.
számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása
megszűntetéséről. Teljesen megszűnt a funkciója, értelme már nincs. Kérdés, vélemény,
hozzászólás, van-e? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
138/2011.(XI. 15.) számú határozat
-A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása megszűntetésérőlTiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
Alkotmányban és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben biztosított
jogkörében eljárva 2011. december 31-i hatállyal
megszünteti
Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása együttműködési megállapodását, és
elfogadja
a Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása megszüntető okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal.
Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása megszüntetésével kapcsolatos feladatok
ellátására és a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Polgármester
Jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Abádszalók Város Önkormányzata
Tiszabura Község Önkormányzata
Tiszaderzs Község Önkormányzata
Tiszaroff Község Önkormányzata
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6.
7.

Tomajmonostora Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata

Nyolcadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat tulajdonában, a Bocskai és a
Madách úton lévő ingatlanok cseréjéről. Átadja a szót jegyzőnőnek.
Balogh Henrietta jegyző: A start munkaprogram keretében lehetőség nyílt gazdasági
munkák végzésére és összefüggő területtel sajnos nem rendelkeznek. Ezt a megoldást találták.
Szabó Rudolf képviselő: A csere lebonyolítása után a Bocskai úton lenne mind a kettő telep,
ami az önkormányzaté. Az a két telep nem egybefüggő. Egymásmellé így sem került.
Bató Miklós képviselő: Egymásmellé került, mivel közötte önkormányzati porták vannak. 7
porta lesz összefüggő. Ezt el tudják keríteni is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Területnagyságra az árak rendben vannak?
Bató Miklós képviselő: Minden rendben, csak egy egyszerű csere.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás, van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
139/2011.(XI. 15.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzat tulajdonában, a Bocskai és a Madách úton lévő
ingatlanok cseréjérőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Tiszagyenda Község tulajdonát képező:




Madách u. 10. szám alatt található, 38. hrsz-ú, 1560 m2 alapterületű, kivett művelési
ágú, beépítetlen ingatlanát elcseréli Lenge Brigitta 5233 Tiszagyenda, Gyóni Géza út
2. szám alatti lakos tulajdonát képező Bocskai út 15. szám alatt található, 12 hrsz-ú,
1411 m2 alapterületű, kivett művelési ágú beépítetlen ingatlanra.
Bocskai út 9. szám alatt található, 18 hrsz-ú, 1537 m2 alapterületű, kivett művelési
ágú beépítetlen ingatlanát elcseréli Lenge József 5233 Tiszagyenda, Gyóni Géza út 2.
szám alatti lakos tulajdonát képező Bocskai út 11. szám alatt található, 11 hrsz-ú 1412
m2 alapterületű, kivett művelési ágú beépítetlen ingatlanra.

A képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:

a

polgármestert

a

vonatkozó csereszerződések
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1.
2.
3.
4.
5.

Lenge Brigitta, Tiszagyenda, Gyóni Géza út 2.
Lenge József, Tiszagyenda, Gyóni Géza út 2.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár.

Kilencedik napirendi pont: Tiszagyenda Község tulajdonát képező 603.hrsz-ú ingatlan
eladásáról. A Táncsics Mihály út sarkán van. Kérdés, vélemény, hozzászólás, van-e?
Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
140/2011.(XI. 15.) számú határozat
-Tiszagyenda Község tulajdonát képező 603.hrsz-ú ingatlan eladásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező Tiszagyenda
belterület 603. hrsz-ú 561 m2 területű, kivett művelési ágú ingatlant Slabéczi János
Tiszagyenda, Gorkij u. 19. sz. alatti lakos részére bruttó 58.000.- Ft-ért, azaz Ötvennyolcezer
forint összegért eladja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert, hogy a 603 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan eladásáról szóló adásvételi szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Slabéczi János Tiszagyenda, Gorkij u. 19.
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Tizedik napirendi pont: 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról. Ugyan az a belső ellenőr,
aki volt?
Balogh Henrietta jegyző: Igen, Csehné Köteles Rozália a belső ellenőr. Ezt el kell fogadni a
belső ellenőr személyétől függetlenül. Úgy van lehetőség külsős belső ellenőrre, ha saját
költségvetésükből fizetnek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás, van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
141/2011.(XI. 15.) számú határozat
-2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról-

9
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község Önkormányzat
2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét elfogadja és azt a mellékletek szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Tizenegyedik napirendi pont: Tiszagyendai Szivárvány Asszonykórus levelének
megtárgyalásáról. Az asszonykórus idős otthonokban vállalt fellépést, teljesen ingyenesen,
saját költségükön. Egyfajta önkéntes munkát végeztek. Jó lenne, ha ilyen dologban vesznek
részt, ne kellene kifizetni a kocsi költségét.
Bató Miklós képviselő: A focistákat milyen áron viszi el a gépkocsi? Úgy gondolja legyenek
igazságosak.
Balogh Henrietta jegyző: 80Ft/ km.
17:16 órakor a polgármester megérkezik, kéri alpolgármester asszonyt, vezesse végig az ülést.
Simai Mihály képviselő: Sehol nem jellemző, hogy támogatják a kórust. Ő nem támogatja
őket ilyen gazdasági helyzetben.
Fuder Lászlóné képviselő: Minden egyesülettől megvonták a támogatásokat. A Művelődési
Otthon keretein belül működnek, számlázzák át Kunhegyesre. Elmondhatnák, hogy a
Művelődési Ház nem csak jól gazdálkodik, hanem tesz is valamit a faluért, az odajárókért.
Kiadási oldala nincs. Bevételt is termel a Művelődési Ház.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az volt a szerencse, hogy volt bevételük a jótékonysági
bálból. Volt, hogy kétszer lett kifizettetve velük az út, mert elvitte őket az autó, majd nem
várta meg hazament és mikor visszament, azt is kifizettették.
Pisók István polgármester: Valóban senki nem kapott támogatást, akkor ők se kapjanak.
Duplán nem kellett volna akkor sem számolni.
Fuder Lászlóné képviselő: Azt javasolja, hogy az Asszonykórus a Művelődési Ház keretein
belül működik, a rendezvények költségei be vannak terjesztve, használja fel a Művelődési
Ház vezetője a rendezvények költségeinek fedezésére, amibe bele tartozik az utaztatási
költség is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Erkölcsileg támogatják. Valóban civil szerveződés, ha nem
akar a Művelődési Ház keretei belül működni, működhet a Szociális Intézményen belül is.
További javaslat, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kézfeltartással szavazzanak.
A javaslat az, hogy elutasításra kerül az Asszonykórus kérelme.
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A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással elfogadták ezt a javaslatot.
142/2011.(XI. 15.) számú határozat
A Tiszagyendai Szivárvány Asszonykórus útiköltség terhének csökkentése tárgyában írt
kérelméről –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyendai Szivárvány
Asszonykórus levelét megtárgyalta, a településért tetteket ezúton is megköszöni. A
Képviselő-testület sajnos anyagi támogatást nehéz gazdasági és anyagi helyzete miatt nem tud
jelen helyzetben nyújtani, de erkölcsileg támogatja a Tiszagyendai Szivárvány Asszonykórus
munkáját.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszagyendai Szivárvány Asszonykórus helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszöni a részvételt, zárt ülést rendel el.

k.m.f

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

