
2. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 25-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket, vendégeket. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Oláh Biankát javasolja. Van-e más javaslat? 

Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Oláh Biankát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

13/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Plusz kettő napirendi pont van, amely kiosztásra 

került. Utolsó napirendi pont megtárgyalását zárt ülés keretein belül kéri megtárgyalni. Van-e 

más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

14/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról. 

A rendőrőrs képviseletében Bokor László szólna pár szót. Átadja a szót.  

 

Bokor László: Köszönti a megjelenteket. Ez a kérelem az önkormányzat részéről érkezett. Az 

örsön évek óta egy közmunkás dolgozik, de a közmunka program most módosult. A rendszer 

átszervezésre került, a közalkalmazotti státuszt nem tudják ellátni. Az adminisztrátor 

munkájára nagy szükség van, nagyon sok mindent ellát. Nagyobb ügyfélforgalomra képes a 

rendőrség is, ha ő ellátja a munkát. Szeretné kérni a támogatásukat.  

 

Pisók István polgármester: Eddig ezt a fegyverneki önkormányzat finanszírozta. Nagyon 

nehéz helyzetben vannak ők is. Reméli ez csak átmeneti megoldás.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nehéz helyzetben vannak, mert sok más fontosabb is 

lenne, amit támogatni kell. Mivel lesz jobb Tiszagyendának? Ők már sokat segítettek. Nem 

látja, mi lesz az előny.  
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Fuder Lászlóné képviselő: Neki is az a kérdése, mivel lesz jobb a falunak? Szükséges 

közalkalmazottat alkalmazni? Nem kell hosszútávra kötni, szinte fenyegetésként hangzik. 

Jelenlegi gazdasági helyzetben úgy látja, nem tudnak hozzájárulni.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Az öt településen egyenlő arányban osztozik. Nem részesül 

Tiszagyenda annyiban, hogy jogos lenne ez az elosztás. Lehet ezen változtatni?  

 

Bokor László: Ezt a levelet ők is úgy kapták meg, hogy semmi rálátásuk nem volt. Az 

önkormányzatok között kell megállapodást kötni, ő csak szakmailag tudja véleményezni. 

Nincs ebben semmi fenyegetés. Az új kapitány megjegyezte, hogy amelyik község nem tudja 

támogatni, oda nem kell rendőr. A kormány is meghirdette ezt a programot. A rendőrségnek 

kötelessége a bejelentésre reagálni, amikor ide ér, de más nem. Ha Fegyverneken nem lesz 

őrs, majd a Törökszentmiklósi rendőr jön ki, később érnek ki. Ez nem fenyegetés, ez tény. 

Minden településen nagyon kevés a rendőr. Olyan körzeti megbízott lenne jó, aki helybéli, itt 

és a családja, mert akkor kötődése lenne a faluhoz. Megoldaná a problémákat munkaidőn 

kívül is. Azért lenne előny az adminisztrátor, mert nem Törökszentmiklósra kellene beutazni 

az ügyek intézésével, hanem csak Fegyvernekig.  

 

Simon Imre: Köszönti a jelenlévőket. 8 éve dolgozik a kolleganő az őrsön. Előnye annyi, 

hogy ha tesznek bejelentést, készül egy jegyzőkönyv, azt valakinek le kell másolni. Eddig a 

rendőr beadta a közalkalmazottnak, és az összes kézzel leírt jegyzőkönyvet másolni kell. Ha 

nincs akinek odaadja, maga a rendőr fog nekiállni másolni, gépelni, addig sem lesznek az 

utcán. Így lesz a járőrökből adminisztrátor. Azért nem szeretnék közmunka program 

keretében megoldani, mert nem szeretnék, hogy bárki oda üljön. Tavaly volt egy közmunkás, 

két nap után azt mondta, ő nem fog ennyit másolni, gépelni. Aki ott dolgozik éve óta ott van, 

már mindenbe belelát, tőle nem ment ki semmilyen információ.  

Javasolni kell a lakosságszám arányosan leosztást.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja, támogassák, de csak lakosságszám arányosan.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Kérni fog egy javaslatot.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja, kérjenek lakosságszám arányosan leosztást, és úgy 

hozzájárulnak. Kérdés, vélemény, más javaslat van-e? Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület 6 igen 1 ellene szavazattal elfogadta a javaslatot.  

 

15/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

- Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a 

fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatását, de nem településenkénti 

azonos arányban, hanem lélekszám arányban. 

 

Felkéri Fegyvernek Város Önkormányzatát, hogy a lakosságszám alapján dolgozzon ki egy új 

kimutatást és küldje azt meg a képviselő-testület részére újabb tárgyalásra. 

 

Határidő: 2011.02.15. 
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Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül:  

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helybe 

3. Tiszagyenda község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: 2011. évi munkatervről. A napirendi pont kiküldésre kerül. 

Kérdés, vélemény van-e? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Az előző évek gyakorlataira épülve készült el. Ha javaslat van, 

bárki elmondhatja, bele lehet építeni a munkatervbe.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Májusban lesz a Szociális Intézmény 2010.évi 

tevékenységéről szóló beszámoló. Az előadó az intézményvezető. Az előkészítést a szakmai 

egység vezető végzi. Júniusi napirendnél azt látja, hogy az iskolánál, az óvodánál, ill. a 

könyvtárnál csak a helyi vezetőket jelölte a tervezet. Azt tartaná jobbnak, ha mindenhol az 

intézményvezető volna a felelős. Az előkészítésért pedig a tagintézmény vezetők.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A tagintézmények beszámolóikat önállóan fogadják el, minden 

tagintézmény nevelő testülete önállóan dönt, önálló szakmai egység történt ennek a 

meghatározása. Külön a nagy intézmény nem fogadja el, csak a fenntartó önkormányzat.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van egy társult intézmény és ez az intézmény számol be, 

hogy mi az, amit nyújtott Tiszagyendának. Szeretné a képviselő-testület is hallani, ha már 

társulásban működnek, hogy mi az a plusz, ami a társulás előnye.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Módosítsák úgy, hogy az intézményvezetők és a tagintézmény 

vezetők kerüljenek felelősként megjelölésre, meghívásra.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez a munkaterv évközben jelentős mértékben fog változni, ha 

megszületik a költségvetési rendelet. A szervezeteknek beszámolási kötelezettsége nem lesz.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Január 31-éig el kell fogadni.  

 

Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt. 

Javasolja elfogadásra a napirendi pontot. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.  

 

16/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervéről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzat 4/2003. (IV.14.) számú Kt. rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 

külön jogszabályokban előírtak alapján összeállított, s e határozat mellékleteként szereplő 

2011. évi munkatervét jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: Balogh Henrietta jegyző 
 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

 

Harmadik napirendi pont: Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. 

évi célok meghatározásáról. Átadja a szót a jegyzőnőnek.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Minden évben a munkatervhez hasonlóan az értékelés alapjául 

szolgáló célokat el kell fogadni, a köztisztviselőket értékelni kell. Tavalyi évben volt egy nagy 

ellenőrzés, mindenkinek a személyi anyagát megvizsgálta a Közigazgatási Hivatal. Ezt 

február 28-áig el kell fogadni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A célkitűzéseknél azt írja a terv, hogy a képviselő-

testületnek, a bizottságnak valamint a társulások összehívása. Társulást nem hívnak össze.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ezt a kistérségi anyag összeállítására érti. Amint megküldi az 

anyagot a társulás, azt kellene a polgármester részére szépen összeállítani.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt írja, a nyilvánosság biztosítása a szabályoknak megfelelően 

megtörténik. Ezt keményen kell venni. A jegyzőkönyvek a mai napig nem kerültek fel a 

honlapra. Előírják, hogy ott kell lenni. A honlap folyamatos gondozása is történjen meg.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A honlap folyamatos gondozása eddig sem volt probléma, eddig 

sem köztisztviselői feladat volt. Ez egy közcélú foglalkoztatottnak volt a feladata. Bármikor 

bárki bejöhet a Polgármesteri Hivatalba és a jegyzőkönyveket meg lehet tekinteni. A 

nyilvánosság biztosítva van. Utána kérdez, kötelező-e felrakni a honlapra.  

 

Simai Mihály képviselő: Legyenek még tájékoztatások, még jobban legyen az önkormányzat 

ügyfélbarát. 

 

Balogh Henrietta jegyző: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői véleménye szerint mindent 

megtesznek azért, hogy ez az intézmény ügyfélbarát legyen. 

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Aki egyetért az 

előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

17/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

-Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok 

meghatározásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal 
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köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező, 2011. évre 

megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri Tiszagyenda Község Polgármesterét, hogy a jegyzővel szembeni 

teljesítménykövetelményeket a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg 2011. 

február 28-ig. 

 

A Képviselő-testület felkéri Tiszagyenda Község jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni 

teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg 2011. 

február 28-ig 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2011. január 31. 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Egy fő védőnői álláshely pályázat útján történő ismételt 

meghirdetéséről.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Már 3. alkalommal kerül meghirdetésre. Eddig egyetlen pályázat 

sem érkezett be. Csak telefonon volt érdeklődő.  

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Aki egyetért az 

előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

18/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

-Egy fő védőnői álláshely pályázat útján történő ismételt meghirdetéséről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői pályázat 

kiírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a pályázati kiírást elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás megjelentetésről az 

Egészségügyi Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ Közigállás Álláslehetőségei között, az önkormányzat honlapján, 

hirdetőtábláin gondoskodjon. 

 

 Határidő:  1. pont esetében: azonnal 

    2. pont esetében: 2011. január 31. 

 Felelős:  Balogh Henrietta jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
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2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Szakiskola Tiszagyendai-tagintézményében történő létszámcsökkentés újbóli 

megtárgyalásáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Mielőtt elkezdené tárgyalni a képviselő-testület a napirendi pontot, 

szeretne felolvasni egy előterjesztést, amelyet a mai napon kapott Kunhegyesről és ennek 

szellemében kellene továbbtárgyalni a napirendi pontot.  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A mai nap folyamán egy telefonhívás érkezett és megkérdezték 

tőle, hogy tudja e, hogy a kunhegyesi képviselő-testület ezt fogja tárgyalni. Jegyzőnőt 

megkérdezte tud e róla, de azt mondta, erről semmilyen tudomása nincsen, az ő telefonhívását 

követően nézett utána. Egy ilyen döntést csak akkor kezdeményez egy települési 

Önkormányzat, ha erre kedvező jelzést kap. Érdemes tovább küzdeni az általános iskolának, 

és ajánlgassák e tovább a költségtakarékosságokat, vagy nem érdemes. A gyűlésre a 

képviselők alig jelentek meg, ez azt jelenti, hogy közömbös az iskola részükre. Vagy annak a 

pártján vannak, hogy a tagintézmény megszűnjön, és a gyerekek elkerüljenek. Bízik benne, 

hogy a szülők az iskola mellé álnak és nem céljuk, hogy a gyerekeket elhordják. Bízik benne, 

hogy a kormány meghozza az ígért döntését is és az átlaglétszámot 8 főre csökkenti. El kell 

gondolkozni, hogy kell-e a településnek tornaterem, amiben nem is lesznek gyerekek. 

Szükség volt-e pályázatokra, fejlesztésekre. Ügyes volt Kunhegyes, felvállalta a tiszagyendai 

Önkormányzat helyett különböző dolgok kifizetését, és ennek cserébe kéri a gyerekeket. Van-

e értelme ezek után a létszámcsökkentésről dönteni, ezt döntse el a képviselő-testület.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Meglepődve hallgatta ő is a levelet, de nem olyan tragikus 

ez. Kunhegyes Város Önkormányzata arról tárgyal, amiről akar. Nem kötelesek értesíteni őket 

arról, hogy mit tűz napirendre. Ők saját maguk döntik el, hogy adott esetben hogyan fognak 

dönteni. Úgy érzi, hogy a képviselőtársa sértő módon vádaskodott, ő is érintve érzi magát.  

1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete nem köteles bejelenteni neki, hogy milyen napirendet 

tárgyal, nem tudja, miért felháborító ez. Kunhegyes is azt tárgyalnak, amit akar és ők is. Ők is 

úgy döntenek, ahogy akarnak. Gyendán mindig volt iskola, ezután is lesz, egy képviselő sem 

akarja ezt megszüntetni, hiszen Polgármester Úr programjában benne van az iskola 

fenntartása, ők ezt a programot fogadták el. 

2. Azért nem volt a tantestületi egyeztető tárgyaláson, mert már 4 alkalommal megtárgyalták, 

a napirendet és született egy képviselőtestületi határozat, amit fenntartottak legutóbb is. Ezt 

végre kell hajtani, hacsak nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, hogy elfogy a pénz és nem 

lesz fizetés és a közüzemi számlákat nem tudják kifizetni. 

3. dolog, hogy Kunhegyes város nem azért fizette ki a mi tartozásainkat, hogy „gyerekeket 

vegyen” el tőlünk, hanem azért, hogy az itt ülő pedagógusok fizetést kapjanak. Ezt csak 

megköszönni lehet! 

4. A képviselőtestület azért szavazta meg a létszámcsökkentést, hogy pénzt takarítsunk meg 

az iskolának, hogy megmaradjon az iskola, nem pedig, hogy megszűnjön. Pont az 

veszélyezteti a megmaradást, ha a testületi határozat nincs végrehajtva. 

 

Pisók István polgármester: Számtalanszor elmondta, hogy miért vannak szükségek ezekre a 

döntésekre. Nem akarják az iskolát megszűntetni. Szeretne ő is magasabb szintű oktatást. 
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Azért küzdenek, hogy az iskola még jobb legyen. Mindent megtesz, hogy az iskola itt 

maradjon. Ők nem folytattak semmiféle tárgyalást, kikéri magának. Azért hozták meg a 

határozatot, hogy csökkentsék a létszámot, hogy ne kerüljön erre sor. Kunhegyes azt tárgyal, 

amit akar. Tartja magát a létszámcsökkentés javaslatához.  

 

Simai Mihály képviselő: Ő is megszavazta a létszámcsökkentést, mert megakarta tartani az 

intézményt. Kiszámolták mennyit takarítottak meg, de semennyit sem. Szeptember 1-jétől 

ugyanannyi a kiadás.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Indulat és elkeseredés beszél belőle. Most az kapja, hogy azért 

történt, mert nem hajtotta végre a határozatot. A szociális intézmény végrehajtott bármit is? 

Nem. Az ő 1,5 embere 3,5 emberre emelkedett azóta. Amit döntenek, végre kell hajtani. 

Végre is lesz hajtva. Sem az alsót, sem a felsős napközit működtetni nem tudják. Csak azokat 

az órákat tudják ellátni, amik hivatalosan elő van írva. Van egy pár közmunkás az 

intézményben, akik vigyázni tudnak azok gyerekeire, akik dolgoznak. Normatív támogatás 

nem lehet innentől kezdve felvenni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Már utána járt, hogy is van a támogatás. Amennyiben a napközi 

megszűnik, addig járt a normatíva. A napközire az éves normatíva kb. 500-600 ft 

gyereklétszámtól függően.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az alsós napközit nem lehet megszűntetni 

gyermekvédelmi szempontból.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: 9-en vannak, nem fogjál tudni ellátni. 7+1 ember marad. Nem 

lesznek annyian, hogy az előírt tantárgyi csoportot ellássák. Több az ellátandó óra, mint a 

kötelező óra. Ha külsőst alkalmaz, az pénzbe kerül, ugyan ott lesznek.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Csoport összevonással hány óra takarítódna meg? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Csak úgy tudják ellátni, ha a készségtárgyak összevonására kerül 

sor. Felajánlották már a váltott tanítást is, hogy a meglévő létszám mellett vállalják a felsős 

napközit a pedagógusok önként. A fűtés már 11 órakor leveszik minimálisra. Felajánlották, 

hogy a meglévő létszám mellett az egy embert megtartják, és vállalják, hogy a felső tagozatos 

napközit úgy viszik ki szeptember végéig, hogy a pedagógusok tanórán kívüli tevékenységben 

önként vállalt feladatként ellátják, így év végéig megkapják a normatívát teljes egészében. A 

fizetésről nem mondanak le, de hogy tanórán kívül melyen feladatokat vállalnak, ahhoz 

senkinek semmi beleszólása.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Mind a munkaügyi bíróságot, mind az országos munkavédelmi 

felügyelőséget megkereste telefonon, írásos állásfoglalást a határidő rövidsége miatt nem 

tudtak adni, de azt mondták, hogy a Munka Törvénykönyve 8§ (2) kimondja, hogy ilyen 

nincs, hogy lemond egy pedagógus a béréről. Ha oda megy egy pedagógus és kéri, hogy erre 

az ő illetményét fizessék ki.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akik felajánlották, tartja őket annyira becsületesnek, hogy nem 

fognak 2 hónap múlva a munkaügyi bírósághoz fordulni. Mi van abban az intézményben, ahol 

elrendeli az intézmény vezető, hogy a pedagógus a napi 8 óráját töltse a munkahelyén. 

Döntsön a képviselő-testület. 
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Tasi István: A pedagógusoknak is érdekük, hogy a település ne mennyen csődbe. Hiába 

bocsátanak el embert, nem takarítanak meg fele pénzt se ma, se holnap. Az nem hoz pénzt a 

településnek, csak romlik az iskolaoktatási minősége.  

 

Oláh János képviselő: Mindenki még egy pici megerősítésre várna, hogy egyértelműen 

kimutassák, hogy amit megszavaztak létszámcsökkentést, az valóban megtakarítást hoz, vagy 

pedig mindenképpen pótoltatni kell, és az is plusz pénz. Mind a két oldal különböző érveket 

hozott fel. Teljesen bizonytalanok. Nem látja egyértelműen, mik az adatok. Igaz, hogy ezek az 

adatok azért változtak, mert nem lettek időben végrehajtva. Konkrét számokat szeretne, ha 

hoz megtakarítást a létszámcsökkentést, mennyit hoz, ha mégsem, akkor nem érdemes az 

elbocsátás.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha valóban nem hoz megtakarítást, akkor nullán vannak. 

Emberi sorsokról van szó. Ha nem jelent megtakarítást, ki kell mutatni, felül kell vizsgálni. 

Ha ezt a határozatot visszavonják, a másikat is ugyanúgy vissza lehet vonni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Az alsós napközi bezárásáról lenne szó. A heti 22,5 órát 

helyettesítéssel kellene ellátni. Ott durván 200. 000.- Ft-ba kerülne neki. A napközit nyilván 

nem kell egész évben működtetni. Éves szinten kb. 1,8 millió forint 9 hónappal számolva. Ha 

egy átlagbért vesznek, 12 hónapra, az 2,2 millió forintot jelent. Kb. 500 ezer forintot 

takarítanak meg. Mindenképpen lépni kell ez ügyben, fontos az önkormányzat gazdasági 

stabilitásának a biztosítása.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ő augusztusban már végrehajtotta az utasítást, és decemberben a 

további utasítást is.  

 

Oláh János képviselő: Van olyan lehetőség, hogy a döntést húzzák mind addig, amíg az 

iskolai év lezárul. Akkor lehet sarkalatos döntést hozni. Akkor már sokkal többet fognak 

tudni. Magukra vannak hagyva, egymást rágják csak, mindenki a saját érvei mellett próbál a 

végsőkig kiállni. Megnéztek minden egyes lehetőséget? 

 

Pisók István polgármester: A számlákat ki kell fizetni Kunhegyesnek. A gyerekétkeztetés is 

kötelező, de az állam nem ad rá elegendő pénzt.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem biztos abban, hogy nem csak azoknak jár ez az étkeztetés, 

akik az egész napos ellátást igénybe veszik. Utána kellene nézni. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Most még a költségvetés elfogadása előtt vannak, akkor számolják 

ezt ki.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Dolgozzák az egészet át számszakilag, hogy mindenki megértse. 

Ebben most akkor ne döntsenek.  

 

Szabó Rudolf képviselő: A belső ellenőr feltárta a tényeket. A tanárok munkaidejét teljesen 

nem kötötte le a kötelező feladatok ellátása. Plusz órák voltak. Ez nem igaz? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A belső ellenőr július hónapban egy ellenőrzés keretén belül a 

következő tanév feladat ellátásához embereket rendeltek, kinek hány óra. Tanév végén még 

nem konkretizálódik, hogy szeptember 1-jétől kinek milyen kötelező feladatokat kell ellátni. 

Megállapította, hogy az összes intézményi szinten 17,5 olyan óra van, amelynek az ellátására 
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nem kapnak finanszírozást. Elmondta, hogy az iskolai tömegsport megtartása nem kötelező. 

2011. évben megkapják rá a normatívát, így kötelező lesz. A beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek után nem jár normatíva. Az 1. és 2. osztály 

összevonásra került, itt is keletkezett plusz óraszám. Jelentkezett megtakarítás, mert az első 

féléves beszámolóban már Kunhegyes is kimutatta, hogy 3,5 millió forinttal csökkent az 

átadandó összeg.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Tanári órakeretet használnak e fel nem kötelező feladatok 

ellátására. Ezek részben forráshiányosak. Más témát is meg kell nézni, nem csak azt az egy 

főt. Ami nem kötelező, ne csinálják.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az iskolában nem, ott nem lehet. Nem is tud olyat ellátni, ami 

nem kötelező.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Az állam ad 500 ezer forintot az alsós napközire, és el kell nekik 

látni 22,5 órában, nyilván forráshiánnyal jár. Amiket döntéseket már meghoztak, nyilván már 

jelentkezik megtakarítás. Már idén is mutatkozik. Ha a plusz egy főt elküldik éves szinten 

durván 500 ezer forintról beszélnek, ennyi megtakarítást jelent. 

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e még? Nem volt. Javasolja, 

napolják el a napirendi pontot, és készítsenek kimutatást, mennyire jelent megtakarítást. Aki 

ezzel a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, a napirendi pont elnapolásra kerül. 

 

19/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

A 191/2010. (XII.30.) számú határozatban foglaltak végrehajtásának felfüggesztéséről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2010. (XII.30.) számú 

határozatában döntött arról, hogy a Képviselő-testülete a 182/2010. (XII.14.) számú határozat 

1. bekezdésének a.) pontjában megállapított létszámcsökkentést az alábbiak szerint módosítja: 

 

Létszámcsökkentés: 2 fő főállású pedagógus 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 fő főállású 

pedagógus létszámcsökkentésének végrehajtását felfüggeszti. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a tagintézmény vezetőt, 

hogy készítsen számszerű kimutatást arra vonatkozóan, hogy mekkora a kiadás abban 

az esetben, ha nem kerül sor az 1 fő főállású pedagógus létszámcsökkentésre, illetve az is 

kerüljön kidolgozásra, mennyi kiadást jelent, ha a létszámcsökkentés végrehajtásra 

kerül. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a tagintézmény vezetőt, 

hogy a legköltségtakarékosabb alternatívák kerüljenek kidolgozásra. 

 

Határidő: 15 napon belül 

Felelős: jegyző, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesülnek: 
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1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola igazgatója 

3. Fuder Lászlóné a Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola tiszagyendai tagintézményének vezetője 

4. Pisók István polgármester helyben 

5. Balogh Henrietta jegyző helyben 

6. Irattár 

 

A polgármester szünetet rendel el. 

 

Hatodik napirendi pont: Tornateremmel kapcsolatos, új határidő módosításáról. Az 

előterjesztés most került kiosztásra. Volt megbeszélés, be kellett számolni, hogyan állnak a 

munkálatokkal. Már csak a tűzoltóknak kell elfogadni és megkapják a használatba vételi 

engedélyt.  

Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért az előterjesztéssel, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.  

 

20/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

-„az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda 

mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, 

bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázattal kapcsolatos 

módosítások jóváhagyásáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzata tudomásul veszi, jóváhagyja és elfogadja a 

Kunhegyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés negyedik 

számú módosítását az alábbiak szerint: 

- a Szerződés 1.2. pontja helyébe a következő lép: az építési 

munkálatok befejezésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel 

napja:  

1. rész tekintetében: 2011. január 27.  

2. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

Kunhegyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés negyedik 

számú módosításának aláírására, valamint ennek a Közreműködő Szervezet felé 

történő változás-bejelentése megtételére. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata tudomásul veszi, jóváhagyja és elfogadja a 

pályázat Támogatási Szerződése 3.3.1. pontjában rögzített projekt fizikai 

megvalósulása tervezett napjának változtatását, 2011. február 28-ai időpontról 

2011. március 31-re. 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a 

pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé 

történő változás-bejelentés megtételére. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: 10/2011. (I.17.) Konz. hat. 

2. sz. melléklet: 11/2011. (I.17.) Konz. hat. 

3. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 6.1. pontja 
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sz. melléklet: Építési Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 

3. Pisók István polgármester helyben 

4. Balogh Henrietta jegyző helyben 

5. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Tornateremmel kapcsolatos megbízási szerződés módosításáról. 

Szintén kiosztásra került az előterjesztés. Az Eu önerő alapból úgy néz ki, hogy a konzorcium 

megnyerte a pályázatot, így támogatva lesznek.  

Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért az előterjesztéssel, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.  

 

21/2011.(I. 25.) számú határozat 

 

-az Észak- Alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda 

mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, 

bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódóan az 

alábbiak elfogadásáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, jóváhagyja és elfogadja a pályázat projektmenedzseri feladatok 

ellátására irányuló megbízási szerződés II. sz. módosítását az alábbiak 

szerint: 

- Megbízási szerződés 3. pontja tekintetében: 

A tevékenység SZJ száma a tevékenység jellegének 

megfelelően: 70.22: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.  

- Megbízási szerződés 17. pontja tekintetében: 

  4. rész-számla: 136.000,- Ft + ÁFA, azaz százharminchatezer 

+ÁFA, melynek esedékessége: a projekt, Támogatási 

Szerződés szerinti tényleges, fizikai megvalósulása. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szabó András polgármestert a megbízási szerződés II. sz. 

módosításának aláírására 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: 11/2011. (I.17.) Konzorciumi határozat 

2. sz. melléklet: Megbízási szerződés II. sz. módosítása 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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A határozatról értesülnek: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 

3. Pisók István polgármester helyben 

4. Balogh Henrietta jegyző helyben 

5. Irattár 

 

A polgármester zárt ülést rendel el.  

 

 

k.m.f 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

jegyzőkönyvvezető 
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3. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 25-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

13/2011.(I. 25) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

14/2011.(I. 25.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

15/2011.(I. 25.) számú határozat Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő 

adminisztrátor közös 

foglalkoztatásáról 

 

 

16/2011.(I. 25.) számú határozat Tiszagyenda Község 

Önkormányzat Képviselő-

testületének 2011. évi 

munkatervéről 

 

17/2011.(I. 25.) számú határozat Köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények 

alapját képező 2011. évi célok 

meghatározásáról 

 

18/2011.(I. 25.) számú határozat Egy fő védőnői álláshely pályázat 

útján történő ismételt 

meghirdetéséről 

 

19/2011.(I. 25.) számú határozat A 191/2010. (XII.30.) számú 

határozatban foglaltak 

végrehajtásának 

felfüggesztéséről 

 

20/2011.(I. 25.) számú határozat „az Észak- Alföldi Operatív 

Program támogatási 

rendszerében nyertes „A 

Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Szakiskola, Óvoda 

mikrotérségi társulás új 

tornatermének építése,  
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feladatellátási helyeinek 

felújítása, bővítése” című ÉAOP 

4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító 

jelű pályázattal kapcsolatos 

módosítások jóváhagyásáról 

 

 

 

21/2011.(I. 25.) számú határozat az Észak- Alföldi Operatív 

Program támogatási 

rendszerében nyertes „A 

Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Szakiskola, Óvoda 

mikrotérségi társulás új 

tornatermének építése, feladat-

ellátási helyeinek felújítása, 

bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-

2f-2009-0049 azonosító jelű 

pályázathoz kapcsolódóan az 

alábbiak elfogadásáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………………………………………………….. 

 

………………………………….. 

 


