5. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Oláh János igazoltan van távol. 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.
32/2011.(II. 15.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Tíz napirendi pont van. Plusz 3 napirendi pont felvételét kéri. 1) Fegyvernek Rendőrörs
adminisztrátorának foglalkoztatásáról. 2) Földterületek megvásárlása 3) Közlekedési tábla
elhelyezése. A napirendi pontok ismertek. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a
napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
33/2011.(II. 15.) számú határozat
-Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve
megtárgyalásáról és elfogadásáról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadja a szót az
elnökének.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó Rudolf képviselő: A közgazdasági viszonyok jelenlegi helyzetében az
önkormányzatok az eddigi évek legnehezebb költségvetési tervük megbeszéléséhez értek. A
folyamatos témát érintő központi intézkedések, a meglévő bizonytalansági tényezők, a
pénzügyi forrás csökkenések igazolják az előbbieket. Az idei költségvetést nyilván a
bevételek, a források határozzák meg. Az előterjesztési is ennek megállapításával indított. A
bevétel, úgy a kiadási fő összeg is 20%-kal csökkent a tavalyihoz viszonyítva. A bevételi
oldalon a fő összeg 77%-át központi támogatás, 10%-át az önkormányzat saját bevétele, és
közel 13%-át a hitel mint működési hiány jelenik meg. A forráshiányt soknak tartja. Reméli,
ez még menetközben javulhat, nem kell mindent igénybe venni. Az utóbbit a takarékosság
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alapelvének végig szem előtt tartása mellett is, nyilván az eléggé megnyirbált kiadási
szükségletek kielégítése követelte az előterjesztés összeállításában. Néhány kérdése lenne az
egyébként elég jól összeállított és rendezett előterjesztés kiadási oldalát illetően, melyek
értelmezése kicsit homályos számára.
1) A 2010. évi tervezett kiadás összegét a múlt évi háromnegyed éves költségvetés
értékelése 218.847.000.- Ft-ban hozza. A mostani hivatkozás szintén 2010. évre
360.000.- forinttal többet említ.
2) Ugyancsak a 2010. évi dologi kiadás 26.878.000.-Ft volt, most a hivatkozás
1.540.000.- Ft-tal többet említ. Igaz, tavaly itt volt tervezve az Áfa, most meg a
felhalmozási célú hiteltörlesztés tervét is ide tették. Az Áfa itt van még most is?
3) A személyi jellegű kiadások tavalyi éves előirányzata 92.681.000.- Ft volt, benne 39
millió közcélú foglalkoztatott bérével. 2011. évre ez a szám 45.943.000.- Ft. Mennyi
ebből a közfoglalkoztatottak tervezett bére?
4) A szociális étkeztetés 75%-os emelését március 1-jétől /630Ft/adag/ mi indokolja?
5) A temetkezései helyek feletti rendelkezési jogdíja mennyi időre szól?
Balogh Henrietta jegyző: A 2011. évi költségvetést ahogy tervezik, 2010. évi költségvetés
eredeti előirányzattal szokták összehasonlítani. A 2010. évi eredeti előirányzat összege
218.787.000.- Ft volt. Ez elírás lehet.
A dologi kiadások között az áfa szerepel, most is benne van. Ami változtatás az előző évhez
képest, a felhalmozási célú hiteltörlesztés. A felhalmozási célú hiteltörlesztés a felhalmozási
kiadások között szerepel, ill. van működési célú hitel törlesztés, az a dologi kiadások között
van.
Szabó Rudolf képviselő: A működési célú hiteltörlesztés van beépítve a dologi kiadások
között. Érdekes volt az 1.541.000.- Ft, tavaly pontosan az előterjesztés éves tervében
megegyezett az előző évivel.
Balogh Henrietta jegyző: A folyószámla hitelkeretükre amit fizetnek kamatot, ez mutatkozik
a dologi kiadások között. A közcélú béreknek az összege hogyan változik, arra a válasza,
hogy a kormány megváltoztatta azt, hogy a közcélú keretet felső korlát nélkül használhassák
ki. Idén 15.263.000.- Ft fordítható rá. A tavalyi közel 60 millió forintos tervezetthez képest
nagyon lecsökkentette ezt az összeget. Még tavaly nem volt felső korlát, az idei évben egy
megadott keretet használhat fel az önkormányzat.
Szabó Rudolf képviselő: 92.681.000.- Ft személyi jellegű kiadásból 63.798.000.- Ft volt a
közfoglalkoztatottak bére?
Balogh Henrietta jegyző: Ennyit kaptak az államtól, mint támogatást. A beszámoló kapcsán
fogják tudni pontosan.
A szociális étkeztetés megtévesztő lehet. Azért fizetnek 360.- forintot, mert az intézmény
térítési díjat fizetik meg az étkezők. Van egy étkezési nyersanyag norma, arra jön a 60%-os
rezsiköltség plusz az áfa. A vállalkozó kimutatta egy adagra jutó díjat, ebből a díjból amit az
állam ad, az csökkentésre kerül. Így jön ki a 360Ft/napos étkezés. Ez március 1. napjától újra
felülvizsgálatra kerül, az összeg változni fog. Amit a vállalkozó kiszámláz a szociális
szolgáltató központ felé, az a 630.- Ft/adag. Amennyivel kevesebbet számláz a vállalkozó,
annyival kevesebbet kell az önkormányzatnak hozzátenni, mint kiegészítés.
Előre sírhelyet megváltani már nem lehet. Ha valaki elhalálozik, bejön a hozzátartozó,
kijelölik a sírhelyet, és az ennek a díja. 25 év után lehet újra rátemetni.
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Szabó Rudolf képviselő: Rátemetni hamarabb is lehet, csak meg kell váltani 25 év után a
díjakat.
Fuder Lászlóné képviselő: Tudomásul kell venni, hogy milyen nehéz helyzetben van a
község és így maga a költségvetés is megfontolt és rendkívül átgondolt módon kell, hogy
megtervezésre kerüljön, hiszen minden forintnak helye van a későbbiekben. Az, hogy ez a
helyzet kialakult, a korábbi években meghozott rossz döntések következményei is, és ez alatt
érti az állami és a helyben meghozott döntéseket is. Most úgy tűnik, hogy a költségvetés
megtervezésekor és elfogadásakor a legrosszabbra is fel kell készülni, ez elsősorban a
közoktatási és a szociális intézményeket érinti. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt
hónapokban olyan döntések sorozata került meghozatalra, amelyek szinte már veszélyeztetik
az intézmények szakmai működését. A jelenlegi költségvetés bevételi oldala úgy tűnik nem
mutat túl jó tervezést, a bevételi oldalon évek óta ugyan azok a számszaki adatok jelennek
meg. Ez évről évre kevesebb. A kiadási oldal is visszafogott, de még vannak területen, ahol
lehetne megszorításokat tenni. A kötelezően ellátandó feladtok pénzügyi forrásait szabályosan
lettek megtervezve. Az önként vállalt feladatok sokkal kisebb mértékűek. Ez így helyes. Az
ÖNHIKI pályázatokon nagyobb a nyerési esély. Kikerült a civil szervezetek támogatása is. Mi
a helyzet a tűzoltósággal, a Tiszaszentimrei KHT-val és az egyéb hasonló szervezetekkel? A
költségvetésben nincs jelen a falunap, ami erkölcsileg így szabályos. Találkozott
reprezentációs költséggel, amiről nem tudja mire van tervezve. Ha ez a terület a
köztisztviselői napot, vagy a pedagógus napot illeti, úgy véli ettől is el lehet tekinteni. Az
5000.- Ft-os egyszeri segély összege csak a legszükségesebb esetben legyen csak kiadható.
Éves szinten van normatizált esetszáma? Az iskola költségvetése feltétlenül módosításra
szorul. Bízik benne, hogy a Kunhegyes által elkészített, nem reális költségvetés ami az
iskolára vonatkozik, jelentős mértékben fogja ezt az összeget csökkenteni. Jól látható, hogy
ugyanannyival tervez a meghozott intézkedések ellenére is, mint ahogy az elmúlt években
tervezett. 3 ember elbocsátásának már jelentős kihatása kell, hogy legyen. Egy nehéz
örökségük is van, a megvalósításra váró szennyvízberuházás, amely a szennyvízprobléma
megoldását jelentené a településen, de a beruházás több milliós önereje miatt nem biztos,
hogy képes lesz az Önkormányzat megvalósítani. Nagyon szűkös a költségvetés.
Reálisnak tartja amit a gazdasági osztályon dolgozók megtettek. Minden intézménynek
gazdálkodni kell, bízik azért benne, hogy a meghozott döntések elegendőek lesznek ahhoz,
hogy az intézmények továbbra is helyben maradhassanak és megfelelő módon működni
tudjanak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyetért az előtte szólókkal. Nagyon alaposan
kielemezték. A település szociális intézményének a működési kiadásai, ill. az önkormányzati
kiadásra vonatkozóan 2 millió forint körül csökkent a 2010. évhez képest. Ami nem szerepel a
költségvetésben az az, hogy a 2011.-es költségvetési évben a központi költségvetés jelöli azt,
hogy a végkielégítés visszaigényelhető. Ebből még jönne kb. 550.000.- Ft, ami csökkentené a
kiadást. Az elmúlt testületi ülésen hoztak egy döntést az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban
szociális étkeztetésnél. Ez csökkenti az önkormányzati kiadási vonatkozásban. Elmúlt testület
a megszorítások és egyéb okok miatt úgy döntött, hogy az egyszeri átmeneti segélyek kiadását
megszűntetik. Sajnos ez nem járható út. Vannak a településen olyan lakók, akik teljesen
ellátatlanok. Nem hagyhatják, hogy a szemük láttára elpusztuljon bármelyik lakótársuk. Nem
nézhetik tétlenül, hogy egy család bajban van és nem adnak segítséget.
Pisók István polgármester: Nagyon nehéz gazdasági helyzetbe léptek. Mindenkit
takarékosságra ösztönöznek. Az utóbbi évek legtakarékosabb költségvetését állították össze.
Iskola és Óvoda esetében is csökkentek a normatívák, sajnos ezért voltak szükségesek a

4
létszámcsökkentések is. Igyekeztek úgy alakítani, hogy a működés ne kerüljön veszélybe. A
lakosság szociális helyzete sajnos folyamatosan romlik. A takarékosság érintette a falunapot,
a civil szervezetek támogatását. Nem szeretnék ezeket a dolgokat sem abbahagyni, más
forrásból próbálják megoldani. Az Önkormányzat a 2010. évben semmilyen állami támogatást
nem kapott, mindent saját erőből kellett megoldani. Az iskolával kapcsolatosan is folytatnak
tárgyalásokat. Még a szennyvízberuházás előtt állnak, még nem tudják miből fedezik az
önrészt. A végkielégítésre lehet pályázni majd. 2011. évben felül kell vizsgálni, kik kapjanak
szociális ellátást. Első a falu, majd jöhetnek a külsős dolgok, magukra vannak hagyva. Nehéz
így tervezni előre, nem tudni mi vár a kis önkormányzatokra. Előírják a kötelező étkeztetés is,
csak forrást nem adnak rá.
Fuder Lászlóné képviselő: Szeretné elmondani az ittlévő embereknek is, hogy az étkeztetés
nem kötelezőfeladata az önkormányzatnak. Vállalhatja, csinálhatja, de nem kötelező. Az
állam az iskola részére 4 millió forintot ad éves szinten, de nekik 8,3 millió forintot kell
étkezésre fordítaniuk. A felét úgy kell hozzátenni, hogy nincs meg a forrás. Ezért van az a
döntés, hogy március elejétől annyiért tudják biztosítani az étkezést, amennyi összeget az
állam ad. 4 millió forintba kerül az iskola fűtése is. A szülők sérelmezik, de tudomásul kell
venni, hogy nincs rá pénz. Előbb utóbb sajnos az óvodát is érinti. Nagyon sok pénzbe kerül,
ahogy a szociális étkeztetés, úgy a könyvtámogatás. Egyáltalán nem ingyen van. Az
önkormányzat minden lehetőséget megragad. Most is kapnak iskolatejet, ingyen gyümölcsöt.
Lehet pedagógusként nem illik mondani, de ha egy anya gyermeket szül, vállalja, hogy neveli,
és igyekszik a lehető legjobban gondoskodni és nem szabad elvárni, hogy az önkormányzat
oldjon meg mindent.
Pisók István polgármester: Egy egyházi iskola 81%-kal többet kap, mint egy állami iskola.
Érdemes lenne ezen elgondolkodni. A kollégák munkáját szeretné megköszönni. A rendeletet
elfogadásra javasolja. További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért
a rendelet elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
1/2011.(II.15.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve megtárgyalásáról és
elfogadásárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzat rendeletének módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: Kiegészítené. A választásokat követően 6 hónap áll
rendelkezésükre, hogy a képviselő-testület vagy új SZMSZ-t hozzon létre, vagy módosítsa a
meglévőt. A meglévőn átvezetésre kerültek a változtatások, mind a létszám, a képviselők
adatai, a Közigazgatási Hivatal már mint Kormányhivatal, ill. korábbi döntés alapján a
méltányossági díjat kivették a rendeletből.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta napirendi pontot, elfogadásra javasolják a
képviselő-testületnek.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kézfeltartással
szavazzon.

5
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását.
2/2011.(II.15.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletének
módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendeletének megalkotásáról. Átadja a szót a
jegyzőnőnek.
Balogh Henrietta jegyző: 2011. január 1-jén módosult az anyakönyvi eljárásról szóló
törvény erejű rendelet és szabályonként kell összeállítani, hogy az anyakönyvi eljárás miként
kerüljön díjazásra. Várja a javaslatokat. Sajnos nem jellemző itt az anyakönyvi esemény.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy egy házasságkötésért
pénzbeli juttatást kelljen fizetni. Túl sok bevétel nem lesz.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendeletet.
3/2011.(II.15.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes
díjairól szóló rendeletének megalkotásárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Negyedik napirendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola tiszagyendai tagintézménye 2011. évi költségvetési módosításának
kezdeményezése.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem kerültek átvezetésre a 2011. évi költségvetésbe az
önkormányzat által meghozott intézkedések, ami közel 8 millió forint csökkenést
eredményezne. Ezt a kezdeményezést meg kell lépni.
Balogh Henrietta jegyző: Kunhegyes Város önkormányzata az elfogadott átadandó
pénzeszköz alapján számláz, 16 millió forintot oszt egyenlő részekre és ezt havonta számviteli
bizonylatok formájában küldi meg Tiszagyenda Község Önkormányzata részére.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
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34/2011.(II.15.) számú határozat
- A Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
tiszagyendai
tagintézményének
2011.
évi
költségvetése
módosításának
kezdeményezéséről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy Kunhegyes
Város Önkormányzata módosítsa a Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézményének 2011. évi költségvetését a korábban
meghozott testületi határozatoknak megfelelően.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
költségvetés módosítása tárgyában eljárjon.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011.március 31.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Kunhegyesi Általános Iskola tiszagyendai tagintézmény vezetője helyben
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: Tornaterem pályázattal kapcsolatos módosítások jóváhagyásáról.
Mivel konzorciumban vannak, mindig szükséges dönteni.
Fuder Lászlóné képviselő: Az ÁNTSZ is kint volt, megadták a használatba vételi engedélyt.
Szükség lenne 2 db poroltóra.
Pisók István polgármester: A Törökszentmiklósi Vízműnek nagy segítséget nyújtott.
Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
35/2011.(II.15.) 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 ötödik számú
módosítását az alábbiak szerint:
a Szerződés 1.2. pontja helyébe a következő lép: az építési
munkálatok befejezésének időpontja, a műszaki átadás-átvétel
napja:
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1. rész tekintetében: 2011. február 22.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Kunhegyes Város Polgármesterét
a Kunhegyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási Szerződés ötödik
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. március 31-ról 2011.
április 30-ai időpontra.
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: 12/2011. (I.27.) Konz. hat.
2. sz. melléklet: 13/2011. (I.27.) Konz. hat.
3. sz. melléklet: Építési Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszafüredi Városfejlesztési Kft.
Pisók István polgármester helyben
Balogh Henrietta jegyző helyben
Irattár

Hatodik napirendi pont: Közösségi rendezvények, programok támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról. Szolgáltatást adnak. A regisztrációs díj 5000.- Ft. Meg kell próbálni. Kérdés,
hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
36/2011.(II.15.) számú határozat
-Közösségi rendezvények, programok támogatására kiírt pályázat benyújtásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közösségi
rendezvények, programok támogatására kiírt pályázati konstrukció keretében.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat regisztrációs díját, azaz
5.000.- Ft-ot megfizeti.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Magdolna
Adrienn Művelődési Ház vezetőt, hogy a pályázatot készítse el, annak benyújtásáról
gondoskodjon.
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Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Szabó Magdolna Adrienn
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Szabó Magdolna Adrienn Művelődési Ház vezető helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról,
szakosított ellátásról és gyermekjóléti alapellátás ellátásáról elvi állásfoglalás kialakítása.
Olyan kérdéssel fordult hozzájuk a Kunhegyesi Református Egyházközösség, hogy
átvállalnák a szociális szolgáltatást. Semmiféle támogatást nem kellene nekik hozzátenni.
Tiszaszentimre kiszáll a társulásból, Tomajmonostora, Tiszaroff, Kunhegyes és Tiszagyenda
lenne benne. Szeretnék a színvonalat megtartani.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A szociálist illetően ő is érintett a dologban. Lehet erre
igent mondani. Érthető is gazdaságilag, 82,5 %-kal több a normatíva. Az egyházi fenntartású
szociális intézményben a fenntartással probléma nincsen. A jelenlegi kormányzat álláspont
szerint szinte dupla normatívát kapnak rá. Egy dologra kell vigyázni, amikor a szerződést
megkötik. Vigyázni kell milyen feltételekkel adják át, mit köteles az átvevő biztosítani,
köteles e azokat a szolgáltatásokat ugyan olyan módon és színvonalon elvégezni. Nem biztos,
hogy csorbát nem szenvednek. Csak akkor tudják, ha a szolgáltatási szerződést megkötik, ki
kötik a feltételeket.
Fuder Lászlóné képviselő: Ha a Kistérségi Társulásból kilépnek, mennyi a kilépési idő? Mi
lesz a támogató szolgálattal? Vannak idős emberek, akiknek a támogató szolgálat nyújt
segítséget.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az átvevő intézet rendelkezik támogató szolgálattal.
Megalakulás óta ez az ötödik forma elnevezés. Ez mindenhol így van. Mivel kistérségi
társulásba mentek, sokkal magasabb normatívát kaptak.
Fuder Lászlóné képviselő: A közös vagyon hogyan működik? A gépjármű nem tartozott
oda?
Pisók István polgármester: Lesz kistérségi ülés, ott bejelenti Tiszaszentimre, hogy kilép,
ebből kifolyólag az egész társaság felbomlik, így nincs felbomlási idő. Kérdés, hozzászólás,
vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.
37/2011.(II.15.) számú határozat
-A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, szakosított ellátásról
és gyermekjóléti alapellátás ellátásáról elvi állásfoglalás kialakításaTiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 91.§ (1) bekezdésének c.) pontja, valamint a
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 96.§ (1)
bekezdése alapján
ELVI HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA
ahhoz, hogy a Kunhegyesi Református Egyházközösség (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.,
adószám: 19865670-1-16) mint fenntartó által működtetett Sarepta Idősek Otthona lássa el
Tiszagyenda Községben a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat,
szakosított ellátásokat és gyermekjóléti alapellátást, ideértve a szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a Kunhegyesi Református egyházközösséget keresse meg és a szükséges
tárgyalásokat folytassa le.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunhegyesi Református Egyházközösség (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
Szociális Szolgáltató Központ tiszagyendai szakmai egység vezetője helyben
Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

A polgármester úr szünetet rendel el.
Nyolcadik napirendi pont: Fegyverneki Rendőrőrs 1 fő adminisztrátor foglalkoztatásának
támogatásáról. Már tárgyalták ezt a napirendi pontot. Kérték akkor, hogy legyen leosztva a
támogatás lakosságszám arányosan, ez meg is történt. Sajnos megszűnt már a faluőrség is. Az
ígérték 30 millió forint támogatást kap a rendőrség. 113.945.- Ft támogatást kérnek.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem ért egyet. Ha a rendőrség létrehozott egy rendőrőrsöt, akkor
a szükséges létszámot is biztosítani kellene. Nem ért egyet, hogy a települési önkormányzatok
fizessenek a rendőrségnek. Nagyok a megszorítások a településen. Az 5. pont zsarolásnak
tűnik. Az együttműködési megállapodás nem egy évet takar, hanem hosszabb távra lenne
érvényes.
Szabó Rudolf képviselő: Mivel nem látnak nagyon előre, ki lehet azt kötni, hogy 1 évre
kössék meg. Határozott időre kötelezzék el magukat. Felhatalmazzák a polgármester urat
járjon utána.
Balogh Henrietta jegyző: Adott esetben, ha Tiszagyenda nem támogatja, az adminisztrátor
ugyan úgy foglalkoztatva lesz, csak kevesebb óraszámban.
Pisók István polgármester: Kért időpontot a megyei kapitánytól, hogy megbeszéljék, mi
erről a véleménye. A körzeti megbízottra sem lehet számítani. Fenyegetően jöttek ide a múlt
alkalommal is.
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Bató Miklós képviselő: A kapitányvezető mondhatta volna, hogy hetente 2 órával több időt
töltenek itt a rendőrök. Nekik mivel lesz jobb ezzel? Eleinte volt itt több alkalommal a körzeti
megbízott, már most hónapok óta nem lehet látni.
Pisók István polgármester: Támogatnák ők szívesen a rendőrséget, ha lenne miből.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Próbálják meg egy évre, ne legyenek kicsinyesek. Kössék
ki, hogy tartózkodjon itt többet a rendőr. Ha nem lesz eredménye, jövőre nem adják.
Pisók István polgármester: Javasolja az 5. pont kerüljön kivezetésre Tiszagyenda
vonatkozásában, és kérjék a rendőrség fokozottabb munkáját, napi 2 órás szolgálatot
Tiszagyendán. További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Aki ezzel egyetért kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 1 ellene szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, a
kiegészítésekkel.
38/2011.(II.15.) számú határozat
-Fegyverneki Rendőrőrs 1 fő adminisztrátor foglalkoztatásának támogatásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fegyverneki
Rendőrörsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatását határozott, 1 éves időtartamra,
azzal a feltétellel, hogy a rendőrség aktívabban tartózkodjon Tiszagyenda településen,
legalább napi 2 órát.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy az együttműködési
megállapodás ennek megfelelően kerüljön módosításra, az 5.pont kerüljön törlésre, valamint
kerüljön bele a megállapodásba a határozott idő, azaz az egy éves időtartam.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodásban
kimutatott költségeket 113.945.- Ft-ot Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat számlájára
2011.március 15-ig utalja át.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő testülete az 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásához szükséges 113.945.- Ft-ot, azaz Egyszáztizenháromezer –
kilencszáznegyvenöt forintot 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár
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Kilencedik napirendi pont: Földterületek megvásárlásáról, 1 Ft m2 áron. Ennyiért
mindenképpen megéri megvásárolni. Ez a terület a 0349 hrsz-ú terület. Javasolja, kerüljön
megvásárlásra. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
39/2011.(II.15.) számú határozat
-Tiszagyenda külterület 0349/15 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú földterület
megvásárlása 1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tiszagyenda
külterület 0349/15 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú 1.707 m2-es földterület
megvásárlásához 1.- Ft/m2 áron, összesen 1.707.- Ft-os vételáron.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a földvásárlási eljárás megindítására, majd az adásvételi szerződés aláírására, egyben
felhívja a jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett változást a vagyon
nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan nyilvántartásban vezettesse át.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

KERSZI Zrt. Budapest
Földhivatal Törökszentmiklós
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: A másik földterület a 0327 hrsz-ú terület. Szintén, ugyan azon az
áron kerül eladásra. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
40/2011.(II.15.) számú határozat
-Tiszagyenda külterület 0327/4 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú földterület
megvásárlása 3. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tiszagyenda
külterület 0327/4 hrsz-ú 1/1 tulajdoni hányadú 3.917 m2-es földterület
megvásárlásához 1.- Ft/m2 áron, összesen 3.917.- Ft-os vételáron.
4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a földvásárlási eljárás megindítására, majd az adásvételi szerződés aláírására, egyben
felhívja a jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett változást a vagyon
nyilvántartásban és a földhivatali ingatlan nyilvántartásban vezettesse át.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: jegyző, polgármester
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A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

KERSZI Zrt. Budapest
Földhivatal Törökszentmiklós
Tiszagyenda Község Polgármester helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Tizedik napirendi pont: Tiszsagyenda belterületén közlekedési táblák elhelyezéséről.
Balogh Henrietta jegyző: A helyi közutak kezelője a jegyző. A 1988.évi I. törvény azt
mondja ki, hogy a közút forgalmi rendjét a közút kezelője alakítja ki és a közlekedési táblák
vonatkozásában van egy rendelete, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni,
ők döntenek. Az Alkotmány úton lenne egy tábla egy kötelező haladási irányt jelző tábla, a
másik végén egy behajtani tilos tábla lenne. Sajnos két gépjármű nem fér el egymás mellett. A
Szabadság útra pedig egy súlykorlátozásos tábla lenne kihelyezve, mivel a nehéz súlyú
gépjárművek folyamatosan arra járnak és tönkre teszik az utat.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
41/2011.(II.15.) számú határozat
-Tiszagyenda belterületén közlekedési táblák elhelyezésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közlekedési tábla
kerüljön kihelyezésre az alábbi helyeken:




Alkotmány úton a Béke úttól egyirányú tábla,
Alkotmány úton Ady Endre úttól behajtani tilos tábla,
Szabadság úton 12 tonnás súlykorlátozó tábla.

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bató Miklós
képviselőt, hogy a táblákat helyezze ki.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármester helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Pisók István polgármester: Törökszentmiklóson volt a vízmű taggyűlésen. A jegyző volt
delegálva, most neki felmondtak és más személy került a helyére. Vita alakult ki, Tiszagyenda
neve is felmerült.
Bató Miklós képviselő: Nem lenne mindegy, hogy 3 főt, vagy 1 főt alkalmaznak.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Meg van határozva, hogy hány főnek kell dolgoznia. Van
karbantartó, leolvasó, vízdíjbeszedő. Most lesz megint gyűlés, majd megkérdezi, hogy
jogszabály van e rá, hogy hány főt kell alkalmazni.
Megtörtént a családsegítőben az 50%-kal való munkacsökkentés. Az intézményvezető
kiküldte az új házirendet, melyben szabályozta, hogy reggel 8 órától 10 óráig van az
ügyfélfogadás a családsegítőben. 12 órától 14 óráig a gyermekjóléti szolgálatban van az
ügyfélfogadás, másik kettőben a terep munka. Rengeteg adminisztráció van. Az átadást is
dokumentálni kell.
Gyermekvédelmi konferencia 28-án lesz a házasságkötő teremben, tisztelettel meghívja a
képviselőket.
A méhszegénység pályázatra még nem érkezett válasz. A pályázatot befogadták.
Felvételt hirdettek Szolnokra varrónőket kerestek. 16 fő jelentkezett. Érdemes lenne a
vezetővel tárgyalni, hogy ne járnának el, találni nekik lehetőséget itthon.
Nagyon szorgalmazná az adományhely kialakítását.
A hajléktalanok száma is fokozatosan nő.
Pisók István polgármester: Felvették a kapcsolatot Törökszentmiklóssal a katolikus
iskolával kapcsolatosan. Alpolgármester asszony támogatná is.
Balogh Henrietta jegyző: Több szülő jelezte, hogy jó lenne tartani egy falugyűlést és
tájékoztatni őket az iskola további jövőjével kapcsolatosan.
Fuder Lászlóné képviselő: Összehívta a szülői munkaközösség tagjait. Tájékoztatta őket
mindenről.
A diákok versenyeken vettek részt, nagyon jó eredményekkel.
Pisók István polgármester: További közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

k.m.f
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Oláh Bianka
jegyzőkönyvvezető

