7. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. április 28-án 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.
56/2011.(IV. 28.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Plusz kettő napirendi pont van a háziorvosi
szolgálattal kapcsolatosan és a szolgálati lakás kiadásával kapcsolatosan, amely zárt ülés
lenne. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
57/2011.(IV. 28.) számú határozat
-Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II.15.) számú rendeletének módosításáról. Átadja a szót.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megtörtént dolgokról van szó.
A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Fuder Lászlóné képviselő: Sokkal másképpen is lehetett volna gazdálkodni. Érdemes a
LEADER programban benne lenni? Érdemes az önkormányzatnak elgondolkodni, hogy
érdemes-e a pályázatokat bevállalni. Ha nem jutnak bármiféle állami segítséghez, nem tudják
megvalósítani a pályázatokat.
Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra, aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását.
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4/2011.(IV. 28.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.)
számú rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési
beszámolója. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Fuder Lászlóné képviselő: Könyvvizsgáló asszony jelentése ehhez a beszámolóhoz
kapcsolódik. Javasolná, hallgassák meg. Mennyire van összhangban az ÖNHIKI pályázattal?
Balogh Henrietta jegyző: Az ÖNHIKI miatt és a fejlesztési célú hitel, beruházás miatt kellett
könyvvizsgáló, jövőre ez már nem áll fönn. Nem kizáró feltétel, annyit kell megtenni, hogy 1
hónapon belül a nem alátámasztott tételeket kell a helyére pakolni. Az, hogy könyvvizsgáló
kell, ez még most kerekedett ki, a beszámoló és az ÖNHIKI pályázat készítése kapcsán. A
határidőre nézve, gyorsan el is végezte, megköszöni.
Nagyné Győri Sára könyvvizsgáló: A mérleg leltár szerinti alátámasztása megtörtént, akkor
derült ki, hogy a kifogások nem állják a helyét. Pontos tételekről most nem tud nyilatkozni.
Az eredeti dokumentumot kellene látni, de azok már körülbelül 20 évesek. A jármű és a
szellemei terméknél van nulla, ott az elszámolt értékcsökkenés a tőkeváltozással szemben ki
volt vezetve, ezt most vissza kell vezetni, mert akkor fogja majd a rendszer nullára mutatni a
tárgyi eszköz sorokat.
Balogh Henrietta jegyző: A mérlegük több száz sorból áll, mind az eszköz, mind a forrás
oldala. A többi tétel alá van támasztva. Az aktív és passzív átfutó tételeket kell
visszamenőlegesen beellenőrizni.
Fuder Lászlóné képviselő: A beszámolót el lehet fogadni, olyan kitétellel, hogy a
könyvvizsgálatban szereplő kifogásokat záros határidőn belül meg kell vizsgálni és helyére
kell rakni.
Balogh Henrietta jegyző: Az ÖNHIKI most úgy módosul, hogy lehetőség van rá, hogy
független könnyvizsgálót fognak minden önkormányzathoz kiküldeni. Nem szeretnék ők sem,
hogy egy idegen olyan tételekkel találja szembe magát ami nem megfelelően van
alátámasztva. A beszámolót így most el lehet fogadni.
Nagyné Győri Sára könyvvizsgáló: A belügyminiszter küldi ki, akivel ő köt szerződést.
Pisók István polgármester: Amikor ez 2010. év januárjában készült, a hiányszámok már
megvoltak, akkor kértek belső ellenőrzési jelentést. A pályázatokat nem szeretné elvetni, vagy
mellőzni. További hozzászólás vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a napirendi
pontot. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
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5/2011.(IV. 28.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési beszámolójaA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
2010. évben végzett belső ellenőrzésről. A belső ellenőrzést Csehné Köteles Rozália végezte.
Kérdés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor tudtak volna kérdezni, ha a belső ellenőr is jelen van. A 3.
pont alatt van, ahol ténylegesen beszél arról, mit végzett Tiszagyendán. Az ő belső
ellenőrzésével túl sok segítséget ez az Önkormányzat 2010. évben nem kapott.
Balogh Henrietta jegyző: Úgy látja, hogy összességébe vette és írta le a tapasztalatokat és a
feladatokat a kistérségben részt vevő önkormányzatok tekintetében.
Oláh János képviselő: A választások is sok mindent megváltoztattak. Olyan dolgokat vettek
el az önkormányzatoktól, ami eddig jól működött. Nem szabadna, hogy felmerül bennük,
hogy a továbbiakban nem vesznek figyelembe pályázatokat. Mindent meg kell pályázni, és ha
nem felelnek meg a feltételeknek, még mindig visszaléphetnek. A fejlődési lehetőségeket
pályázattól tesznek függővé.
Pisók István polgármester: Nagyon sok település van még rosszabb helyzetben, ahol semmi
sem működik jól. Itt minden jól működött, sajnos nem támogatják tovább bizonyos
tevékenységeket. További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
58/2011.(IV. 28.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben végzett
belső ellenőrzésrőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010.
évi ellenőrzési jelentést elfogadja.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Jegyző
A határozatról értesül:
1. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzat
módosításáról. Az anyag kiküldésre kerül. Kérdés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Melyik része módosult?
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Balogh Henrietta jegyző: Ha pl. a LEADER pályázaton szeretnének részt venni, akkor 3
ajánlattevőnek kötelesek megküldeni a felhívást, ők árajánlattal élhetnek, a testület fog
dönteni. Ez az egyik legfontosabb változás.
Pisók István polgármester: Hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
59/2011.(IV. 28.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzat módosításárólTiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2003.
évi CXXIX. Törvény 6.§. (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési
szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A 32/2010.(IV.27.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat jelen határozat
elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármester helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról. Az előterjesztés kiküldésre került. Kérdés, vélemény van-e?
Balogh Henrietta jegyző: A közbeszerzési terv elfogadása nem jelenti azt, hogy
kötelezettséget vállal a testület, hogy a pályázatokat megvalósítsák.
Pisók István polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra. Aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
60/2011.(IV. 28.) számú határozat
-Tiszagyenda Község
elfogadásáról-

Önkormányzatának

2011.

évi

közbeszerzési

tervének

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. Törvény 5.§ (1) bekezdése alapján készült 2011. évi közbeszerzési tervet
elfogadja.
Jelen határozat elfogadásával Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2010. (IV.27.) számú határozata hatályát veszti.
Felelős: jegyző
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Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármester helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Hatodik napirendi pont: Háziorvosi Szolgálat vállalkozás formájában történő
működtetéséről. A Doktornő közalkalmazottként dolgozott mint háziorvos. Mindenképpen
szeretnék a településnek megtartani, ők előzetes egyeztetéskor elmondták, hogy
vállalkozásban szeretnék tovább üzemeltetni. Így az önkormányzat is jól jár és ők is. Az
asszisztenciát is átvállalnák.
Balogh Henrietta jegyző: Nem kerül megnevezésre az előterjesztésben, hogy milyen
időintervallumban kívánják megkötni a szerződést. A konyhához hasonlóan 2014. december
31-ét javasolná. Ha feláll az új testület, legyen lehetőségük változtatni.
Fuder Lászlóné képviselő: Ezen felül van még az ügyelet finanszírozása?
Pisók István polgármester: Igen, de már az ügyben is folynak tárgyalások. Fegyvernekkel
már felvette a kapcsolatot.
Fuder Lászlóné képviselő: Korrekt ajánlatot tettek, javasolja bízzák meg a jegyzőt és a
polgármestert, hogy a szerződést készítsék el.
Balogh Henrietta jegyző: Kell a Doktornő kezébe a határozat, hogy el tudjon indulni. 2-3
hónap átfutási ideje lesz. A pénzeszköz átadás a jövőre nézve lehet, hogy csökkenő tételként
fog jelentkezni, de ugyan úgy amit rá tesznek pénzt, az is csökkentő tétel.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
61/2011.(IV. 28.) számú határozat
- Háziorvosi szolgálat vállalkozás formájában történő működtetésérőlTiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat
működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. A Háziorvosi Szolgálat működését egészségügyi vállalkozás keretében biztosítja, a
működtető közvetlen társadalombiztosítási szerződéskötéshez való hozzájárulással.
2. A működtetésre szerződést köt a Defend Med Kft-vel, melynek az ügyvezetője Dr.
Vaszily Edit háziorvossal, aki működtetési jogot szerez a tiszagyendai vegyes
Háziorvosi Szolgálatra.
3. A szerződéskötésre csak a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesülése esetén
kerülhet sor – leghamarabb a működtetésre vonatkozó működési engedélyek
érvényességétől (melynek beszerzése mielőbb történjen meg)2014. december 31.
napjáig.
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4. Az önkormányzat a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez térítésmentesen
biztosítja a tiszagyendai vegyes Háziorvosi Szolgálat működtetésére szolgáló –
Tiszagyenda, Gorkij út 61. szám alatt található rendelőhelyiséget és azok eszközeit.
Az önkormányzat az átadás előtt leltárt készít.
5. Az önkormányzat hozzájárul a szolgáltató a szolgálat közvetlen társadalombiztosítási
finanszírozásához.
6. A tiszagyendai vegyes Háziorvosi Szolgálatot működtetőnek különös tekintettel
vállalni kell:
a. A tiszagyendai háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a mindenkori,
vonatkozó jogszabályban előírtak szerint,
b. Távolléte esetén a helyettesítésének a biztosítását, a helyettesítés tényéről az
önkormányzat legalább 3 nappal korábban történő értesítését, a lakosság
tájékoztatását,
c. Az ügyeleti ellátásban való részvételt,
d. A rendelő közüzemi díjainak megtérítését, a rendelő karbantartását,
e. Az iskola egészségügyi feladatok végzésében való részvételt
f. A tárgyi és személyi feltételek, asszisztencia biztosítását,
g. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő engedélyek beszerzését.
7. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete havonta 180.000.- Ft összegű
támogatást nyújt a Háziorvosi Szolgálat működéséhez, melyet minden hónap 10-ig a
megadott bankszámlára átutal.
8. A háziorvos minden év végén a település egészségügyi helyzetéről, a kapott
támogatásról köteles beszámolni Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete felé.
9. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert felhatalmazza
arra, hogy a szerződést körültekintően készítse el, kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Dr. Vaszily Edit háziorvos helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda község jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: A konyhával kapcsolatosan szeretne tájékoztatást adni. Május 9ig szolgáltatja Apostol Edit a szolgáltatást, majd szünetelteti.
Fuder Lászlóné képviselő: Megérti, hiszen olyan helyzetbe került. Már mélyen vannak a
kiadások. Nem érti, hogy Kunhegyes, a Kistérség megkapja az államtól az étkezési
normatívát, ami ugyan nem fedezi az étkeztetés teljes költségét, de ez a normatíva minden
hónapban a számláján megjelenik. Ez a normatíva minden körülmények között céltámogatás
és nem fordítható másra, csak amire adják. Köteles lenne a normatívát átutalni a vállalkozó
részére. Ez normatíva jogellenes visszatartása. Jelezni kell.
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Balogh Henrietta jegyző: A rossz anyagi helyzetről szeretné tájékoztatni a képviselőket,
hogyan is állnak. Folyószámla hitelkeretük 20.000.000.- Ft, melyből jelenleg több mint
18.000.000.- Ft már felhasznált.
Sajnos 2010. évre vonatkozóan is vannak még a mai nappal fennálló kötelezettségei az
önkormányzatnak.
- 2010. évre az iskola fenntartó társulás részére még jelen pillanatban 4.281.587.- Ft-ot
kellene biztosítani, sajnos ez mind lejárt tartozás.
- Az óvoda esetében 2010. évre megtakarítás mutatkozik, ott nem jelentkezik elmaradt
pénzeszköz átadás
- Közművelődési társulásnál 2010. évre vonatkozóan 381.000.- Ft tartozás mutatkozik
- Szociális területen a társulás vonatkozásában 5. 722.286.- Ft tartozás van a 2010. évet
érintően.
Sajnos jelentős, elmaradt, lejárt számlatartozások vannak, illetve többi, ami még nincs 60
napon túli:
- Goodwill Consulting Kft. felé 1.697.418.- Ft (2008. évről)
- Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1.430.462.- (lejárt, 60 napon túli)
- Tisza-tavi Rekultiváló Egycélú Társulás 90.000.- Ft (lejárt, 60 napon túli)
- Profectus Global Kft., nem elmaradt tartozás, a KEOP pályázathoz kapcsolódik:
1.488.900.- Ft, 2008. évi tartozás, egy látványterv került elkészítésre (lejárt, 60 napon
túli)
- Az abádszalóki orvosi ügyelet felé van egy augusztusi lejárt 550.000.- Ft-os számla és
még 2 havi kifizetetlen számla, ezeknek az összegei 1.108.244.- Ft (lejárt, 60 napon
túli)
- Az E. On felé nincs 60 napon túli tartozás
- A Tigáz Zrt. Felől nem rég érkeztek meg az elszámoló számlák, sajnos a Védőnői
Szolgálatnál közel 400.000.- Ft-ot kell ráfizetni és a többi fogyasztási helyen szintén.
A Tigáz Zrt. Felé fennálló tartozás közel 1.000.000.- Ft.
A számlatartozások összege, amelyben nincsenek benne a társulások felé fennálló
kötelezettségek 13.000.000.- Ft.
Az adókintlévőségek 20 millió forint körüliek.
Egyéb fennálló kötelezettségek még a meglévő fejlesztési célú hitelek, így az ivóvízminőségjavító programból fennálló rész, a teljes hitel 12.676.000.- Ft volt. Most jelentkezik még a
belvízelvezető rendszerhez kapcsolódó hitel melynek teljes összege 19.300.000.- Ft.
Tájékoztatásképpen elmondja a képviselő-testületnek, hogy az 1996.évi XXV. Törvény
szabályozza a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárását. A képviselő-testületnek
véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogyan oldja meg és fizeti ki az adósságokat,
esetlegesen egy adósságrendezési eljárás elindításán. Sajnos tart attól, nehogy az következzen
be, hogy a dolgozók ne kapjanak fizetést, a közmű szolgáltatások kikapcsolják a szolgáltatást.
Pisók István polgármester: Az adósságrendezés nem azt jelenti, hogy kifizetik a fizetéseket
másnap. Először bíróságra kell járni, tárgyalásokra. Ezt nagyon jól át kell gondolni. Még
várják az iparűzési adókat.
Balogh Henrietta jegyző: A kötelező feladatokat biztosítani kell. Tájékoztatás képpen
mondta el.
Fuder Lászlóné képviselő: Az önkormányzatnál is végre lehet hajtani a létszámleépítést,
nem szükséges a gazdasági osztályra két ember. Egy aláírás miatt nem kell két ember.
Bármilyen fájó a vezetőnek, meg kell lépni.
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Balogh Henrietta jegyző: 4-6 órás dolgozó mindenképpen kell. Az egyik ügyintéző egyben
anyakönyvvezető is.
Fuder Lászlóné képviselő: Föl kell venni anyakönyvvezetőnek valakit. Nem szabadna
sodorni maguk előtt a tartozást, nem tartanának itt, ha az akkori vezetés engedélyezi a
kifizetéseket.
Bató Miklós képviselő: Nézzék meg, számszerűen, kire fordítanak legtöbbet.
Pisók István polgármester: Mindenki meg akarja tartani az iskolát. Keresik a megoldást.
További hozzászólás v an-e? Nem volt. Zárt ülést rendel el.

k.m.f

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
jegyzőkönyvvezető

