
6. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. március 29-én megtartott soros 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.  

 

42/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. A 13. napirendi pont megtárgyalását kéri halasszák 

el, tévedésből került az anyag kiküldésre, azt egy későbbi testületi ülésen fogják 

majdtárgyalni. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

43/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

-Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatásra való pályázat benyújtásáról. Az előterjesztés kiküldésre került. Szeretnének 

nyílászárót cserélni és hő szigetelni az épületet. 19 millió forint volt eredetileg a költségvetése 

a pályázatnak, most 12 millió forint. Az önerő 10%. Bíznak benne a Nonprofit Kft. segít. Már 

nagyon itt az ideje a tatarozásnak.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Kértek állásfoglalást a minisztériumból, hogy mivel társulásban 

vannak, egy fenntartó hogyan juthat pályázathoz. Csak a fenntartó pályázhat. Legyen akár 

beadva iskola is és óvoda is, akkor is csak összesen 30 millióra pályázhatnak. Ez is a társulás 

hátránya. Ez az összeg megtérülne az óvodánál. 1.200.084.- Ft lenne az önerő és 10.800.754.- 

Ft-ra pályáznának.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hátulütője, hogy ebben a fenntartásban kell még 5 évig 

működni.  
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Fuder Lászlóné képviselő: Kétes ez a kérdés. Nem jelenti azt, hogy saját fenntartásban nem 

veheti igénybe. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Eredeti rendelkezésének megfelelően kell használni. 

 

Simai Mihály képviselő: Miből fizetik ki az önerőt? 

 

Szabó Rudolf képviselő: A 30 millió forintnál jóval több az igény? 

 

Pisók István polgármester: Keresnek majd egy alapítványt, aki megtámogatja. 4 település 

pályázhat 33 millió forintra. Kunhegyes esetében 20% az önrész, az ő esetükben 10%.  

 

Balogh Henrietta jegyző: 37 millió forintos az igény jelen helyzetben. A benyújtott 

árajánlatok alapján. Kunhegyesen ma döntenek, hogy melyik településen van nagyobb 

szükség rá.  

 

Oláh János képviselő: Fenn áll a lehetősége, hogy nem adnak csak kb. 5 millió forintot.  

 

Pisók István polgármester: Igen, de akkor csak egy részét valósítják meg a felújításnak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tavaly hiába kértek állásfoglalást, nem kaptak. Tavaly 

Tomajmonostora 1 órával hamarabb beadta a pályázatot. Fontossági sorrendet tüntessék fel, 

ne kelljen ezért újra gyűlést összehívni.  

 

Pisók István polgármester: Ezt nem így kellett volna eldönteni. További kérdés, vélemény 

van-e? Nem volt. Javasolja, tüntessék fel a fontossági sorrendet. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

44/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

-A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra 

való pályázat benyújtásáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatásra pályázatot nyújt be Kunhegyes Város Önkormányzatának, mint fenntartó 

közreműködésével a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás tiszagyendai 

tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 

2. A tiszagyendai tagintézmény fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás összege: 

10.800.754.- Ft, melyhez Tiszagyenda Község Önkormányzata 2011. évi 

költségvetésében 1.200.084.- Ft összegű önerőt biztosít. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton nyilatkozik, hogy a 

támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig 

az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem 

szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó 

részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból 

adódóan változik az intézmény fenntartója. 
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4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kunhegyes Város 

Önkormányzatát a pályázati eljárásban való közreműködésre, a pályázat határidőben 

történő benyújtására, a pályázat benyújtásához szükséges, mint fenntartó általi testületi 

határozat meghozatalára. 

5. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a pályázat aláírására. 

6. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásában működjön közre, az esetlegesen 

felmerülő változtatások aláírására. 

 

Határidő: 2011. április 1. 

Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere 

2. Répászky Gabriella vezető főtanácsos Kunhegyes 

3. Balogh Edina tagintézmény vezető helyben 

4. Pisók István polgármester helyben 

5. Balogh Henrietta jegyző helyben 

6. Irattár 

 

Második napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás 

2011. évi költségvetéséről. Az anyag kiküldésre került. Már volt szó erről, hamarabb nem 

tudták átvezetni, most kell határozni. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja, 

elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

45/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. 

évi költségvetéséről- 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. évi 

költségvetéséről Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (3) 

bekezdése és a 2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban 

történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás 8.5. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-

térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetését e határozat 

mellékletét képező 1 – 2. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja. 

 

Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 

5/a. és 8/a. számú mellékletként kerülnek beépítésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

5. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: A Kunhegyesi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait 

ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetéséről. Kérdés, hozzászólás 

van-e? 

 

Balogh Edina tagintézmény vezető: Szeretné megemlíteni, hogy teljes bútorzat csere holnap 

megtörténik, Rénes Tibor ingyen összeszereli. Lakossági összefogással történt ez.  

 

Pisók István polgármester: Ez jó hír. További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. 

Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

46/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

-A Kunhegyesi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes 

Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetéséről- 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény 2011. évi költségvetéséről Tiszagyenda Község 

Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (3) bekezdése és a 2007. július 27-én kelt 

a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására vonatkozó társulási 

megállapodás 8.5. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetését 

e határozat mellékletét képező 1 – 2. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja. 

 

Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 

5/b. és 8/b. számú mellékletként kerülnek beépítésre. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

5. Irattár 
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Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi 

költségvetéséről. Már volt a képviselő-testület előtt ez az adat. Kérdés, hozzászólás, vélemény 

van-e? Nem volt. Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

47/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetéséről- 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetéséről 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ (3) bekezdése és a 

2008. június 2-án kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézménye 2011. évi költségvetését e határozat mellékletét képező 1 – 2. 

számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja. 

 

Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 

4/c. és 8/c. számú mellékletként kerülnek beépítésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

5. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázattal kapcsolatos 

Építési Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyásáról műszaki tartalom módosítás.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretné megkérdezni, mit jelent a fordított Áfa előleg? 

 

Oláh János képviselő: Nem kell a kivitelezőnek áfát fizetni. 2008. év tavaszán lépett életbe.  

 

Pisók István polgármester: Ha költséget takarítanak meg valahol, akkor nem adják vissza, 

ráfordítják másra. További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Elfogadásra 

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

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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48/2011.(III. 29.) 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 a 

„Kunhegyes 2009 Konzorcium”- mal kötött Építési Vállalkozási Szerződés 

módosításának jóváhagyásáról műszaki tartalom módosítás miatt – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án kötött Építési 

Vállalkozási Szerződés módosításának aláírásához az alábbiak szerint:  

- Tiszaroff esetében az alábbi műszaki tartalom módosítások történtek: 

a) Az eredeti tervek és a költségvetés szerint a tornateremben új sportpadló burkolat 

került volna elhelyezésre azonban a műszaki felmérés során Tiszaroff Község 

Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr megállapította, hogy az új 

sportpadló burkolat helyett a meglévő jó minőségű parketta átcsiszolása, 

átlakkozása is megfelelő minőséget biztosít a tornatermi funkció ellátására. Ezen 

kívül a külső aszfaltburkolat helyett térkő-burkolat valósult meg. Az említett 

tételek megvalósításából származó megtakarításból fedezhető volt az 

akadálymentesítés többlettételei, mely a következőket foglalja magában: 

-  udvari akadálymentesítés; 

-  belső akadálymentes rámpa építése; 

-  akadálymentes nyílászárók beépítése; 

-  információs táblák elhelyezése, akadálymentes vizesblokkokban vészjelző 

csengők, 2 db teremben indukciós hurok mobil készülékkel, 

mozgáskorlátozott zuhanyzókban lehajtható ülőkék, kapaszkodók, 

mozgáskorlátozott WC-ben lehajtható tükör beépítése, kiépítése. 

Az elmaradó és többlet-tételek egyaránt nettó 6.098.158,- Ft összeget jelentenek, tehát a 

műszaki tartalom módosítás nem járt többletköltséggel. 

b) Az eredeti tervek és költségvetés szerint a tantermekben új fapadló burkolat került 

volna elhelyezésre, azonban a műszaki felmérés során Tiszaroff Község 

Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr megállapította, hogy az új 

fapadló burkolat helyett a meglévő jó minőségű fapadló burkolat átcsiszolása, 

átlakkozása is megfelelő minőséget biztosít a tantermi funkció ellátására. Ezért a 

megnevezett tételek árkülönbözetéből fedezhetőek a többlet tételek, azaz a 

Bontási, építési, villanyszerelési munkák költségei. 

A fent nevezett módosítást Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

113/2010 (IX.23.) számú határozatával elfogadta. 

c) Az akadálymentesített WC kivitelezése fordítva történt meg praktikussági 

szempontból, mint ahogyan a tervekben szerepel, ugyanis a mosdó helyén a WC 

van, a WC helyén pedig a mosdó található. A kivitelező és a rehabilitációs 

szakértő szerint így is megfelel az előírásoknak, melyről a szakértő nyilatkozatát is 

kiadta. 
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A fent nevezett módosítást Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

112/2010 (IX.23.) számú határozatával elfogadta. 

Az elmaradó és többlet-tételek egyaránt nettó 1.977.042,- Ft összeget jelentenek, tehát a 

műszaki tartalom módosítás ebben az esetben sem jár többletköltséggel. 

- Tiszagyenda tekintetében az alábbi műszaki tartalom módosítások történtek: 

a) Az eredeti tervek és költségvetés szerint a tervben meghatározott sportpadló került 

volna elhelyezésre, azonban a műszaki felmérés során Tiszagyenda Község 

Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr megállapította, hogy a tervekben 

szereplő sportpadló burkolat helyett másik, ugyanolyan minőséget és magasabb 

használati értéket biztosító, korszerűbb sportpadló kerül elhelyezésre a tornatermi 

funkció ellátására. Ezért a megnevezett tétel árkülönbözetéből fedezhetőek a 

többlet tételek, vagyis a vizesblokk többlet tételei. 

A fent nevezett módosítást Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

128/2010 (IX.23.) számú határozatával elfogadta. 

Az elmaradó és többlet-tétel egyaránt bruttó 5.027.738,- Ft összeget jelentenek, tehát a 

műszaki tartalom módosítás ebben az esetben sem jár többletköltséggel. 

 

2. A 2010. július 26-án aláírt Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítés, a 

hivatkozott vállalkozási szerződésbe épített 2.) pontja - az előleg 

elszámolásáról – az alábbiak szerint módosul: 

A Megrendelő 96.614.000,- Ft előleget nyújt a Vállalkozónak. Az előleg 

elszámolása az alábbiak szerint történik: 

- a harmadik rész-számlából 10.000.000,- Ft. 

- a negyedik rész-számlából 55.000.000,- Ft. 

- a végszámlából 31.614.000,- Ft. 

 

3. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés 

Módosítás a mellékleteivel együtt az Építési Vállalkozási Szerződés 

mellékletét képezi. 

 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

jóváhagyja és elfogadja az Építési Vállalkozási Szerződés módosítását az 1. 

és 2. pontban megjelölt tartalommal, azzal, hogy a szerződés-módosítás 

rendelkezéseit Szerződő felek 2010. szeptember 14-ére visszamenőleges 

hatállyal alkalmazzák. 

 

5. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a Kunhegyes 2009 Konzorciummal kötött Építési Vállalkozási 

Szerződés hatodik számú módosításának aláírására, valamint ennek a 

Közreműködő Szervezet felé történő változás-bejelentése megtételére 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Építési Vállalkozási Szerződés 6. sz. Módosítása 
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Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszaroff Község Önkormányzata 

3. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 

4. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat 

könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés I. sz. módosításáról.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Április 30-áig módosul a határidő.  

 

Pisók István polgármester: A kivitelező csúszott. További kérdés, hozzászólás, vélemény 

van-e? Nem volt. Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

49/2011.(III. 29.) 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 pályázat könyvvizsgálói 

feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés I. sz. módosításának elfogadásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási 

szerződés I. sz. módosításához az alábbiak szerint: 

 

- Szerződő felek közösen megállapodnak, hogy a 2010. március 12-én 

megkötött szerződéstől elérően Megbízó helyes megnevezése 

Kunhegyes Város Önkormányzata, továbbá kiegészítik a 

Könyvvizsgáló (Megbízott) adatait az MKVK tagsági igazolvány 

számával: 000863 

- A megbízási szerződés 1.1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

Pénzügyi elszámolás időszaka: 2009. december 23. - a pályázat, 

Támogatási Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett 

napjától számított 30. nap, de legkésőbb a projekt teljes pénzügyi 

lezárása.  

- A megbízási szerződés 3.1. pontjának utolsó bekezdése (megbízási díj és 

annak megfizetése) az alábbiak szerint módosul: 
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Az Önkormányzat a könyvvizsgálói díjat az alábbi részletekben fizeti 

meg: 

A végszámla kibocsátására Megbízott legkésőbb a pályázat, Támogatási 

Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett napján 

jogosult (a pályázati előírásoknak megfelelően), melynek összege a 

könyvvizsgálói díj 25%-a, azaz bruttó 780.000,- Ft, azzal, hogy a 

Könyvvizsgáló vállalja a projekt teljes pénzügyi elszámolásának 

ellenőrzését és a könyvvizsgálói jelentés kibocsátását. 

- A megbízási szerződés 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A könyvvizsgálati szerződés a 2010. február 15-én kelt 27/2010.(II.15.) 

Kt. határozatnak megfelelően köttetett, és hatályos a pályázat, 

Támogatási Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett 

napjától számított 30. napig, de legkésőbb a projekt teljes pénzügyi 

lezárásáig szóló határozott időszakra.  

 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szabó András polgármestert a megbízási szerződés 

módosításának aláírására 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Mellékletek:  

2. sz. melléklet: 13/2011. (I.27.) Konzorciumi határozat 

3. sz. melléklet: Megbízási szerződés I. sz. módosítása 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszaroff Község Önkormányzata 

3. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 

4. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében 

kötött Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosításáról.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van egy olyan rész, hogy nem elszámolás költségét 

átcsoportosítása eszközbeszerzésre. Tiszagyenda esetében 315.000.- Ft átcsoportosítása 

eszközbeszerzésre. Nem-e elszámolt költségről van szó.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Erre vonatkozik. Az a baj, nem látják milyen eszközök kerültek 

beszerzésre. Utána fog kérdezni.  

 

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

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

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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50/2011.(III. 29.) 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 a „Kunhegyes 

2009 Konzorcium”- mal kötött Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének 

módosításáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án 

kötött Építési Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódó Kiegészítés 

módosításához az alábbiak szerint:  

 

-     Az Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének 2.) pontja - az 

előleg elszámolásáról – az alábbiak szerint módosul: 

 A Megrendelő 96.614.000,- Ft előleget nyújt a Vállalkozónak. Az 

előleg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

- a harmadik rész-számlából 10.000.000,- Ft. 

- a negyedik rész-számlából 55.000.000,- Ft. 

- a végszámlából 31.614.000,- Ft. 

 

2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés 

Kiegészítésének módosítása aláírást követően az Építési Vállalkozási 

Szerződés mellékletét képezi. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási 

Szerződés Kiegészítésének módosításának aláírására, valamint ennek 

a pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő 

Szervezet felé történő változás-bejelentés megtételére. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Mellékletek:  

4. sz. melléklet: 7/2010. (IX.22.) sz. Konz. határozat 

5. sz. melléklet: Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosítása 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszaroff Község Önkormányzata 

3. Tiszafüredi Városfejlesztési Kft. 

4. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6. Irattár 
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A polgármester 5 perc szünetet rendel el.  

 

Pisók István polgármester: Örömhírt szeretne elmondani. A kunhegyesi polgármester úr 

nagyvonalúan lemondott a kistelepülések javára az Óvodai beruházásnál.  

 

Nyolcadik napirendi pont: A 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 

rendelete alapján benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló 

pályázat benyújtásáról. Az előterjesztés kiküldésre került.  

További kérdés, hozzászólás, van-e? Nem volt. Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

51/2011.(III. 29.) számú határozat 

 

- A 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium rendelete alapján 

benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázat 

benyújtásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma 4/2004. (II.20.) rendelete alapján a gesztor önkormányzat által 

pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére: 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tiszagyendai 

tagintézménye működését szolgáló kis értékű tárgyi eszköz, azaz bútor és a hozzá 

tartozó eszközök vásárlására.  

 

2. A pályázathoz Tiszagyenda Község Önkormányzata sikeres pályázat esetén a 2011. 

évi költségvetésében 30.000.- Ft önerőt biztosít.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül:  

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény Igazgatója 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben 

5. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben 

6. Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Tiszagyenda Óvoda nyári nyitva tartásáról. Az előterjesztés 

kiküldésre került. 

 

Balogh Edina óvoda vezető: Augusztus 1-jétől 26-áig lennének zárva. Ők ekkor már 

dolgoznak, ekkor van a nagy takarítás. Ha felújítás lenne, átköltözhetnének addig pl. a 

Művelődési házba.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Felajánlja a napközis tantermet. 
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Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja 

elfogadásra a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

52/2011. (III.29.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Óvoda nyári nyitva tartásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kunhegyesi 

Mikro-térségi Óvodai Társulás tiszagyendai tagintézményének óvodájában az óvodai 

ellátás szüneteltetésével 2011. augusztus 1. és augusztus 26. közötti időtartamra. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a tagintézmény – vezetőt a nyári nyitvatartási rend közzé 

tételére. 

 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős: tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás tiszagyendai tagintézmény vezetője 

helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Tizedik napirendi pont: A tiszagyendai vízműtelepen létesült ivóvízkezelő tisztított 

mosóvízének a belvízelvezető csatornába történő belevezetéséről. Víztakarékos 

tisztítórendszerre volt beállítva. Amint megtisztították a vizet, annak a vizét is 

visszahasználták. Amit megtakarítanának, azt vezetnék bele a belvízelvezető rendszerbe.  

Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

Aki egyetért, szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

53/2011. (III.29.) számú határozat 

 

- A tiszagyendai vízműtelepen létesült ivóvízkezelő tisztított mosóvízének a 

belvízelvezető csatornába történő belevezetéséről – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete befogadó nyilatkozatát adja a 

tiszagyendai vízműtelepen létesült ivóvízkezelő tisztított visszamosóvízének a vízműtelep 

mellett húzódó belvíz elvezető csatornába való bevezetésére, azzal a feltétellel, hogy a 

bevezetett vízminőségnek mindig ki kell elégítenie a 28/2004. Kv.VM rendelet időszakos 

vízfolyására vonatkozó határértékeit, a napi bevezethető tisztított mosóvíz mennyisége nem 

haladhatja meg a 11,2 m3/d. értéket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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A határozatról értesül: 

 

1. Keviterv Eger Kft. 

2. Pisók István polgármester 

3. Balogh Henrietta jegyző 

4. Irattár 

 

Tizenegyedik napirendi pont: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 

önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. Kiküldték az előterjesztést. 

Bíznak benne, hogy pozitívan érinti őket. 

Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

Aki egyetért, szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

54/2011. (III.29.) számú határozat 

 

- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján 

az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

a. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő, vagy a 

feletti. 

b. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben 

ilyen jogcímen 7.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

c. Tiszagyenda Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 22.203 

ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el. 

d. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja 

meg az Ötv. 88. § (2) bekezdése szerint éves kötelezettségvállalás felső határát. 

e. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

kötelezett: 

i. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi 

zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Tizenkettedik napirendi pont: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai Tagintézmény 5-8. évfolyamának helyben történő 
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működtetéséről. Már volt szó erről a témáról. Kunhegyes szeretné, ha átvinnék az osztályokat. 

Már jelentős részét csökkentették a tartozásnak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A képviselő-testület már egyszer kinyilvánította a véleményét, 

végrehajtották a létszámleépítéseket is. Ezen állásponton, már nem kellene változtatni. A 

Kossuth iskolát nem mentik meg a gyerekekkel, nem fogják oda íratni a szülők a gyerekeket.  

Tundi kell azt is, hogy múlt évben a normatívák rosszul lettek megigényelve.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Szabó András polgármester kéri, hogy március 31-éig meg kell 

hozni a döntést. Tájékoztatva lett már, hogy nem kívánják átvinni az iskolát. Lehet 

Fegyvernekre, vagy Tiszaroffra vinnék.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem szabad kiadni az intézményeket. Felül kellene 

vizsgálni mi az előny és a hátrány a társulásból.  

 

Bató Miklós képviselő: Ő már ezt többször elmondta, ő lett megbízva vele.  

 

Pisók István polgármester: Ha ki akarnak szállni a társulásból május 15-éig jelezni kell. 

Egyeztetni kell mennyi a tartozás, milyen módon próbálják törleszteni. Mindenképpen 

ragaszkodnak ők is és a lakosság is az iskolához.  

Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

Aki egyetért, szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

55/2011. (III.29.) számú határozat 

 

 - Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

Tiszagyendai Tagintézmény 5-8. évfolyamának helyben történő működtetéséről -  
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai 

Tagintézménye 5 – 8. évfolyamát továbbra is helyben kívánja működtetni, nem áll 

szándékában, hogy az 5 – 8. évfolyam oktatása a Kunhegyesi tagintézményben valósuljon 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentések vannak-e? 

 

Balogh Henrietta jegyző: A vagyonbiztosítással kapcsolatosan jönne egy úr, de még nem ért 

ide. Tájékoztatná a képviselőket a lehetőségekről. 

 



 15 

Pisók István polgármester: Tiszafüreden voltak a Kistérségi Társulásnál, hogy átadnák 

egyházi társulásnak az intézményeket. Azt mondták, addig nem mehetnek át a társulásba, 

amíg nem rendezik az adóságot. Kisebb vita alakult ki, hogy miért nem engedik át őket. Ha 

nem tudnak fizetni halmozódhat. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Elméletileg a társulási megállapodás nem teszi lehetővé, hogy a 

társulás egyházi fenntartásba adja a szolgáltatásait, hanem úgy kellene, hogy visszaveszi az 

Önkormányzat és az Önkormányzat adja majd át az egyház részére. Jogszabályok mondanak 

itt egymásnak ellent. Mind a Kormányhivatalból mind a Magyar Államkincstárból hívtak egy-

egy illetékes személyt, hogy ilyen esetben mi a megoldás, hiszen egy évben egy fenntartó 

váltás történhet. Ha visszakerülne saját fenntartásba, nem adhatják át. 

 

Pisók István polgármester: Viták merültek fel, miért halmozódott fel ennyi hiány. Elmondta 

kevés az adóbevétel. Tiszagyendán túl jól működött. Ebből fakad az adósság. 

 

Balogh Henrietta jegyző: A Kistérségi Tanács úgy döntött, hogy inkasszót nyújtanak be. 

Bíznak benne addigra más forrásból tudják rendezni a tartozást. Mások is ilyen helyzetben 

vannak. 

 

Pisók István polgármester: Érkezett egy levél a lakosságtól a hulladékszállítással 

kapcsolatosan. Javasolnák a vonalkódos rendszert. Azzal hivatkozott a Remondis Tisza Kft, 

hogy akkor az összes szemét az erdő szélén lenne. Javasolta fele legyen kötelező a másik fele 

pedig vonalkódos.  

 

Szabó Rudolf képviselő: A vonalkód üzembe állítása az egy nagy beruházás. 

 

Pisók István polgármester: Kevesebb lenne a bevétele, mert vonalkódos lenne. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Egyrészt kevesebb, másrészt meg kiadása lenne, mert a vonalkód 

automatizmust beállítani az beruházási igény lenne, tehát kisebb bevétel és még fejlesztésre is 

kellene neki költeni. Ez az egyik. Amit javasol, abból egyáltalán hangzott-e el valami? Mert 

ez mind szép terv, de szerinte nem fog megvalósulni éveken belül a tiszafüredi térségben. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Írt a testületi ülés után tértivevénnyel levelet, hogy a testületi 

ülésen a képviselőkben ezek a gondolatok fogalmazódtak meg és kérte a válaszukat. Nem 

kapott választ. Új ügyvezető lett. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Sürgessék meg még egyszer. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem egyszerre emelte fel, ezt a 35%-ot, hanem arról szól a 

történet, hogy ez kétszeri emelés, csak hogy az előző emelést nem szavazta meg a testület. 

Akkor Sipos József polgármester úr azt mondta, hogy ne szavazzuk meg, mert majd hátha a 

többi település sem szavazza meg. Sajnos a többi település, rajtunk kívül megszavazta és ez 

az emelés és az árak közti különbséget kiszámlázták az önkormányzatnak. Meg kell nézni, 

hogy ki van-e már fizetve, mert akkor volt valamennyi, de hát ugye az azóta már növekedett. 

És azt mit annak idején nem szavaztak meg, azt ráterhelték az önkormányzatra. Tehát a 

lakosságtól ők ezt átvállalták. Most az emelés úgy néz ki, mintha duplán jelentkezett volna. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Reméli, más településen is ennyit fizetnek.  
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Balogh Henrietta jegyző: Utána érdeklődik.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Arra sem érkezet válsz, hogy lehetne e havonta számlázni. Hiába 

szavaz a 42 település nemmel, neki nagyobb a résztulajdona van.  

 

Pisók István polgármester: Lakossági fórumot kérnek a lakosok. Volt szó újrahasznosító 

üzemről is a Kft-nél.  

Ezzel kapcsolatban vélemény van-e még? Amennyiben nincs, még elmondaná, hogy voltak 

Abádszalókon a böllérversenyen, legszebb porta címet nyerték el.  

 

Fuder Lászlóné képviselő:13 gyermek lenne, akiknek a szülei szívesen járatnák a 

tiszagyendai iskolába a gyerekeket. Azonban arról a településről, amerről ők jönnének, reggel 

8 órára nincs busz. Polgármester úr ígérte, hogy mindenben támogatja, és segítenek az 

átjárásban.  

 

Simai Mihály képviselő: Szeretettel meghívjam az Országos Polgárőr Szövetség Jász-

Nagykun Szolnok Megyei Szövetségének szombati Szolnokon levő reggel 10-kor kezdődő 

közgyűlésére polgármester urat és jegyzőnőt.  

 

Pisók István polgármester: Ha nincs más egyéb, akkor megérkezett ide Rozgonyi Tibor úr. 

Vagyonbiztosítási ajánlatot szeretne a testületnek elmondani. 

 

Rozgonyi Tibor: Köszönti a testületet és megköszöni a lehetőséget, hogy megoszthatja az 

információt. Tavalyi évben kereste polgármester urat és a jegyző nőt. Elmondta nekik, hogy 

ők egy tanácsadó cég és tulajdonképpen egy átvilágítást, egy biztosítási átvilágítást ajánlottak 

föl az önkormányzat irányába, amely nem került pénzébe az önkormányzatnak és a 

továbbiakban sem kerül pénzébe. Ez azért fontos, hogy önök is teljes mértékben lássák ennek 

a biztosításnak a milyenségét, hogy véleményt tudjanak majd alkotni erről a dologról. Jelen 

pillanatban az önök településének, Tiszagyendának az Allianz biztosítónál van vagyon és 

felelősségbiztosítási fedezete. Mi ezt a vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási fedezetet 

vizsgáltuk meg szakemberi szemszögből. A cégük 20 éve van biztosítási tanácsadói piacon és 

ezen belül 7. éve szakosodtak kimondottan önkormányzatokra. Ez annyit jelent, hogy jelen 

pillanatban 350 önkormányzattal van napi kapcsolatuk és intézik az ő biztosítási ügyeit illetve 

fölhívjuk a figyelmet néhány olyan dologra, ami nem biztos, hogy az adott önkormányzatnál 

kiderül vagy világossá válik, hiszen önöknek nem az a feladata, hogy a biztosítással 

foglalkozzanak, hanem a településnek a vezetése és ügyes-bajos dolgainak a kezelése. Néhány 

dolgot ragadna ki, tehát a vagyonbiztosítási fedezetükben van egy durván 256 millió forintos 

vagyon érték biztosítva, ami vagyon értéket tűz elemi kár, víz, üvegtörés, betöréses lopás 

kockázatokra biztosítja az Allianz biztosító. Ők ezt megvizsgálták, hogy milyen módon és 

hogyan lehetne szélesíteni ennek a szolgáltatási körét, hogyan lehetne szélesíteni oly módon, 

hogy ez ne érintse a biztosítási díjat, tehát ne növekedjék. Nyilván ugye kétfajta lehetőség 

van. Vagy ugyanilyen szolgáltatási kört olcsóbbért elhelyezni vagy jelenlegi díjon lényegesen 

korrektebb, lényegesen nagyobb szolgáltatási kört behozni önökhöz. Itt kiemelnék néhány 

olyan dolgot, ami érdekes lehet. Látta, hogy nagyon szépen fejlődik, nagyon szép 

beruházások vannak a faluban, új épületek épülnek és ezt illik megvédeni. Ennek a 

megvédésnek az első dolga az, hogy olyan fajta biztosításuk legyen, amely mindig a 

bekövetkező kár esetén a helyreállítási költséget teljes mértékben fedezi. Ez a biztosítás, ami 

önöknek van, ez nagyvalószínűséggel újjáépítési értéken van biztosítva, viszont ahogy telik az 

idő, úgy az amortizáció illetve a folyamatos értékcsökkenés az érvényesülhet ebben a 

dologban. Amit ki lehet védeni roppant egyszerű módon egy olyan technikával, ami nem 
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érinti a biztosítási díjat, viszont előzetesen figyelembe veszi azt, hogy folyamatában mindig 

olyanok legyenek a viszonyok, hogy a biztosító 100%-ban térítsen. Vannak olyan események, 

amikre ez a biztosítási fedezet nem gondol, pedig életszerűnek tűnhet. Ebben a biztosításban 

benne van elemi kár részről az árvízkár, viszont nem rendelkezik a biztosítás a belvízről, ami 

adott esetben fontos lehet, még hogy ha nem is minden évben fordul elő belvizes probléma, de 

akkor amikor előfordul, akkor ne csak az legyen önöknek a lehetőségük, hogy vismaior 

alapból kapnak vagy nem kapnak valamennyi pénzt, hanem ezért a biztosító is helyt tudjon 

állni. Tehát ez lenne az egyik ilyen dolog, amivel úgy gondolja, hogy ki lehetne egészíteni 

vagy ki kellene egészíteni az önök biztosítását illetőleg vannak olyan praktikus dolgok, 

amikre talán nem is gondoltak. Ha bekövetkezik ez a kár, akkor kijön a biztosító, fölméri és 

azt mondja, hogy fizet és utána 2 hónap múlva jön a vízdíj, mert lehet, hogy nem akkor vették 

észre az elfolyt vizet, amikor megtörtént, hanem 1 vagy 2 hónappal később és a vízóra az csak 

pereg, csak pereg és a rajta mért átfolyt vízmennyiséget is lehetne a biztosítóval fizettetni, 

hogy ha ez bele van emelve ebbe a biztosításba, mint kockázat. Érdekes az is, hogy 

üvegbiztosítás van. Nem tudja, hogy a százezer forint az mennyire érdekes vagy mennyire 

helyén való? Ez nagyon jó, hogy van és önrész nélkül. Tehát a biztosításnak ez a része ez 

teljesen jó, hiszen önrészt akkor önöknek nem kell bármilyen előforduló eseménynél 

figyelembe venni. Fontos lehet még ebben a körben, hogy egy olyan kockázatot emeljünk be 

ebbe a biztosításba, ami a szabadon tárolt értéktárgyak elemi kárainak a biztosítására 

vonatkozik. Szabadon tárolt értéktárgyak alatt értjük a köztéri szobrokat, padokat, 

buszmegállót, játszóteret. Ennek életszerű lehet egy jégverés vagy egy villámkár során 

előforduló károsodása, sérülése, amit természetesen, ha bele emelünk ebbe a biztosításba, a 

biztosító helyt fog állni ezért. Fontos lehet még olyan téma, ami életszerű. Itt elsősorban 

azokra gondol, hogy van az önök biztosításában általános felelősségbiztosítás, munkáltatói 

felelősségbiztosítás. Egy élő példa, hogy ha valamelyikkőjük vagy rokonuk bejön ide a 

hivatalba, mert be akar jelenteni valamit és elcsúszik, elesik, vagy a lépcsőn megbotlik és 

eltöri kezét, lábát, akkor a kártérítés illetve a gyógyászati ellátás illetve annak a 

rehabilitációja, ha ez nincs benne a biztosítási fedezetbe, akkor sajnos az önkormányzatot 

terhelő költség kiadást jelent. Ez van bizonyos szinten rendezve, de azt gondolják, hogy ennek 

a kártérítési limitét magasabbra kellene tenni. Tehát most egy 3 millió forintos káresemény 

ami egy ilyen bekövetkezendő sajnálatos sérülésnél nagyon könnyen belekerülhet 6 millió 

forintba. Amennyit tud a biztosító rendezni, az afölötti részt az önkormányzat. Tehát úgy 

látszik, hogy ezt egy picit emelni kellene, ezt a kártérítési limitet. Illetőleg vannak olyan 

jellegű felelősségek, amik fontosak lehetnek egy önkormányzat életében. Az egyik ilyen, 

hogy közútkezelői minőségben okozott kár. Látja, hogy rendbe vannak az utak, viszont nem 

lehet tudni, hogy ezek meddig fogják bírni és ez a közútkezelői felelősségben okozott károk, 

ezek elsősorban a kátyúk és a kátyúkból származó kártérítéseket hivatottak rendezni. Tehát 

kiemeltem néhány olyan dolgot, ami életszerű és fontos lehet. Jegyzőnő jelezte, hogy az önök 

településén lévő testület minden ilyen jellegű dologban közösen dönt, hogy szeretnék, nem 

szeretnék, akarják, nem akarják. Tehát itt a lényegi kérdés az, hogy ő cégük ugye első körben 

megvizsgálta ezeket a biztosításokat. Javaslatokat illetve módosítási lehetőségeket sorolta föl. 

Ezek a módosítások nem érintenék a biztosításnak az éves díját viszont mellette egy önök 

számára olyan jellegű szolgáltatást is fölajánlunk, ami plusz költségével nem jár az 

önkormányzatnak. Ha olyan jellegű igény mutatkozik, hogy az önök önkormányzata is, mint 

általában az önkormányzatok pályáznak, közbeszerzési eljárást írnak ki, az ehhez szükséges 

háttér információt, háttértámogatást, adatszolgáltatást, illetve szükség esetén tudunk 

közvetíteni partnercéget, aki esetleg a pályázatírásban is tud segítséget nyújtani. Illetőleg, ha 

önöknél olyan merül föl, hogy alvállalkozót vagy vállalkozót kívánnak megbízni az elnyert 

pénzeszközöknek a felhasználására, akkor javaslatot tesznek arra is, hogy az önkormányzat 

milyen felelősségbiztosítást kössön ki a vállalkozó irányában, hogy annak a biztosítása, ha ő 
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kárt okoz ebben a tevékenységében, akkor ne a vállalkozónak fizessen, hanem az 

önkormányzatnak, hiszen az önkormányzat a megrendelő és az önkormányzat szenvedi el ezt 

a kárt. Tehát nagyon széles körű szolgáltatással állnánk rendelkezésre az önkormányzat 

irányába, ami az önkormányzat költségvetését nem érinti. Az Európában és Magyarországon 

is érvényes biztosítási piac az úgy rendelkezik, hogy amikor egy önkormányzat és maradjunk 

az önkormányzatoknál, egy biztosítást megvásárol, annak a biztosítási díja az nagyon sok 

mindent tartalmaz. Tartalmazza a kockázatvállalást, tartalmazza a kötvényesítésnek a 

költségét, az adminisztrációt és van benne bizony egy közvetítői juttatás, amit most is 

megfizetnek önök. Ez a közvetítői juttatás kvázi, mint egy munkadíj szerepel ebben a tételben 

és mi ezért a közvetítői juttatásért végeznénk, látnánk azokat a feladatokat, amiket az előbb 

fölsorolt. Tehát ezért mondta, hogy az önkormányzatnak plusz pénzébe ez nem kerül. A 

környezetükben lévő települések tekintetében elég jól állnak. Több aláírt ügyük van. Országos 

szinten 350 önkormányzatuk van.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ugyanazért a pénzért, amit eddig fizetnek havonta, egy 

bővítettebb szolgáltatást kapnak. Melyik biztosítónál történik mind ez? Önök a biztosítótól 

kapják meg a közvetítői díjat? 

 

Rozgonyi Tibor: Így van. Ők mindegyik biztosító társasággal le vannak szerződve. A 

biztosítási díjnak 13-15%-a, ami a közvetítői juttatás. Minden évben versenyeztetnek. Ezek az 

ajánlatok, amiket ő elmondott, csak az Allianz-on belül van. Most lehet évforduló modosítást 

is végezni. Ő nem az kéri, hogy a jelenlegi kapcsolatot szüntessék meg. Ha nem megfelelő, a 

biztosítón belül tudják helyretenni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon korrekt ajánlat, támogatja.  

 

Oláh János képviselő: Ki kezelte mind idáig a biztosítási ügyeket? 

 

Balogh Henrietta jegyző: A Generalinal voltak, majd egy évvel ezelőtt a képviselő-testület 

választotta az Allianz biztosítót.  

 

Rozgonyi Tibor: Plusz költséggel nem járó szolgáltatást ajánlanak fel. Mind két fél 

felmondhat. A megbízási szerződés tartalmazza, hogy mit vállalnak. Azt vállalják, hogy 

folyamatosan felülvizsgálják a biztosítást, hogy adott biztosító melyik legyen, milyen 

vándorlások lehetnek. Megnézik, hogy milyen új szolgáltatás jelenik meg a piacon. Önök 

döntenek mindenben.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Javasolná, hogy jegyzőnő sokkal illetékesebb mint a képviselő-

testület és ők bízzák, meg, hogy ebben az ügyben eljárjon és az Önkormányzat részére a 

lehető legjobb és legmegfelelőbb módosítást egyeztesse és rendezze le. Az éves díj ne 

emelkedjen.  

 

Rozgonyi Tibor: Köszöni, hogy meghalgatták. 
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Pisók István polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, az ülést bezárja.  

 

 

 

 

 

k.m.f 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

jegyzőkönyvvezető 
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5. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2011. március 29-én megtartott soros 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

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

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

42/2011.(III. 29.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

43/2011.(III. 29.) számú határozat   Napirendi pontok elfogadásáról 

 

44/2011.(III. 29.) számú határozat  A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM 

rendelete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatásra 

való pályázat benyújtásáról 

 

45/2011.(III. 29.) számú határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közoktatási Intézményi Társulás közös 

feladatait ellátó Kunhegyesi Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola 2011. évi 

költségvetéséről 

 

46/2011.(III. 29.) számú határozat  A Kunhegyesi Közoktatási Intézményi 

Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

2011. évi költségvetéséről 

 

47/2011.(III. 29.) számú határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2011. évi költségvetéséről 

 

48/2011.(III. 29.) 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-
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0049 azonosító jelű pályázattal 

kapcsolatos a „Kunhegyes 2009 

Konzorcium”- mal kötött Építési 

Vállalkozási Szerződés módosításának 

jóváhagyásáról műszaki tartalom 

módosítás miatt 

 

49/2011.(III. 29.) 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 pályázat 

könyvvizsgálói feladatok ellátására 

irányuló megbízási szerződés I. sz. 

módosításának elfogadásáról 

 

50/2011.(III. 29.) 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 a 

„Kunhegyes 2009 Konzorcium”- mal 

kötött Építési Vállalkozási Szerződés 

Kiegészítésének módosításáról  

 

51/2011.(III. 29.) számú határozat  - A 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztérium rendelete 

alapján benyújtható közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás elnyerését 

szolgáló pályázat benyújtásáról 

 

 

52/2011. (III.29.) számú határozat  Tiszagyenda Óvoda nyári nyitva 

tartásáról 

 

53/2011. (III.29.) számú határozat   A tiszagyendai vízműtelepen létesült 

ivóvízkezelő tisztított mosóvízének a 

belvízelvezető csatornába történő 

belevezetéséről 

 

54/2011. (III.29.) számú határozat Az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
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támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 

 

55/2011. (III.29.) számú határozat  Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola Tiszagyendai Tagintézmény 

5-8. évfolyamának helyben történő 

működtetéséről 

 

 

 

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

 

 

………………………………………………………………….. 

 

………………………………….. 

 


