18. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 15-én 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 egyhangúan jegyzőkönyv vezetőnek.
154/2011.(XII. 15.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Öt napirendi pont van. Ebből kettő plusz napirendi pont felvételét kéri. A könyvvizsgálóval
kapcsolatosan és a diákétkeztetéssel kapcsolatosan. Aki egyetért vele, az kéri, hogy
kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
155/2011.(XII. 15.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: 2012. évi költségvetési koncepció. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta,
átadja a szót.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Pisók István polgármester: Nehéz helyzetben vannak. Ez csak egy irányzat. Próbálnak
mindenhol takarékoskodni. Jövő évben is jön közel 40 ember dolgozni, ebből kell értéket
teremteni. Szeretné a gáz fűtést mindenhol minél hamarabb leváltani. Minden intézményért
küzdenek, hogy meg tudják tartani.
Simai Mihály képviselő: Kérdésként felmerült a bizottsági ülésen, hogy az iskola, óvoda
létszáma mennyi? A 75%-a mit jelent?
Fuder Lászlóné képviselő: A jelenlegi közoktatási törvény határozza meg az osztályok átlag
létszámát. Az alsó tagozatban 20 fő, a felső tagozatban 25 fő. Ezt ők úgy érik el, hogy a
kistérségi társulással együtt működnek, és összeadódik a létszám, és elosszák annyi fele,
ahány osztály van. Alsó tagozatban átlagban 15 fő. A felsőben 17 fő. Az új törvény szerint
egy osztály 14 fővel már indítható. Az alsó tagozatban 8 fővel.
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Pisók István polgármester: Nagyon nehéz változások előtt tervezni. 2013. január 1-jétől
fenntartó váltás lesz az iskolánál is. 2000 fő alatti településeknél átveszi az iskolákat az állam,
a tanárok bérét. Már a Katolikus egyházzal is tárgyalt. Volt róla szó, hogy Törökszentmiklós
tagintézményhez tartoznának. A szociális intézménynél, ha jól tudja a demens szolgáltatás be
lesz vezetve.
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Nem volt. Javasolja elfogadásra a napirendi
pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
156/2011.(XII. 15.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójárólTiszagyenda Község Önkormányzata megtárgyalta és a beterjesztett formában elfogadta a
2012. évi költségvetés koncepcióját.
1. Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a működőképesség
megőrzésére, a bevételek teljes körű feltárására, pályázati lehetőségek kihasználására,
a racionális működés biztosítására. Törekedni kell folyamatosan a takarékoskodásra, a
kiadások lehető legalacsonyabb szinten tartására.
Felelős: jegyző, polgármester, intézményvezetők
Határidő: 2012. február 10.
2. A szociális ellátások megállapításánál –szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
nappali ellátás- az intézményi térítési díjnak kell érvényesülnie a személyi térítési
díjakban.
Felelős: igazgatási osztályvezető
Határidő: 2012. március 31.
3. A részletes költségvetés kidolgozása az alábbi részletes szabályok alapján
történik:
a. A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban és a helyi
rendeletekben foglaltak alapján kell eljárni, külön kiemelve a Ktv. 49/J. §-a (2)
bekezdésében meghatározott szociális keretet, mely más célra nem használható
fel és nem csoportosítható át.
b. A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell
megállapítani.
c. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó pótlékok
állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplő legkisebb mérték
figyelembe vételével.
d. A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összegét a legalacsonyabb
mértékben, az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely tartalmazza az
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterheket is.
e. Az intézményeknél meg kell tervezni az Áht. 100/E § (1) bekezdése szerinti
teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, egyúttal a szabad előirányzatok
zárolásra kerülnek.
f. A dologi kiadások tervezése során
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a közüzemi kiadásokat naturális mutatók alapján, 12 hónap tényleges
mennyiségi adatai figyelembe vételével a várható árakon,
 a szerződésen alapuló dologi kiadások a szerződések szerinti összegben,
 az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások
esetében maximum a 2011. évi eredeti előirányzatok szerinti összegben
tervezhetők, de intézményi szinten az összes dologi kiadás előirányzata nem
haladhatja meg a 2011. évi eredeti előirányzat szerkezetváltozással és
szintre hozással korrigált előirányzatát.
g. A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat,
felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell
elsődlegesen számításba venni.
A felhalmozási kiadások tervezésénél be kell tartani azt a szabályt, hogy
felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati
összesenben egyensúlyosan kerülhet be a költségvetésbe.
Felelős: jegyző
intézményvezetők
pénzügyi előadó
Határidő: 2012. február 5.
h. Méltányossági alapon megítélt rendszeres szociális segélyek, közgyógyellátás,
valamint önkormányzati forrásból finanszírozott ösztöndíj –a már vállalt
kötelezettségek forrását kivéve- nem tervezhető.
4. Egyéb tervezési feladatok:
1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 8. számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában
szereplő, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 8.
számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában szereplő
kapacitás-kihasználtságot minden intézményvezető próbálja meg biztosítani,
amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell kezdeményeznie a Képviselőtestület felé.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: folyamatos
2. Az önkormányzat 2012. évben is pályázatot nyújt be a forráshiány enyhítésére.
Felelős: jegyző, pénzügyi előadó
Határidő: A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott legkorábbi határidő
3. Amíg a képviselőtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a
polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
intézményi feladatellátást szolgáló kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. február 15.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Tiszagyenda Község Intézmény vezetői helyben
Irattár

Második napirendi pont: A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Munkanélküliségének és Szociális
helyzetének javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli
végelszámolással történő megszüntetéséről.
Balogh Henrietta jegyző: Kezdeményezték, hogy végelszámolással szűnjön meg.
Tomajmonostora tett egy olyan ajánlatot, hogy megvásárolná az Önkormányzat törzsbetétjét.
Úgy gondolja, nem jártak el törvényesen. Azzal hogy megvásárolják, nem tudni, hogy
elviszik-e, vagy itt maradnak a nagy értékű tárgyi eszközök.
Pisók István polgármester: Azt sem tudják, milyen értékek vannak a Kft-nél. Az is érdekes,
hogy Tomajmonostora nem ért egyet azzal, hogy megszűnjön a Kft.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A Kft. azért szűnik meg, mert a foglalkoztatást tovább
nem tudják biztosítani, az állam kezébe került, a Kft, nem tölti ki a funkcióját. Felhalmozódott
egy csomó vagyon. Végelszámolást javasol.
Fuder Lászlóné képviselő: Ő soha nem kapott meghívót egyetlen ülésre sem.
Pisók István polgármester: További, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
157/2011.(XII. 15.) számú határozat
-A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Munkanélküliségének és Szociális helyzetének
javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli
végelszámolással történő megszüntetésérőlA KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft jogutód nélküli végelszámolásáról
Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi V. törvény 68.§ (4) bekezdése alapján egyetért a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT
Munkanélküliségének és Szociális helyzetének javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 3. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróságnál, mint Cégbíróságnál 16-09-010210 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott) jogutód
nélküli, végelszámolás keretében történő megszűnésével.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő testülete a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT
Munkanélküliségének és Szociális helyzetének javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolásának kezdő időpontját – a cégnyilvánosságról, a bírósági
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cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján –
2011. december 31. napjában határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszaszentimre
Társult települések polgármesterei helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát
érintő és végrehajtandó létszámcsökkentésről. Már múlt alkalommal volt erről szó. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Szabó Rudolf képviselő: Egyetért a napirendi ponttal. Az utolsó mondat rosszat sugall, hogy
a hitelállományt terheli. Hosszabb távon igaz kamatozik ennek a döntésnek az eredménye. A
hitelekkel amennyire csak tudnak, vigyázzanak.
Balogh Henrietta jegyző: Mindenképpen meg kell jelölni a határozatban, hogy miből
biztosítják a dolgozóval szembeni fizetési kötelezettséget. Felmentési időre járó bér és
végkielégítés összege jelentkezik. Jövőre vissza lehet igényelni. Egy havi bér jelentkezik,
mint fizetési kötelezettség.
Pisók István polgármester: Már nagyon sok létszámcsökkentés történt az utóbbi időben.
Van-e még vélemény? Nem volt. Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
158/2011. (XII.15.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát érintő és
végrehajtandó létszámcsökkentésről Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál
történő létszámcsökkentésről az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület áttekintette az önkormányzat pénzügyi helyzetét és megállapította, hogy
az önkormányzat bevételei nem elegendőek az intézmények biztonságos működéséhez, ezért a
pénzügyi helyzet javítása érdekében intézményeinél elrendeli a fokozott költségtakarékos
működést és a személyi kiadások csökkentését. A Képviselő-testület ennek megfelelően a
Polgármesteri Hivatalnál, mint munkáltatónál 1 fő köztisztviselői létszámcsökkentést rendel
el:
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1. A Képviselő-testület Tiszagyenda Község Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét
igazgatási ágazatban csökkenti 1 fő köztisztviselői álláshellyel. Tiszagyenda Község
Önkormányzatának engedélyezett köztisztviselői létszámkerete ez által 5 főről 4 főre
csökken.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal létszámkeretének
csökkentését
a
takarékos
gazdálkodás
követelményeinek
megfelelő
létszámgazdálkodás teszi szükségessé.
3. A létszámkeret csökkentésével keletkező
forráshiányának csökkentéséhez szükséges.

bérmegtakarítás

az

önkormányzat

4. Belső átszervezést követően a feladatok a csökkentett létszámmal is elláthatóak
lesznek.
5. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy
a létszámleépítéssel kapcsolatos 1 fő köztisztviselői létszámcsökkentést, mint
munkáltatói lépéseket tegye meg.
6. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt és a
polgármestert a testületi határozatban rögzített létszámleépítés pontos és maradéktalan
végrehajtására.
7. 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.
8. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámcsökkentésből
adódó fizetési kötelezettségét a hitelállomány növekedésének terhére 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai helyben
4. Magyar Államkincstár, Szolnok
5. Irattár
Negyedik napirendi pont: TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának visszahívásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról szóló 131/2011.
(X.20.) számú határozatának módosításáról. Átadja a szót.
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Balogh Henrietta jegyző: Bekerült az ügyvédnőhöz az összes testületi határozat, amit a
cégbíróságon át kell vetetni. Május 31-éig kell a vizsgálatot elvégeznie. 2012. január 1-jétől
december 31-éig bízták meg Hajnal Nagy Gábort. Módosítani kellene az októberi határozatot.
Pisók István polgármester: Van-e még vélemény? Nem volt. Javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
159/2011. (XII.15.) számú határozat
TISZAGYENDÁÉRT
Kommunális
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
könyvvizsgálójának visszahívásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról szóló 131/2011.
(X.20.) számú határozatának módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szól 2006.
évi IV. tv. 141. § (2) bekezdés l) pontjai alapján a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját Csehné Köteles Rozáliát (5200
Törökszentmiklós, Ifjúság u. 9. fsz./2. szám alatti lakost (kamarai nyilvántartási szám:
006466) 2011. december 31. napjától visszahívja.
könyvvizsgálójának
Hajnal – Nagy Gábor (születési hely és idő: Jászberény, 1968.01.01., anyja neve:
Hajnal Éva) kamarai tagsági szám: 006083 5100 Jászberény, Riszner József sétány 7.
lakcím alatti lakost a KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló Bt. 5100
Jászberény, Szőlő u. 3. (adóigazgatási szám: 28656786-3-16 könyvvizsgálói kamarai
nyilvántartási szám: 002108) könyvvizsgálóját
választja meg 2012. január 1. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő határozott időre
nettó 120.000.-Ft+áfa/év összegű megbízási díjért.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 1-én egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Képviselő Testület a 129/2011. (X.20.) és a 131/2011.
(X.20.) számú határozatokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.
1.
2.
3.
4.
5.

Hajnal – Nagy Gábor 5100 Jászberény, Riszner József sétány 7.
TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
Pisók István polgármester
Balogh Henrietta jegyző
Irattár

Ötödik napirendi pont: Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról. Lejárt a
szerződése a Nonprofit Kft.-nek, meg kellene hosszabbítani.
Simai Mihály képviselő: Ha az mellett döntenek, hogy visszaveszik a konyhát, mikorra
tudnák olyan állapotba hozni, hogy tudjanak főzni.
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Pisók István polgármester: Javasolja, mondják fel a szerződést jogi keretek között. A
konyha alkalmas arra, hogy június 30-áig működjön tovább, majd a nyári időszakban
felújítanák a konyhát.
Bató Miklós képviselő: Ez nem olyan egyszerű. Egy személyzetet fel kell venni, akit fizetni
kell. Elesnek a bérleti díjtól. Az ő javaslata, hogy ki kellene számolni, hogy mennyibe kerülne
nekik, majd leülni a mostani bérlővel, hátha tudna adni egy jobb ajánlatot. Attól fél,
olcsóbban ők sem tudják ellő állítani.
Fuder Lászlóné képviselő: Mindenki megvan elégedve a Doma Katalin által készített étellel.
Kunhegyes már a novemberi számlát nem fizette ki. Az új költségvetési törvény kötött
felhasználású és kizárólag étkeztetésre fordítandó keretbe tette január 1-jétől. Kunhegyes
Város sem fordíthatja az étkeztetésre fordítandó összeget másra. Ha nem akarnak ráfizetést,
akkor egyszeri meleg étkeztetést javasol. Később lehetne újra kétszeri meleg étkezés.
Bató Miklós képviselő: Sok mindent meg tudnának majd termelni.
Pisók István polgármester: Sokan igényelnék hétvégi főzést is a faluban. Intézkedési tervet
kell csinálni. Egy hónap meghosszabbítást javasol. További vélemény, hozzászólás
amennyiben nincs, kéri szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
160/2011. (XII.15.) számú határozat
- Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról Tiszagyenda 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 2012. január 1. napjától további 1 hónappal, azaz 2012.
január 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: ügyvezető, jegyző
Határidő: 2011. december 31.
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
Pisók István polgármester: Orvosi ügyelettel kapcsolatosan tárgyalt Fegyvernekkel.
Abádszalókon nagyon drága. Kezdeményezték a felbontását. Dr. Katona Gábornak van
vállalkozása, szeretnék vele megoldani az orvosi ügyelet kérdését, csak több orvosra lenne
szükség.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: A Polgármesterek összeültek, és ők döntöttek úgy, hogy
megszűnik. Abádszalók nem tudja tovább működtetni. Tartoznak még 1,9 millió forinttal az
ügyeletnek. Közös orvosi ügyeletnek volt közös vagyona is. Erre a válasz az volt, hogy a
kistérségé. A Kistérség is belőlük adódik össze.
Költségcsökkentő tényezőként szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy ha minden jól
megy, december 30-éval kérte a nyugdíjazását. Ez azt jelenti, hogy a 227.000.- Ft bruttó
fizetés helyett nettó 140.000.- Ft-os bértől megszabadul a szociális intézmény. Már felmondta
a munkaviszonyát. Aláírta azt a papírt, mely 2012, január 1-jétől augusztus 28-áig mentesítik
a munka alól. Ez 8 hónapi teljes fizetés, melyről írásban lemondott. Így neki is jobb.
9:30 perckor Bató Miklós képviselő távozik.
Pisók István polgármester: December 23-án lesz a faluban egy karácsonyi rendezvény,
műsorral, ajándékosztással, étellel, itallal. Ez nem kerül az önkormányzatnak pénzébe,
felajánlásból rendezik.
Balogh Henrietta jegyző: Nem állnak túl jól anyagilag. A startmunka programban
foglalkoztatnak 21 embert. Egy havi bért november 1-jétől 31-éig kifizetik. A december havi
bért, kb. 20 millió forintot január végén kapnak. Arra, hogy mindent kifizessenek, 2 millió
forint kellene. Minden követ próbál megmozgatni, hogy előteremtse a pénzt a fizetésre,
segélyekre.
Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e még? Nem volt. Köszöni a
részvételt. Az ülést bezárja.
k.m.f
Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző
Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

