
3. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Polgármester úr egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni, ezért ő vezeti le 

az ülést. 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.  

 

24/2011.(I. 28.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Kettő napirendi pont megtárgyalását kéri. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

25/2011.(I. 28.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: 170/2010.(XII.14.) számú határozat módosításáról. KEOP-1.2.0/B 

kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázati konstrukció keretében a 

„Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című projekt tekintetében a 

pályázat keretében vállalandó önrész módosításáról. Átadja a szót a jegyzőnőnek. 

 

Balogh Henrietta jegyző: 2010. december 14-én döntött a képviselő-testület arról, hogy 

ebben a projektben mi a becsült elszámolható költsége, mennyi Tiszagyenda-Tiszaroff aránya. 

Bement a pályázat és hiánypótlásra hívták fel a figyelmüket. A pályázati konstrukció alapján 

az elszámolható költségek előreláthatólag 83,14 % volt viszont 83,04 %-ra csökkent le ez az 

összeg. Ez Tiszagyenda Községre nézve annyit jelent, hogy a banki hitel nem 25.278.000.- Ft, 

hanem 24.799.137.- Ft lett. A számlapénz 375. 744.- Ft lett.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A banki hitelt már most biztosítani kell? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Nem. Egy feltételes hitelig érvényt ad ki a bank, hogy bement a 

pályázat és hogy hogyan is lehet a hitelt felvenni. Ezt teszik a hiánypótláshoz. Hitel szerződés 

még nem lesz, csak ígérvény, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázat milyen feltételeknek 

kell teljesülnie, hogy a hitelt megkaphassák.  
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Fuder Lászlóné képviselő: Ezt megkapja a települési önkormányzat? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Egész héten ezen dolgoztak. Amennyiben nem kapják meg, úgy a 

pályázat is bedől. A bank 80-90%-ban ígérte, hogy megkapják. Az eu önerő úgy van, hogy 

amennyiben nyer a pályázat, igénylés után automatikusan azt is megkapják.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja 

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

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

26/2011.(I. 28.) számú határozat 

 

-KEOP-1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázati konstrukció 

keretében a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című projekt 

tekintetében a pályázat keretében vállalandó önrész módosításáról- 

 

 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja, hogy a 

Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-1.2.0/B kódszámú 

„Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázati konstrukció keretében a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című projekt tekintetében a pályázat keretében 

vállalandó önrészt, Tiszagyenda Község Önkormányzata a költségvetése terhére és hitel 

igénybevételével biztosítsa és a Társulás által benyújtsa, – a hitelígérvényben meghatározott 

adatok figyelembevételével, - módosítva a 168/2010. (XII.14.) sz. képviselőtestületi 

határozatot - az alábbi összegekkel.    

 

A projekt becsült elszámolható költsége várhatóan nettó 418 751 100,- Ft. 

A pályázati konstrukció alapján az elszámolható költségek előreláthatólag 83,04 %-a 

pályázati forrásból támogatható, mely nettó 347 735 921,- Ft 

A saját forrás mértéke várhatóan  16,96 %, összegszerűen: nettó 71 015 179,- Ft, melyből 

nettó 69 955 253,- Ft hitel formájában, nettó 1 059 926,- Ft számlapénz formájában kerül 

biztosításra – a Társulási tag önkormányzatok által vállalt arányok alapján - az alábbiak 

szerint.  

 

  

Tiszaroff Község 

Önkormányzata 

arány: 64,55 % 

Tiszagyenda 

Község 

Önkormányzata 

arány: 35,45 % 

saját forrás 
71 015 179,- Ft 45 840 298,- Ft 25 174 881,- Ft 

ebből       

számlapénz 1 059 926,- Ft 684 182,- Ft 375 744,- Ft 

banki hitel 69 955 253,- Ft 45 156 116,- Ft 24 799 137,- Ft 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: jegyző 
 

A határozatról értesül: 
 

1. Tiszaroff Község Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: „Szennyvízelvezetés és –tisztítás” tárgyú, KEOP – 1.2.0/B 

kódszámú konstrukció keretében a pályázat benyújtására létrehozott jogi személyiség nélküli 

Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának módosításáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ez a napirendi pont kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. 

Együttműködési megállapodás helyett Társulási megállapodás szövegre javítandó. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Aki 

egyetért a napirendi pont elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

27/2011.(I. 28.) számú határozat 

 

-Szennyvízelvezetés és –tisztítás” tárgyú, KEOP – 1.2.0/B kódszámú konstrukció 

keretében a pályázat benyújtására létrehozott jogi személyiség nélküli Önkormányzati 

Társulás Együttműködési Megállapodásának módosításáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja azt, 

hogy a KEOP-1.2.0/B kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázati 

konstrukció keretében a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” című 

projekt tekintetében Tiszaroff és Tiszagyenda Községek Önkormányzatai által létrehozott 

„Társulás Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítéséért” elnevezésű jogi 

személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás 2010. december 14. napján aláírt 

Társulási Megállapodásában az alábbi módosítások és pontosítás átvezetésre kerüljenek. 

 

1. A Társulási Megállapodás 1. oldalán az „Együttműködési Megállapodása” megnevezés 

„Társulási Megállapodás” szövegre javítandó. 

2. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott projekt finanszírozása részben hitel igénybevétellel 

történik és az ezzel kapcsolatos hitelígérvény a pályázat benyújtását követően került a 

pénzintézet által az Önkormányzatok rendelkezésére bocsátva, így - a Társulási Megállapodás 

egyéb rendelkezéseinek változat tartalommal való érvényben maradása mellett - a Társulási 

Megállapodás V.4.1. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„V.4.1. A beruházás finanszírozása 

Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés –

továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek 

finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következő: 
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Forrás Ft % 

I. saját forrás 71 015 179,- Ft 16,96 % 

I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása  

(önerő) 

1 059 926,- Ft 0,25% 

I/2. partnerek hozzájárulása (idegen 

forrás) 

0 Ft 0,00% 

I/3. bankhitel (idegen forrás) 69 955 253,- Ft 16,71 % 

II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap)... 0 Ft 0,00% 

III. a támogatási konstrukció keretében   

igényelt támogatás 

347 735 921,- Ft 83,04 % 

Összesen 418 751 100 Ft 100,00% 

 

Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, amely 71 015 179,- Ft, azaz 

Hetvenegymillió-tizenötezer-egyszázhetvenkilenc Forint, az alábbiak szerint biztosítják: 

1. A támogatást igénylő Tagok önereje: 1 059 926,- Ft, azaz Egymillió-ötvenkilencezer-

kilencszázhuszonhat forint, amely a Tagok között az alábbiak szerint oszlik meg:  

Tiszaroff Község Önkormányzata (Gesztor Önkormányzat): 684 182,- Ft,- Ft. 

Tiszagyenda Község Önkormányzata: 375 744,- Ft. 

2. A támogatást igénylő Tagok 69 955 253,- Ft, azaz Hatvankilencmillió-kilencszázötvenötezer-

kettőszázötvenhárom forint összeg erejéig bankhitelt vesznek fel, amely a Tagok között az 

alábbiak szerint oszlik meg: 

Tiszaroff Község Önkormányzata (Gesztor Önkormányzat): 45 156 116,- Ft  

Tiszagyenda Község Önkormányzata: 24 799 137,- Ft.” 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében 

létrehozott Társulás Megállapodás fentiek szerinti módosító megállapodását haladéktalanul 

aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszaroff Község Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Múlt ülésen döntöttek a Nonprofit Kft. ügyvezetőjéről, ill. 

a megállapított munkabérről. Úgy nyilatkozott a kiválasztott személy, hogy ennyi pénzért nem 

hajlandó elvállalni. Ezt napirendi pontra kell tűzni. Ő megfelelő ember lenne, már 

áttanulmányozta a dolgokat, nem hagyja rá, utána jár mindennek.  

A Petőfi úton a belvízrendszer miatt a bejárók nincsenek megcsinálva, az is az új ügyvezető 

feladata lenne.  

 

Bató Miklós képviselő: Jön vissza a cég, befejezik a munkát.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nonprofit Kft-vel kapcsolatba elmondja, hogy ha előzetes 

egyeztetés nélkül döntenek, akkor jutnak ilyen kellemetlen helyzetbe. Azért lett az összeg így 

megállapítva, hogy a nyugdíját ne befolyásolja és a téli időszakban egyébként sem végez 

tényleges munkálatokat.  

Megemlítené, hogy a szolgálati lakás előtt a járda járhatatlan. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a 

megjelenést, az ülést bezárja.  

 

 

k.m.f 

 

 

 

 

Hajnal Istvánné                                                                  Balogh Henrietta  

                 alpolgármester                                                               jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

jegyzőkönyvvezető 
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3. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

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

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

 

 

24/2011.(I. 28) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

25/2011.(I. 28.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

26/2011.(I. 28.) számú határozat KEOP-1.2.0/B kódszámú 

„Szennyvízelvezetés és tisztítás” 

tárgyú pályázati konstrukció 

keretében a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda 

szennyvízhálózatának bővítése” 

című projekt tekintetében a 

pályázat keretében vállalandó 

önrész módosításáról 
 

27/2011.(I. 28.) számú határozat Szennyvízelvezetés és –tisztítás” 

tárgyú, KEOP – 1.2.0/B 

kódszámú konstrukció keretében 

a pályázat benyújtására 

létrehozott jogi személyiség 

nélküli Önkormányzati Társulás 

Együttműködési 

Megállapodásának 

módosításáról 

 

 

 

 

 

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

 

 

………………………………………………………………….. 

 

………………………………….. 

 


