19. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 27-én megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Polgármester úr betegség miatt nem tud részt venni. Javasolja jegyzőkönyv
vezetőnek Oláh Biankát, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megszavazták
egyhangúan jegyzőkönyv vezetőnek.
161/2011.(XII. 27.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Öt napirendi pont van. Aki egyetért vele, az kéri, hogy kézfeltartással szavazzon. A képviselőtestület egyhangúan elfogadta.
162/2011.(XII. 27.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: 2012. évi ivóvízdíj. Ott volt a felügyelő bizottsági ülésen, amikor a
javaslat elhangzott a díjjal kapcsolatosan. Az emelésre tavaly azért nem került sor, mert tavaly
a Kft nyereséges volt, hatalmas beruházásban vett részt, így kompenzáltak. 2012-évben nincs
ilyen munkájuk.
Bató Miklós képviselő: Mennyi a munkadíj? Nem tűnik ki.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A Víz- és Csatornamű Kft. bizonyos százalékos arányban
ők tartják fenn. Ennek a költségvetését nekik kell biztosítani. Egységes az ivóvízdíj.
Bató Miklós képviselő: Miért nem szednek bérleti díjat a vízvezeték után?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez a kérdés eddig még nem merült fel. Törökszentmiklós
bérleti díjat szed a csatornahálózat használatáért. Óriási terhet ró a bérleti díj kifizetés a Kftre, alig bírja fizetni. Úgy csinálták meg, hogy a bevétel fedezze, de soha nem fedezi.
Bató Miklós képviselő: Javasolja, vizsgálják meg ezt is, és azt is, hogyan tudnák visszavenni
a vízművet.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Utána nézett már, nagyon nagy költség lenne. Ha javítás
lenne, azt a falunak kell állni. Megkéri jegyzőnőt, nézzen utána.
Szabó Rudolf képviselő: Olvasta, hogy a törpe vízműveket az állam átveszi, régiósítják.
Van-e ebbe valami fejlemény, vagy újabb ismeret?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Legutóbbi ülésen felmerült ez a téma, de ott is csak annyit
tudnak, hogy összevonják a vízműveket. Az új igazgatót meg lehetne hívni február körül és
minden kérdés fel lehetne neki tenni.
Fuder Lászlóné képviselő: Elég magas ez a vízdíj. Ez közel 12%-os emelést jelent.
Törvénybe léptetik, hogy a különböző szolgáltatások térítési díjak 2012. januárjában nem
emelkedhet 2,7 %-nál magasabb mértékben.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ő is feltette ezt a kérdést. A válasz az volt, hogy a
vonatkozó törvényeknek teljesen megfelelően. Kötelező végrehajtásra ők ilyet nem kaptak.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem mondhatják, hogy nem emelkedhet. Ők nem tudják
felvállalni a különbözetet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Más kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 1 ellene szavazattal elfogadták a rendeletet.
13/2011.(XII. 27.) számú rendelet
-2012. évi ivóvízdíjrólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2006. (VII. 01.) számú
rendelete módosításáról. Kérdés, vélemény van-e?
Szabó Rudolf képviselő: A Remondis 3,5 %-os emelést javasol, ez az igénybevételi járulék
nélkül, plusz még ami az állami törvényi módosítás alapján bejön. Panaszként merült még fel,
hogy negyedévenként számláz.
Simai Mihály képviselő: Ő tud olyanról a faluban, aki havonta fizet. Írt levelet a Remondis
kft-nek.
Bató Miklós képviselő: Nem tudnak mit csinálni. Szedjenek úthasználat díjat. Teljesen
tönkreteszik a nagy kocsik az utakat. Volt olyan, hogy írtak nekik levelet, d e válaszra sem
méltatták őket.
Oláh János képviselő: Mi van akkor, ha a képviselő-testület abszolút nem szavazza meg.
Hajnal Istvánné képviselő: A díjkompenzáció formájában az önkormányzat köteles a
szolgáltatónak megtéríteni. Már minden utat végigjártak. Ezt az adóságot örökölték.
Egyedülálló nyugdíjasnak lehet csak kis kukát kérni. További kérdés, hozzászólás van-e?
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Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a
javaslatot.
14/2011.(XII. 27.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2006. (VII. 01.) számú rendelete módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: A JNSZ Megyei Kormányhivatal 01-4655/2011. számú
Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló 5/2011. (IV.28.) számú rendelete kapcsán tett törvényességi észrevétel
elfogadásáról. Átadja a szót jegyzőnőnek.
Balogh Henrietta jegyző: A jegyzőkönyveket mindig megküldik a kormányhivatalnak, aki
törvényességi észrevételt tehet. A rendeletük, amit a könyvvizsgáló is aláírt, ebben a
formában elfogadtak, arra a kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Hiányzik 2
melléklet. Azért, hogy korrigálják a hibát, a kiküldött határozati javaslatot javasolja
elfogadásra, majd a rendelet módosítását is.
Szabó Rudolf képviselő: Az immateriális javak mit takar?
Balogh Henrietta jegyző: Ezek a szoftverek, programok, számítógépek, amiket használnak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra a határozatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
163/2011.(XII. 27.) számú határozat
- JNSZ Megyei Kormányhivatal 01-4655/2011. számú Tiszagyenda Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
5/2011. (IV.28.) számú rendelete kapcsán tett törvényességi észrevétel elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JNSZ Megyei Kormányhivatal a
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (IV.28.) számú zárszámadási
rendeletével kapcsolatosan tett 01-4655/2011. számú törvényességi észrevételét elfogadja, és
vállalja, hogy a jövőben ezen, törvényességi észrevételében rögzítetteknek megfelelően jár el.
Felelős: Tiszagyenda Község Jegyzője
Határidő: 2011. december 31.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja a rendelt módosításának elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelt módosítását.
15/2011.(XII. 27.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzatának 15/2011. (XII.27.) számú rendelete
Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
5/2011. (IV.28.) számú rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Negyedik napirendi pont: Munkabérhitel igénybevételéről. Átadja a szót.
Balogh Henrietta jegyző: Már 1995. évben döntés született a munkabérhiteligénybevételéről.
Már nagyon régóta igénybe veszik. Jelen esetben 1 millió forintot kapnak hónap elején, amit
hónap végén a bank le is von. Most kéri, hogy szerződéses formában is legyen már meg. A
keret most 2,5 millió forint lenne amit maximum felvehetnek, ez azért változott így, mert a
start munkaprogram keretében több bért kell kifizetni.
Szabó Rudolf képviselő: A 3. mondat nem érthető, kéri, kicsit figyelmesebben
fogalmazzanak. Az utolsó szó nagyon zavaró.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszöni az észrevételt. Van-e még , kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
164/2011. (XII.27.) számú határozat
- Munkabérhitel igénybevételéről Tiszagyenda Község Önkormányzata alkalmanként maximum 2.500.000.- Ft összegű
munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében.
A hitel végső lejárata: 2012. szeptember 26. napja.
Tiszagyenda Község Önkormányzata az alkalmanként folyósított hitelt legkésőbb a
folyósítástól számított 35. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel
összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható
következő havi állami normatív hozzájárulás összege korlátozza.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének 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 az állami normatív hozzájárulásokat, az átengedett
adóbevételeket, a helyi adóbevételeket és a további egyéb saját bevételeket (továbbiakban:
önkormányzati bevételek) a hitel és járulékai erejéig.
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzati bevételeket az OTP Bank Nyrt.
a Tiszagyenda Község Önkormányzatával megkötött Munkabérhitel- és Folyószámlahitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a munkabérhitel igénybevételéről szóló hitelszerződést aláírja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
1. OTP Bank Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry u. 31.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Ötödik napirendi pont: 2012. évi iskolatej program indításáról. Az előterjesztés kiküldésre
került. Kérdés, hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: 1 liter tej beszerzése 255.- Ft, ebből 152.- Ft a támogatási összeg.
Ha valóban a beszerzési összeget kell kifizetni az Önkormányzatnak és nem fedezi le a
támogatás összege, mint eddig, akkor elgondolkodtató, hogy szükség van-e a tejet adni. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nem tartanak igényt az iskolatejre. Naponta 30-35
doboz kiöntésre került.
Balogh Henrietta jegyző: A gesztor önkormányzat kérte, hogy amennyiben úgy döntenek,
már az első támogatási időszakra a különbözetet most be kell utalni az Önkormányzatnak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, határozati
javaslatnak javasolja, hogy nem kívánnak csatlakozni a programhoz. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
165/2011. (XII.27.) számú határozat
- 2012. évi iskolatej programban való részvételről –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával kijelenti, hogy
2012. évben nem kíván csatlakozni az iskolatej programhoz.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, Szabó András Polgármester
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
4. Irattár
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Sikeres volt a karácsonyi ünnepség, köszönik az
ismeretlen szervezőnek.
Fuder Lászlóné képviselő: A Sárközi Alapítvány átvállalta a CAT6 költségeit az
Önkormányzattól, ami 300.000.- Ft. Ezt egy idős bácsitól kapták támogatásként. Ez is a
gyerekek érdekeit szolgálja.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a támogatásért.
Fuder Lászlóné képviselő: Felmerült előző ülésen, hogy a felső tagozatot próbálják bezárni
takarékoskodás végett. Az összes lehetőséget megvizsgálta, az iskola nem rendelkezik annyi
helységgel, hogy a gyerekeket tanításra megfelelő helységekben el tudnák helyezni. Azzal,
hogy megcsinálták a szigetelést, jól láthatóan kevesebb a fűtés.
Simai Mihály képviselő: Hogy állnak a fűtés átalakítással?
Fuder Lászlóné képviselő: Az, több milliós beruházás. Nincs róla még szó.
Szabó Rudolf képviselő: Erről konkrét testületi határozat nem született.
Bató Miklós képviselő: Javasolná, a képviselő-testület részére gondolkozzon el a Nonprofit
Kft. működésén. Semmi értelmét nem látja, a falu hasznát nem veszi.
A gépkocsit a Polgármesteri Hivatal vegye át tőle.
Illő lenne már a képviselői díjakat kifizetni.
Balogh Henrietta jegyző: Egy Kft-t szüneteltetni nem lehet. A megszűntetésről el lehet
gondolkodni. A gépkocsinak valóban rendezni kellene a sorsát. A képviselői tiszteletdíjakat
szeretnék rendezni, de sajnos egyenlőre nem megy.
Simai Mihály képviselő: A konyha átvételéről volt már szó?
Balogh Henrietta jegyző: Nem még.
Bató Miklós képviselő: Nagyon nem volt sikeres a karácsonyi műsor. Rengeteg étel
megmaradt, arról volt szó, hogy, kiosszák az ételt, de az ujját sem mozdította az illetékes.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A Gondozási Központ vezető és a Polgármester tárgyalták,
mi alapján osszák szét. Nem jutottak eredményre.
Bató Miklós képviselő: A polgármester őt hívta másnap, miért nem lett kihordva.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szervezési problémák voltak.
Szabó Rudolf képviselő: Nem csak az élelem szétosztásával volt gond, egyéb szervezési
problémák is voltak. Több mint félórás késéssel kezdődött.
Fuder Lászlóné képviselő: Ez egy magánjellegű szervezés volt. A képviselő-testületet mint
operatív szervezetet, hogy lehet ebbe bevonni. Polgármester úr megkérdezte a véleményét. El
is mondta, hogy nem tartja jónak, hogy bizonyos gyerekek részt vehetnek a műsorban,
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bizonyos gyerekek nem. Kapkodás volt, nem volt központilag felelőse. Ha meghívják részt
vesz. Nem biztos, hogy erre szükség volt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A célját tekintve sikeres volt. Magánkezdeményezés volt,
felajánlás volt, nem Önkormányzati szervezés. Amikor ingyen és bérmentve kapnak valamit,
el kell fogadni. Voltak problémák, de bőven jutott mindenkinek, mindenki ehetett, ihatott.
Mindenki kapott szórólapot is. Községi rendezvényen senkit nem lehet kötelezni, hogy részt
vegyen. De, aki közalkalmazott, vagy köztisztviselő, erkölcsi kötelessége lenne, hogy részt
vegyen akár vidéki, akár helybéli. Ez a minimum, hogy egy stabil munkahelyet kapott. Ha
már munkaidő után kell csinálni bármit, büdös a munka.
Fuder Lászlóné képviselő: A közmunkások kérdezték, hogy igaz-e, hogy nem kapnak
fizetés?
Balogh Henrietta jegyző: Heti bért kaptak, csak eltolódott.
Fuder Lászlóné képviselő: Előző ülésen volt róla szó, hogy még 2 millió forint hiányzik az
intézmények átutaláshoz szükséges pénzeit lefedezze. Folyt-e be azóta olyan jellegű összeg,
amiből fizetni tudtak?
Balogh Henrietta jegyző: Most 1 millió forintot kaptak munkabérhitelt. Volt a bankban
személyesen, megkérdezte, hogy lenne e lehetőség, hogy magasabb hitelt kapjanak, nettó 2,5
millió forintot fognak kapni. Ha január végén visszakapják a Munkaügyitől a pénzt, abból
fogják visszavonni. Polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy kifizeti az adótartozását.
Fuder Lászlóné képviselő: Számlatartozások vannak, küldték a felszólításokat.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a
képviselőknek a részvételt. Bezárja az ülést.
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