
4. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 1-én megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. 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.  

 

28/2011.(II. 01.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Kettő napirendi pont van. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

29/2011.(II. 01.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Buda Istvánné Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról. Már 

tárgyalták ezt a napirendi pontot. Megállapítottak egy havi jövedelmet a részére, de ezzel az 

összeggel nem kívánja elvállalni a Kft vezetését. Megkérdezné Buda Istvánnét, hogyan 

képzeli el a Kft. vezetését.  

 

Buda Istvánné: Átnézte a feladatokat a törvények alapján, 3 fő csoport közé lehet sorolni a 

Kft. munkáját. Első a nonprofit része, amely az önkormányzattól átvállalt feladatokra kötnek 

megállapodásokat. Biztosan nem kell felsorolni, melyek azok a feladatok. A Kft vállalkozhat 

is, alvállalkozó és fővállalkozóként egyaránt. Vállalhat pályázatírást is. Megnézte a gazdasági 

törvényt, a költségvetési törvényt és a nonprofit Kft. működésével kapcsolatos törvényeket. 

Egészen jól lehetne működtetni, ahogy az országban nagyon sok helyen is.  

 

Pisók István polgármester: Mi az a jövedelem, amennyiért elvállalná a vezetését? 

 

Buda Istvánné: Nem érzi magát értetlenebbnek, mint aki eddig vezette. Utána járt, hogy a 

nyugdíja ebben nem akadály. Ő nagyon lokálpatrióta, a falu érdekében tenne bármit. Nem 

állítja, hogy nála okosabb ember nem létezik, de már egészen jók a rálátásai. A két hónap 

alatt, amióta itt tevékenykedik, nagyon sok mindent rendbe rakott. A felelősségről nem is 

beszélve.  
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Simai Mihály képviselő: Milyen munkákra gondolt, ami jövedelmet hozhatna? 

 

Buda Istvánné: A tevékenységekre itt vannak a szerződések, a megállapodások. Pl: 

vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a karbantartások, közbiztonság, közrend, 

gondoskodás a helyi tűzvédelemről. Hosszabb időre közfoglalkoztatási tevékenység. 

Közreműködés az óvodában, alapfokú nevelésben, oktatásban való gondoskodásban. Egyéb 

önként vállalt feladatok. Idős emberek kertjének a rendbetétele. Lehetne házakat felújítani, 

vagy kiadni, eladni. Egy jó ügyvezető és könyvelő kell.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Pontot kell már tenni a Nonprofit Kft. szabályos 

működésére. A Kft gazdája az Önkormányzat, mivel az egyetlen alapító tagja és tulajdonosa 

is. Félévente értékelniük kellene, felülvizsgálni, célokat kitűzni. Eddig nem volt 

beszámoltatás, ezt pótolni kell. Fontos, hogy bevételt kell szereznie a Kft-nek. Ha nincs pénz, 

tagi kölcsönt kell adni addig amíg nem lesz, kompenzálni kell. Amiből a pénz van az mind a 

profit. Itt ez az ebédkihordás. Ha kineveznek egy vezetőt, mindenért a vezető a felelős. A 

Nonprofit Kft-hez kell a könyvvizsgáló alkalmazása.  

 

Oláh János képviselő: Lát egy pár hiányosságot, ami utólag derül ki. Sarkalatos hiányosság, 

hogy nem történt előzetes egyeztetés semmilyen téren. A jövőben jobban elő térbe kellene 

kerülnie. Már 3-4. alakalommal ülnek össze, és nincsen alapja a döntéseknek.  

 

Pisók István polgármester: Azért vannak itt, mivel Budáné nem fogadta el a felajánlott 

összeget.  

 

Oláh János képviselő: Már hányadik alakalommal ülnek össze ez ügyben? Persze, hogy nem 

fogadta el, mikor nem is lett egyeztetve vele. Sok más ügy van még, ahol nem történik 

egyeztetés. Ha ilyen dolgokról döntenek, a polgármester, vagy az alpolgármester, vagy a 

megbízott tegye meg, és egyeztessenek mielőtt döntést hoznak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nehéz döntést hozni olyan esetben, amikor gyakorlatilag azt sem 

tudják, hogy mennyi az eddigi pénz bevétele és milyen kiadási oldal jelentkezett meg. 

Semmilyen számszaki dolgot nem láttak még. Nagyon jó dolog, ha jól működik. A Nonprofit 

jellege sokkal nagyobb, mint a vállalkozói. Valahol az önkormányzatnak ehhez anyagilag 

hozzá kell járulni. Ha szerződést kötnek, szerepelnie kell, mennyiért végzi el a cég.  

 

Pisók István polgármester: Profitot kell termelni. 120.000.- forint javaslatot tesz az 

ügyvezető bérére.  

 

Buda Istvánné: A próbaidőt ki lehet kötni. Az alapító okiratban 5 évet határoztak meg.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Nincs leírva az 5 év.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jogilag bármikor le lehet váltani, amennyiben 

megindokolják.  

 

Buda Istvánné: Egyetért a javaslattal, elfogadja 3 hónap próbaidő megkötésével. 

 

Pisók István polgármester: Határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel javasolja, hátha többet 

látnak pár hónap múlva.  
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Balogh Henrietta jegyző: Lehet határozott időre is, a határozatlant Szabó Ottó ügyvéd úr 

szerencsésebbnek találja, mert visszahívást bármikor kezdeményezhet a képviselő-testület. 

Véleménye szerint a visszahívás lehetősége miatt még a 3 hónap próbaidő kikötése sem 

szükséges. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez személyre lett vonatkoztatva. Mivel a személy módosul, jelen 

esetben változhat az alapító okirat is.  

 

Pisók István polgármester: Határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel, 120.000.- forint 

fizetéssel javasolja Buda Istvánnét ügyvezetőnek. További kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Nem volt. Kéri a képviselőket, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

30/2011.(II. 01.) számú határozat 

 

-A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról – 

 

1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2010. (V.25.) számú 

határozatával megválasztott Őzse Ferenc (anyja neve: Szefcsik Irén Edit, születési 

hely, idő: 1981.02.23.) TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének lemondását elfogadja, a munkaviszonyát 2011. január 31. napjával 

megszünteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondott ügyvezetővel 

kapcsolatosan a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

2) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítja, mely szerint a 

társaság ügyvezetőjének megbízatása határozatlan időre szól. 

 

3) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva, figyelemmel a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. 

törvény 24. §-a alapján  

 

Buda István Józsefnét 

 

(születési név: Bolyhos Mária, születési helye ideje: Tiszagyenda, 1944.03.31., anyja 

neve: Dávid Mária, lakcíme: 5233 Tiszagyenda, Gorkij út 49.) 

 

2011. február 1. napjával határozatlan időre  

3 hónap próbaidővel 

 

A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

megválasztja. 

 

4) A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét 2011. február 1-től havi bruttó 

120.000.-ft-ban, azaz Egyszázhúszezer forintban állapítja meg. Az ügyvezető 
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munkáját munkaszerződés alapján, határozatlan időre létesített munkaviszony 

keretében folytatja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott ügyvezető 

tekintetében a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Felhatalmazza a község 

polgármesterét, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a munkaszerződést az 

ügyvezetővel megkösse, azt aláírja.  

 

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 157/2010. (XI.29.) számú 

határozat és a 30/2011. (II.01.) számú határozatban foglaltakat vezettesse át, az 

egységes szerkezetű Alapító Okiratot aláírja. 

 

Határidő: 15 napon belül 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Őzse Ferenc helyben 

2. Buda István Józsefné helyben 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Második napirendi pont: Általános iskolával kapcsolatos tájékoztatás.  

 

Oláh János képviselő: Ha most nem fizetnek Kunhegyesnek, utána kinek kell fizetni? 

 

Pisók István polgármester: Annyit kért Kunhegyes, hogy most fizessenek 2 millió forintot. 

Van még a folyószámlán keret. Kompromisszumos megoldást kell találni, senki nem akarja az 

iskolát innen elvinni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Időközben kijött Kunhegyes Várostól a költségvetési 

meghatározás. Ugyan úgy tervezte a napközi költségét, mint eddig, miközben már arról 

döntöttek, hogy megszűnik. Annak a költségnek ki kellene onnan esnie. Egyetlen megoldás 

van a felső tagozat kivédésére, az az alsós napközi megszűntetése. Onnan közel 2 millió forint 

munkabér esik ki, csak így tud embert elküldeni. 3 szülő dolgozik, ők igénylik a napközit. 

Jelen pillanatban van az iskolában egy érettségivel rendelkező közfoglalkoztatott, még 

gyermekfelügyelői ismeretekkel is rendelkezik. Ő az ellátását meg tudja oldani.  

 

Bató Miklós képviselő: Nem lehetne felülvizsgáltatni a társulásokat? Tudják, hogy mire 

fizetik ki a rengeteg pénzt?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Következő tanévre ki kellene lépni, ahhoz, hogy önállóként 

tudjanak kezdeni. Csoportos finanszírozásra át akarnak térni. Dönteni kell az alsó tagozattal 

kapcsolatosan is, hogy Kunhegyes ne is tervezze.  

 

Bató Miklós képviselő: A gyermekétkeztetés is nagyon sokba kerül. Hogyan tudnának 

spórolni? 
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Balogh Henrietta jegyző: 8.369.000.- Ft a szociális étkeztetésre fordított összes kiadás, amit 

a szülők befizetnek az 323.000.- Ft és 4.000.000.- Ft-ot kapnak az államtól. Ez összességében 

annyit jelent, hogy az önkormányzatnak éves szinten 4.046.000.- Ft-tal kell kiegészítenie az 

állami normatívát, hogy biztosítani tudja az étkezést.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Csak annyira napra adják az étkezést havonta, amennyit az állam 

támogat. A többit vagy fizeti a szülő, vagy nem étkezteti a szülő a gyereket. Ha a nyári 

étkezést meg tudták oldani úgy, hogy nem tettek hozzá semmit, akkor ezt is meg lehet. 

Kedvezményes óvodai étkeztetéshez évente 68 ezer forint/fő/ évet biztosít az állam, a többit 

az önkormányzat teszi hozzá. 670 ezer forintot fizetnek havonta rezsiköltséggel együtt, ezt az 

összeget számlázza ki a vállalkozó. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amikor az ő gyerekeik iskolába jártak, ők is fizették az 

étkezést. Nem is tudja egy szülő sem, hogy az önkormányzat étkezteti a gyermekét.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azok után a gyerekek után igényelhetik, akiknek 50%-os 

normatív kedvezményt biztosít, ill. akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülnek. Az nincs előírva, hogy a hónap minden napjára biztosítani kell.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha megszűnteti az alsós napközit, egy fő 

létszámcsökkentés történik?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen. Tegnap volt Kunhegyesen a félévzáró tantestületi ülés az 

intézményeknek. Ott már olyan hangzott el, hogy 100%-os tény, hogy a felső tagozat 

Tiszagyendáról oda fog járni. Innen vinnének embereket, és onnan küldenének el, így ott is 

felháborodás van.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Adott esetben miből gondolják, hogy a gyerekeket a szülők abba 

az iskolába fogják járatni.  

Született egy olyan határozat, hogy a két fő létszámcsökkentést felfüggesztik. A határozat 

végrehajtását felfüggesztették. A határozat végrehatás felfüggesztését megszűntetik és a 

határozatot végre hajtják. A napközis csoport megszüntetésével egy fő létszámcsökkentés 

történne. 15 napon belül a határozatot mindenképpen végre kell hajtani.  

 

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

javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

31/2011.(II. 01.) számú határozat 

 

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

felfüggesztésének megszüntetéséről - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011. (I.25.) számú határozatában 

hozott 1 fő létszámcsökkentésre irányuló végrehajtásának felfüggesztését megszünteti. 

  

Létszámcsökkentés a 191/2010. (XII.30.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően:  

 

 2 fő főállású pedagógus (ebből már 1 fő főállású pedagógus létszámcsökkentés 2010. 

december 29. napjával végrehajtásra került) 
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2 fő főállású pedagógus 

létszámcsökkentést az alsó és a felső tagozatos napközis csoport megszüntetése mellett 

határozza el. 

A napközis csoportok megszűntetésének időpontja a dolgozók felmentési idejének azon 

részétől lép életbe, amikor már a dolgozó munkavégzésre nem kötelezett, illetve megkezdi a 

szabadsága letöltését. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a tagintézmény-vezetőt, hogy 

a határozatban foglaltakat 15 napon belül hajtsa végre. 

 

Határidő: 15 napon belül 

Felelős: jegyző, tagintézmény-vezető 

 

A határozatról értesülnek: 

 

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 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a megjelenést, 

az ülést bezárja.  

 

 

 

k.m.f 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


