
9. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. május 30-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.  

 

65/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

66/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Beszámoló a Tiszagyenda Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 

gazdálkodásáról. Átadja a szót az ügyvezetőnek.  

 

Buda Istvánné: A számok magáért beszélnek, annyi adattal kiegészítené, hogy tekintettel, 

arra, hogy nem igazán megfelelően működött tavaly a kft. ezért 541.000 forint társasági adót 

majd be kell fizetni. Ami nagyon fontos, hogy a harmadik felügyelő bizottsági tagot meg 

kellene választani. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon örül, hogy így sikerült beindítani a kft. 

működését. Öröm volt látni, hogy végre már a jogszabályoknak megfelelően kezdte el a 

működését. A lakosság nagy örömmel fogadta most ezt az utóbbi szórólapot, többen jelezték 

neki is, hogy nagyon jó. A jövőben, ha lehet, több közhasznú munkást kellene foglalkoztatni. 

Sürgősen pótolni kellene a felügyelő bizottság harmadik tagját. 

 

Pisók István polgármester: Több részt kell vállalni a közhasznúságból. Az ügyvezetővel 

meg van elégedve. Bíznak benne, hogy csak a hasznát élvezik majd a Kft működésének. 

Keresik a lehetőségeket, hogyan tudnák minél jobban a falu javára kihasználni.  
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Fuder Lászlóné képviselő: 2010. évében nem nagyon látta, hogy a Nonprofit Kft 

mozgolódott illetve megfelelő módon dolgozott volna, és éppen ezért ő is örül és megerősíti 

abban, hogy egy jó döntést hozott a képviselő testület akkor, amikor Buda Istvánnét nevezte 

ki a Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának, hiszen az elmúlt időszakban helyére tették a 

pénzügyi részeket. Azt még helyre kell tenni, hogy ki mikor, miben hozhat döntést. Miből 

adódik az 541.000 forint társasági adó visszafizetési kötelezettség? 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Köszönti a tisztelt képviselő testületet. A 

gazdálkodásról szeretne néhány dolgot mondani. Először is a Nonprofit gazdasági 

társaságoknak az a sajátos helyzete, hogy általában Önkormányzat az alapítója ezért is van 

alapító okirata és nem társasági szerződése. A továbbiakban a gazdálkodására, ami jellemző, 

hogy közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társaságok lehetnek, ugye ebben az esetben ez 

a Kft most közhasznú minősítéssel bír. Nonprofit jelleg pedig azt jelenti, hogy az 

Önkormányzattól kötelező feladatok átvállalásában olyan bevételekre is szert tesz, amit vagy 

állami támogatásból vagy Önkormányzati támogatásból illetve valami központi költségvetési 

pályázati pénzből valósul meg. S ugye ezt általában csak a nonprofit tehát a közhasznú 

tevékenységre fordíthatja. Viszont emellett végezhet vállalkozási tevékenységet is. Abban az 

esetben, hogyha ez a vállalkozási tevékenység nem haladja, meg a teljes bevételének ugye a 

vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem haladja meg a 10%-t a teljes bevételből, a 

közhasznú bevételből abban az esetben nem kell társasági adót fizetni. Ebben az esetben a 

közhasznúsági jelentésből is látszik csak a munkaügyi központból kapott támogatást lehetett 

nonprofit tevékenységből származó bevételnek figyelembe venni, mert egyéb olyan alapítói 

támogatása, más központi költségvetésből származó támogatása nem volt, viszont a 

vállalkozási tevékenysége jóval meghaladta. 8,5 millió forint volt a vállalkozási 

tevékenységből származó bevétel és 1,425 millió forint a közhasznú tevékenységből származó 

bevétel. Ez a többszöröse. Abban az esetben a társaságnak meg kell fizetni a vállalkozási 

tevékenységének bevétele után a társasági adót. Ráadásul a kft-nél előfordult az, hogy 

december 31.-vel adótartozása volt. Októberben elő volt írva egy bizonyos kis összeg, sajnos 

annak a fizetése nem történt meg december 31.-ig. Ezért most a társasági adótörvény azt is 

előírja, hogy ebben az esetben ők az Önkormányzattól vagy bárhonnan kapott állami 

támogatást is adóalap növelőnek vissza kell tenni. Igaz, hogy ezt utána adókedvezményként 

újra figyelembe lehet venni, de igazság szerint ő, ahogy szemlélte is, hogy emiatt kellett 

beszámolót módosítani. Nem 542.000 forint lett a társasági adó, hanem 461. 000 forint, tehát 

ezért kérte, hogy a könyvelő irodán javítsa ki a beszámolóba bevitt adatokat, pont amiatt, 

hogy tényleges adófizetési kötelezettség 81.000 forinttal kevesebb, de legalább annyival is 

kevesebb. Minden forint számít mivel nem volt úgy bevétele jelentős a kft-nek. Mindenképp a 

nonprofit jelleget erősíteni kell, ilyen esetben, amikor nonprofit gazdasági társaságot alakít, 

egy Önkormányzat ebben az esetben nem lehet simán átalakulni sima gazdasági társasággá. Itt 

legfeljebb csak a megszüntetéséről lehet dönteni és abban az esetben viszont gondoskodni kell 

arról, hogy a nonprofit gazdasági társaságnak meglévő vagyonát kinek adja át. Ez ugye 

fölmerült már évközben is, amiatt, hogy itt a bevétel jellege nem abból adódott, ami miatt 

konkrétan létre lett hozva maga a gazdasági társaság. Ezt ugye meg kérdőjelezte a könyvelő 

hölgy is mondta, hogy emiatt a könyvvizsgáló ugyan milyen könyvvizsgálói jelentést fog 

kiadni. Korlátozás nélküli záradékot rakott, ugyanis nem kérdőjelezhető meg, hogy az adatok 

valósak-e. Tehát ebben az esetben neki a korlátozás nem lehetett, tehát véleményeltérések 

nem volt a tulajdonossal és az ügyvezetéssel egymás közt, hanem csak magában a bevételnek 

a jellege nem abból adódott, amire önmagára véve létre lett hozva a társaság. Ezért 

mindenkép itt a közhasznú feladatoknak a bővítését kell biztosítani. Pont ez miatt, hogy itt 

fűnyírás, fűkaszálás vállaló kft. Ezért mindenképpen javasolná, hogy át kellene gondolni az 

Önkormányzatnak, hogy a községgazdálkodás illetve a parkgondozásnak a feladatát át kellene 
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adni a kft részére, mert akkor az a fűnyírás sem vállalkozási tevékenység, hanem már 

közhasznú tevékenységhez be tudják sorolni, de így ebben az esetben, mivel ez az alapfeladat 

nincs átadva. Tehát ezek ott maradnak, az Önkormányzatnál ezért nem tudják ugye csak 

vállalkozási tevékenységként figyelembe venni. Nagy feladat, az oktatás területén lenne, ott 

pedig a gyermekélelmezésnek a biztosítását, ha átvehetné ugye a konyhának az üzemeltetését. 

Ez a másik ilyen nagy kérdés, ami szintén közhasznú feladatként lehetne kezelni, mert ugye 

az oktatás is benne van az alapfeladatai között és ugye ez oktatáshoz kapcsolódó feladatként 

lehetne vinni, ami önmagába véve egy jelentős bevételt képviselne viszont az arányokat 

teljesen megváltoztatná és így a fizetési kötelezettség sem lenne ilyen mértékű. Tehát itt végül 

is nem visszafizetési kötelezettség keletkezett, hanem adófizetési kötelezettség. 

  

Buda Istvánné: Nem ártana elég hamar dönteni, mert ugye kell a második félévre most majd 

igényelni a munkaügyi központtól az embereket és ennek arányában kellene gondolkodni 

ezen. 

 

Pisók István polgármester: Erre pontot tesznek hamarosan.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mennyire tekinthető közhasznúsági feladatnak a teleháznak a 

fenntartása?  

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: A kulturális feladatokhoz, ha az Önkormányzatnak a 

kulturális szakfeladataiban volt eddig besorolva, abban az esetben kulturális feladatokként át 

lehet venni, mert úgy van benne, hogy egészségügy, oktatás, szociális feladatok. Igazság 

szerint mindig azt kell végig nézni, hogy ezek, hogy akár a kultúrháznak az üzemeltetése is 

beletartozhatna, de erre sajnos most már állami pénzt nem kapnak az Önkormányzatok. Ugye 

ezért ennek a működtetése is elképzelhető ilyen esetben racionálisabb lehetne. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha eddig a teleház egy másik közhasznú alapítvány tulajdonában 

volt illetve annak az eszközei egy másik közhasznú alapítvány tulajdonát képezték 

megoldható-e a két cég illetve szervezet közt az ilyen jellegű átadás? 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Úgy tudja, hogy a teleház Önkormányzati tulajdon. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen. Maga az épület Önkormányzati tulajdonban van. Most a 

gépek egy része is már Önkormányzati tulajdonban van egyébként pedig az ott működő többi 

gép egység, tehát nyomtató, fax stb. vagyis a bútorzat ennek szinte majdnem mind egy másik 

alapítvány tulajdonát képezi illetve maga az internet használat. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Úgy gondolja, hogy ez egy hármas megállapodásnak 

a része kell, hogy legyen a tulajdonos az alapító és a két szervezet között. 

 

Pisók István polgármester: A sport is oda tartozik? 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: A sport is, de ott is a tömegsport illetve a diáksport. 

A versenysport az nem. 

 

Pisók István polgármester: Igen, mert most összevonta az állam és már egy támogatást ad, 

melyben benne van mind. 
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Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: A könyvtári és mozgó könyvtárra adnak 1 millió 

forintot a társuláson keresztül. 

 

Pisók István polgármester: Köszöni a munkáját. Én elfogadhatónak tartom a beszámolót. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ennek nyilvánosan is meg kell jelenni. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: A honlapon megjelentetheti, mert a nonprofit 

gazdasági társaság a cégbírósághoz elektronikus úton meg kell küldeni. Hivatalosan ott 

megjelenik a közhasznúsági jelentés viszont az az Önkormányzat saját honlapján elérhető. 

 

Balogh Henrietta jegyző: A javadalmazási és közzétételi szabályzatban úgy van, hogy elég a 

honlapon, amellett, hogy a cégbíróságra bemegy a közhasznúsági jelentés. 

 

Csehné Köteles Rozália belső ellenőr: Biztosítva van a közzétételi kötelezettség. 

 

Pisók István polgármester: A beszámolót elfogadásra javaslom. További kérdés, 

hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

67/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról –  
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját a mérleg 

főösszegével: 

 

- eszköz, forrás  8.711 e Ft 

- a mérleg szerinti eredmény 4.584 e Ft 

- a közhasznúsági jelentést 

 

elfogadta a Felügyelő Bizottság egyetértő javaslatával. 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

3. TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Tájékoztatás az óvodai feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi 

Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Sok tételt nem kellett benne nézni, csak a 656.000 forintot, ami 

Tiszagyendára vonatkozott. Ezzel megemelte a költségvetést illetve a dologi kiadásnál 

megcsökkentette. 

 

Balogh Henrietta jegyző: A TÁMOP pályázat kiadásai jelentek meg még benne. 
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Pisók István polgármester: További, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs, 

elfogadásra javasolja. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

68/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Tájékoztatás az óvodai feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közoktatási Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról- 

 

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 alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2010. évi költségvetésének 

módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja 

 

 

Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/b. 

számú mellékletként kerül beépítésre. 

 

Harmadik napi rendi pont: Beszámoló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről.  

Van-e esetleg valakinek hozzá fűzni valója?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Arra szeretnék választ kapni, hogy az előterjesztésben negatív 

pénzmaradvánnyal nem említik Tiszagyendát. Ez az Önkormányzati kiegészítések terhére 

rendezésre került vagy ezt nem jól értelmezte? 966.000 forint az előző évek negatív 

pénzmaradvány rendezése, mely rendezés a tiszagyendai óvoda esetében 966.000 forint. Itt 

van a fölötte lévőeknél felsorolva, hogy 6.871 ezer forint pénzmaradvány, ebből 

Tiszaszentimre 1 millió 720 ezer negatív melyet a tagintézmény részére az Önkormányzat 

megfizet, de nem említi Tiszagyendát, mint negatív pénzmaradványt.  

 

Simai Mihály képviselő: 180.000 forinttal tartoznak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez a mai állás, de most egy 2010. éviről kell dönteni és 

egyszerűen nem látja át, hogy akkor 2010 évben mennyi volt az, amit nekik tényleg át kellett 

adni és mi maradt meg abból, ami átjött 2011-re. Ahány beszámoló elébük kerül, annyi 

beszámoló mást ír le és mindegyiknek a vége egy más pénzeredmény, amiből egyszerűen nem 

lehet arra következtetni, hogy most mi a valós helyzet. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Tiszagyenda Óvoda esetében van a 3. számú melléklet, amely 

tagintézmény részére járó elszámolási különbözetet mutatja, 1.731.284 forintot. Azt mondja, 

hogy 966.000 forinttal kevesebbet fizettek 2010-ben, mint amennyit kellett volna és ebből a 

966.000 forintból letiltja a 2010 évi elmaradásukat. 2011 évre, amit át kellene adni 

pénzösszeget, ami volt az eredeti költségvetésben abból viszont 765.000 forinttal kevesebbet 

kell 2011 évben átadni, mint az eredeti költségvetés szerinti összeg. 966.000 forintból rendezi 

2010 évet, negatív pénzmaradvány rendezésére, a 765.000 forintból pedig már a 2011 évi 

Önkormányzat kiegészítés csökken. 
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Fuder Lászlóné képviselő: Akkor ez egy pozitív pénz, amit lehívtak a társuláson keresztül?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ez a pénzforgalma azóvodának.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az óvodai társulásba ezt a 186.036 forintot nem kell most 

odaadni? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Nem. Ez a mai állás. Ennyit kellene átadni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Durván 1 millió forintot és ezt az 1 millió forintot ossza el 12 felé 

és ez az összeg az, amit havonta minden hónapban a normatíva mellé oda kellene adni. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Így van. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az elosztás nyilván így jó, de még  lenni kell olyan saját 

pénzforrásnak, amit az előző évben normatívát elfelejtették lehívni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt már lehívták. Ebben megjelent. Emiatt keletkezett, az, hogy 

nekik plusz normatíva van. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor a 6 millió forintba nem kell, hogy ezt beleszámolja, 

mert ez nekik amúgy is járó pénz.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A 6 millió forintba benne van. Azért van pontosan 6 millió 871, 

mert ezt a plusz normatívát ebbe beletették. 

 

Simai Mihály képviselő: Ha az ő normatívájuk, akkor nekik jár és nem másnak. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hát persze, mert az ő normatívájukat viszont nem lehet 

szétosztani arányosan, mert az a ő hiányuk volt.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Konkrétan meg lehet nézni, hogy mennyi plusz normatívát 

hívtaklbe év végéig, hogy meg volt az év végi eltérés. Az év végi eltérés 246.642 forint és 

akkor még ezen felül volt a megtakarítás az étkeztetési normatíva. 

 

Pisók István polgármester: Van-e még hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, javasolja 

elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan 

elfogadta a javaslatot.  

 

69/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Beszámoló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2010, évi költségvetésének 

teljesítéséről- 

 

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 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási 

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2010. évi költségvetési 

beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-3. számú mellékletek szerinti tartalommal 
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elfogadja. 

 

Az 1. számú melléklete 4/b., a 2. számú melléklete 8/b., a 3. számú melléklet 22/b. számú 

mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

beszámolójába. 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki óvodai tagintézményei 

6.871 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkeznek. Az óvodai társulás tiszaszentimrei 

tagintézménye miatt 1.720 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény 

szerinti önkormányzat megfizet. A társulás a pozitív pénzmaradványát a következők szerint 

használja fel: 

 224 ezer Ft-ot a közoktatás-fejlesztési célok megvalósítására, mely 

a tomajmonostorai óvoda esetén:    112 ezer Ft, 

a tiszaroffi óvoda esetén:     112 ezer Ft, 

 

 5.014 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: 

a tomajmonostorai óvoda esetén:    1.000 ezer Ft, 

a tiszaroffi óvoda esetén:     3.249 ezer Ft, 

a tiszagyendai óvoda esetén.        765 ezer Ft, 

 

 966 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: 

a tiszagyendai óvoda esetén:        966 ezer Ft, 

 

 2.387 ezer Ft-ot a tagintézmény dologi kiadásainak a növelésére, mely növekedés: 

a tomajmonostorai óvoda esetén:    2.387 ezer Ft. 

 

Negyedik napi rendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Volt olyan, hogy prémium éves foglalkoztatás, kulturális, 

műveltségi program, TÁMOP pályázat. A bevételi oldalon illetve a kiadási oldalon is 

növelték illetve csökkentették. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez itt számszakilag nincs meg, mind menet közben érkeznek, 

amivel még év elején nem igazán lehet számolni. A TÁMOP is az elszámolásból adódóan 

került bele még. Érkezik majd az ösztöndíj program is, amit nyilván idővel ki kell fizetni a 

gyerekeknek.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e ezen felül? Amennyiben nincs, 

szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 

 

70/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás 2010. évi 

költségvetésének módosításáról- 
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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 alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 2010. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja 

 

Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/a. 

számú mellékletként kerül beépítésre. 

 

Ötödik napi rendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2010. évi költségvetésének teljesítéséről. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az eredeti tervben 16 millió 700 ezer forint volt, amely menet 

közben a különböző dolgok miatt 13.071.000.- forintra csökkent. Az átvett pénzeszközökből 

eredően az elmúlt évben 3 millió forintot fizettek be. Maradt 10.071.000.- forint. A másik 

oldalon azt írja, hogy 9. 631. 000.- forint. Negatív pénzmaradvány van, amit ezzel zártak a 

2010-es évben. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Ők ennyivel kevesebb pénzt adtak át a tényleges működésére. 

 

Szabó Rudolf képviselő: De korábbi évek negatív maradványi tartozásai már nincs benne? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ő csak az adott évet viszi tovább. Ők tovább göngyölik, egy 

tárgyévet mindig lezárnak, azt lenullázzák, és akkor átgöngyölik a következő évre. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Tehát akkor ez nem biztos, hogy 2010-ben keletkezett. 

 

Oláh János képviselő: De biztos. 

 

Pisók István polgármester: A mínusz az meg volt minden évben, csak egyre több lett a 

normatíva elvonás miatt, mert ugye 75%-ról indultak és a végén az állam már kivonult belőle 

és minimálisan 45%-al támogatja az iskolákat. Mindig csökkent a normatíva támogatás. Ezért 

az Önkormányzatoknak mindig többet többet kellett hozzátenni az iskolához és az óvodához 

is.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az iskolatársulás 5 milliójában az engedményezett 3 

millió benne van? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Benne van. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Előzetes számítások alapján meg Kunhegyessel történő egyeztetés 

alapján most a héten 2.100.000 forintot utaltak át, ami ezt az 5.764.000 forintot tovább fogja 

csökkenteni. Viszont hónapról hónapra többet teljesítettek. 

 

Pisók István polgármester: Van-e még hozzáfűzni való a napirendi ponthoz? Nem volt. 

Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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71/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 2010. évi költségvetésének teljesítéséről- 

 

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

2007. október 30-án kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

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

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola 2010. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét képező 

1-3. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja 

 

Az 1. számú melléklete 4/a., a 2. számú melléklete 8/a., a 3. számú melléklet 22/a. számú 

mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

beszámolójába. 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás vidéki általános iskolai 

tagintézményei – 2.056 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkeznek. Az iskolai társulás 

tiszagyendai tagintézménye miatt 9.631 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a 

tagintézmény szerinti önkormányzat megfizet. A társulás a pozitív pénzmaradványát a 

tiszaroffi tagintézménynél a következők szerint használja fel: 

 16 ezer Ft-ot az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki pótlék 

kifizetésére, 

 415 ezer Ft-ot a közoktatás-fejlesztési célok megvalósítására, 

 és 7.144 Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére. 

 

Hatodik napi rendi pont: Tájékoztatás a közművelődési feladatok ellátására létrehozott 

Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének 

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

egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

72/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Tájékoztatás a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-

térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról- 

 

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 Kunhegyesi Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2010. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét 

képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

 

elfogadja 
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Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe 4/c. 

számú mellékletként kerül beépítésre. 

 

Hetedik napi rendi pont: Beszámoló a közművelődési feladatok ellátására létrehozott 

Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének 

teljesítéséről. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Miért van az, hogy a legkevesebbel tartozó Önkormányzatot 

akarják a társulásból kizárni. Majdnem mind tartozik. Kunhegyes miért nem teszi bele, hogy ő 

vajon mennyivel nem tudta a költségvetését kiegyenlíteni, vagy ő teljesen mindent ki tud 

fizetni? 

 

Pisók István polgármester: Elfogadásra javasolja a napirendi pontot. További hozzászólás, 

vélemény van-e? Amennyiben, nincs, szavazásra kéri fel a képviselőket. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.  

 

73/2011.(V. 30.) számú határozat 
 

-Beszámoló a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről- 

 

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 Kunhegyesi Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2010. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét 

képező 1-3. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

elfogadja 

 

Az 1. számú melléklete 4/c., a 2. számú melléklet 8/c., a 3. számú melléklet 22/c. számú 

mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 

beszámolójába. 

 

Az intézmény társulás vidéki telephelyei -3.894 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal 

rendelkeznek. A közművelődési társulás tiszagyendai telephelye miatt 381 ezer Ft, 

tomajmonostorai telephelye miatt 1.902 ezer Ft, tiszaszentimrei telephelye miatt 1.206 ezer 

Ft, tiszaigari telephelye miatt 38 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 496 ezer Ft negatív 

pénzmaradvány keletkezett, melyet a telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulás a 

129 ezer Ft összegű pozitív pénzmaradványát a tiszaroffi telephely esetében az önkormányzati 

kiegészítés csökkentésére fordítja. 

 

Nyolcadik napi rendi pont: Kunhegyes Város Önkormányzata által a 92/2011.(IV.27.) 

számú határozatban kezdeményezett felmondásról. 

Polgármester úr azt sérelmezte, hogy nem válaszoltak neki. Eleve szabálytalan az egész 

felmondás, mert nem jól értelmezte, hogy most kizár vagy felmond, mert a törvény kimondja, 

hogy december 31.-vel, ha ők akarnak ebből a társulásból kiválni, akkor szeptember 30.-ig 

kell eldönteni, hogy ki akarnak-e lépni vagy sem.  
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Fuder Lászlóné képviselő: És akkor is a naptári év utolsó napjával lehetséges. Tehát 

mindenképpen tárgyévre vonatkozik a kizárás is és a kilépés is. 

 

Pisók István polgármester: Az iskola esetében is, ha kilépnek, szeptember 30-ig meghozzák, 

hogy már pedig kilépnek a társulásból, december 31.-ig megszavazzák és akkor majd ugye az 

iskola esetében csak szeptembertől lesz új intézmény fenntartó. Most hogy átkerülnek az 

iskolák az egyházi iskolákhoz és azok szeptembertől mennek át. Akkor az, hogy van? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Átszervezés címen lehetett volna már szeptember 1-től. Viszont az 

átszervezésnek az előzményét Kunhegyes nem teremtette meg. Semmi közoktatási, egyéb 

véleményeket nem szerezte be. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Május 31.-ig ezt gyakorlatilag meg kellett volna lépni, amit úgy 

próbált, hogy nem adott kellő időt a különböző szervezeteknek arra, hogy véleményt 

nyilvánítsanak. Erre a véleménynyilvánításra gyakorlatilag múlt héten, pénteken minden 

tagintézmény minden egyes szervezetét „kényszerítették”, hogy ezt lépje meg. Hívja össze és 

egy előzetes tájékoztatás nélkül gyakorlatilag elébük raktak egy papírt, hogy ezt a döntést 

hozta Kunhegyes, és mindenki szavazza ezt meg.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Rájött időközben Kunhegyes, hogy kizárni nem tud. Következő 

megoldás volt, hogy szervezzék át az intézményt május 31.-ig. 

 

Pisók István polgármester: Ahhoz, hogy átszervezzék, vagy egyáltalán átalakuljon, ahhoz 

független oktatási szakértő kell, amit a Kormányhivatal kijelöl. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amit ki is jelölt polgármester úr, mert maga a kijelölt szakértő 

kijelentette, hogy nem támogatja az átszervezést mivel hátrányosan érinti Tiszagyenda 

gyermekeit és a szülőket, és nem támogatja, ezt el is mondta nekik. 

 

Balogh Henrietta jegyző: Május 25.-én napolta el Kunhegyes a döntését és fölhívták 4 óra 

utáni 10 perccel, hogy a holnapi napra minden egyes dokumentumot készítsék össze az 

oktatással kapcsolatosan, mert jön a szakértő. Ha hivatalosan jogszabályoknak megfelelően 

történik, 15 nappal előtte értesíteni kell őket.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Törvénytelen eljárás. 

 

Pisók István polgármester: Törvénytelen minden, amit csinálnak. Most kérdés, hogy 

Kunhegyes Várost értesítették-e a Kormányhivataltól. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem értesíthette hamarabb, ha 25.-én hozta a döntést. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A levél, amit Dr. Lengyel Györgyi kormány megbízott küldött, 

abban a következő szerepel, hogy az adott jelen levélben szereplő megállapítások 

vonatkozásában a törvényességi észrevétellel élt. A 04. hó 27.-én meghozott határozattal 

szemben. Ha ezzel a törvényességi észrevétellel élt, ezt a határozatot vissza kell vonni, arra 

pedig már nincs ideje, hogy a zárós határidőn belül ezt újra megcsinálja. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kitűnik, hogy abszolút nem akarnak együttműködni 

Tiszagyendával. Amikor ilyen a hozzáállás egy társuláson belül, ez az együttműködés teljesen 

eredménytelen. Varga Péter amikor itt volt, többször is elmondta hogy, igenis a társulásokból 



 12 

ki kell válni, mert több a ráfizetés belőle, mint a haszon. Ők elmondták, hogy az 

iskolatársulásból is 4 millió forint plusz van, de ő csak azt mondta, hogy milyen 

tapasztalatokból szedte. El kell gondolkodni, hogy 2012-ben maradjon-e ez az 

együttműködés, mert most már ezt az évet így végig viszik. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt az évet kell végig húzni, azért hogy meglegyen. Ki kell 

tisztázni a tartozásukat, tiszta lappal indulva 2012. január 1.-től. Ki kell lépni a társulásból. 

Létre kell hozni egy általános művelődési központot, iskolát, óvodát, művelődési házat és 

ennek arányában működni tovább.  

 

Pisók István polgármester: Volt egy oktatási konferencián. Nem szerencsés a kiválás olyan 

szempontból most, hogy az új közoktatási törvény nem jött még ki. Vita forrása lett még, 

hogy mit fogadnak el a Parlamentben mit nem, de a jelenlegi állás szerint a pedagógusoknak a 

bérét a kincstár fizetné és az új Önkormányzati törvényhez fog majd kapcsolódni az új 

oktatási törvény is, miszerint 2000 fő alatti településeken Kormányhivatalhoz fog tartozni az 

iskola is. Az Önkormányzatiság is sérülni fog, mert először arról volt szó, hogy a 

kisiskoláknál a fenntartást majd az Önkormányzatnak kell fizetni, de itt úgy néz ki, hogy majd 

át fogják vállalni. 

 

Oláh János képviselő: Ők mondják meg, hogy hány pedagógust fognak alkalmazni. 

 

Pisók István polgármester: Mindenképpen az alsó tagozatokat meg fogják tartani a 

kistelepüléseken, de viszont nem engednék összevonni a tanulócsoportot a felső tagozatban.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Csak 6.-ig írja elő a közoktatási törvény 7-8.-ban már nem. 

 

Pisók István polgármester: Keresik az egyházakat. Felvették velük a kapcsolatot az 

egyházmegyével, de itt ebben a térségben náluk nem vesznek át a katolikusok iskolákat. 

Annyit kaptak válasz képen, hogy januárban esetleg tárgyaljanak. Mindenképpen megoldást 

keresnek az iskolára, de függvénye annak, hogy most az új oktatási törvény mit tartalmaz, de 

nekik viszont szeptember 31-ig dönteni kell, hogy kiszállnak-e a társulásból vagy nem. 

Valószínűleg Kunhegyes Város mindenképpen azt akarja, hogy kilépjenek.  

Azon a megállapodáson, amikor ott voltak az Editkével, akkor is azon voltak, hogy elismerjék 

a tartozást, és hogy ki is fogják majd fizetni. Úgy gondolja, hogy hosszú racionális 

változásokat tettek most legutóbb, hogy mind a szociálisnál, mind az iskolánál létszámot 

csökkentettek, ennél jobban nem lehet létszámot csökkenteni ezen a területen, mert 

minimálisan vannak mindenhol. Egy Önkormányzat csak azzal tud termelni, ha a költségeit 

csökkenti. Tehát nem egy termelőegység az Önkormányzat, hanem azon vannak, hogy 

csökkentsék a költségeket. Úgy gondolja, hogy így a legjobb, ha maradnak ebben a 

társulásban, még ha nehéz is 

 

Szabó Rudolf képviselő: Az a kérdés merült föl benne, hogy szeptember 30.-a előtt 

mindenképpen meg kell hozni a szándékukat a december 31.-i kilépésről? Mert ezek 

határidőhöz vannak kötve? Lehetőség van-e még arra, mert vagy önálló közművelődési 

intézmény, ahogy Marika mondta vagy pedig az egyházak is nyilatkoznak. Tehát mind a két 

út nyitva állhat még? Ha a kilépés mellett döntenek, még akkor nem mondtak semmit se, hogy 

önálló intézmény lesznek vagy valamelyik egyház, amelyik befogadja őket.  

 

Pisók István polgármester: Hát addigra már ki fog derülni, hogy melyik egyházat fogadják 

el. Az egyházak is tisztában lesznek azzal. 
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Szabó Rudolf képviselő: Tehát szabad a választási lehetőség szeptember 30. után. 

 

Pisók István polgármester: Még ők sincsenek tisztában igazából azzal, hogy mit fognak 

meghagyni. Nagy szerepe lesz a Kormányhivatalnak, ugyanis elmondták, hogy az 

iskolaigazgatókat ők fogják majd kinevezni, de belép majd ebbe, hogy a tantestület is tud, 

nem szavazni, hanem véleményt nyilvánítani és ez bekerül a Kormányhivatalba és a 

Kormányhivatal dönt majd. 

Létrehoznak majd egy ellenőrzési rendszert az iskolának, mint régebben volt. Leveszik az 

Önkormányzatokról a terhet, azzal, hogy ha a pedagógusoknak a fizetését ők fogják megadni. 

Néhány adatot, amit elmondtak, fejlettebb tagországokban 6,6 %-ot fordítanak kutatásra, 

náluk Magyarországon 3 %-ot. Az állam kivonult az oktatásból és az Önkormányzatoknak a 

költségvetésére hárította. Jelen állás szerint, durván 45%-ban támogatja a közoktatást, ami a 

többi fennmaradó rész, az Önkormányzatnak kellene hozzátenni.  

Most a gyerekek száma is följebb fog emelkedni. A 40 órából 32 órát kell a pedagógusoknak 

az iskolában tölteni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: 32 órát kötelező a tagintézményben tölteni 28 óra lesz a kötelező 

óraszám ebből ténylegesen, 21 órát kell a délelőtti oktatáson és a fennmaradó kötelező 7 órát 

pedig délután. Tehát gyakorlatilag ezzel együtt, ha ez bejön, szeptembertől megoldódik a 

napközinek az ellátása, hiszen a pedagógusnak a kötelező óráját el kell ott tölteni és még 

plusz 4 órát ott kell tölteni az intézményben a feladatok ellátásával. 8 órát engedélyeznek 

neki, hogy otthon dolgozatot javítson.  

 

Pisók István polgármester: Ebből az oktatási törvényből kijön majd az is, hogy valójában 

támogatják-e ezeket a társulásokat. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amennyiben a kormány valóban átvállalja a pedagógusok bérét, 

abban a pillanatban megszűnnek a közoktatási társulások, mert értelme nem lesz. Hiszen a 

bért kifizetik, a Kormányhivatal fogja kinevezni az adott intézmény vezetőjét illetve, hogy 

nagyobb településeken meg hozzájuk kellene járulniuk a dologi kiadásokhoz is. Csak ez a 

2000 fő csak ilyen kistelepülésre vonatkozik a dologi kiadás. 

 

Pisók István polgármester: Legfeljebb van még olyan lehetőségük is, hogy átadhatják az 

iskolát megyei fenntartásra. Most kérdés, hogy a megyei hivatalok is meddig bírják. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annak meg van az veszélye, hogy a megye köteles 

átvenni, de nem köteles helyben működtetni az iskolát. 

 

Pisók István polgármester: Javasolja, szavazzák meg, hogy nem értünk egyet ezzel a 

felmondással. Ahhoz tartják magunkat, amit a Kormányhivatal állásfoglalásában leírt.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Polgármestert megbízzák, hogy június 30.-ig számoljon be 

a tárgyalásai eredményéről. 

 

Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy felveszi a kapcsolatot Kunhegyes Város 

polgármesterével, és ha nem tudnak kompromisszumot kötni, akkor mindenképpen igénybe 

fogja venni az ügyvédnek a segítségét. 
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Fuder Lászlóné képviselő: A közoktatási szakértő mikor kijött úgy nyilatkozott, hogy 

Kunhegyesen meg van a hajlandóság a tárgyalásra. Mondta, hogy igazából feléjük még ezt 

nem jelezték, hogy hajlandóság van bennük a tárgyalásra. 

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. A 

képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.  

 

74/2011.(V. 30.) számú határozat 
 

-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás, a Kunhegyesi Mikro-

térségi Közművelődési Intézményi Társulásból való felmondásról, kizárásról – 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térésgi 

Közoktatási Intézményi Társulásból, valamint a Kunhegyesi Mikro-téréségi 

Közművelődési Intézményi Társulásból való kizárással, felmondással nem ért egyet.  

 

2. A társulási tagságot mind a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 

Társulásban, mind a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 

Társulásban fönt kívánja tartani. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata tartozásait elismeri és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a fennálló tartozást a lehető legrövidebb időn belül, minden lehetőséget 

kihasználva rendezi. 

 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Pisók István Polgármestert, hogy 

Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesterével tárgyaljon és szülessen közös 

javaslat, megoldás mind az intézmények további működtetése, mind az adósság 

rendezése vonatkozásában. A tárgyalásokról Pisók István polgármester számoljon be 

2011. június 30. napjáig a Képviselő-testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Balogh Henrietta jegyző 

3. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 

4. Az Intézményi Társulás tagjai 

5. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 

6. Fábián Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény intézményvezetője 

7. Balogh Edina tagóvoda vezető 

8. Fuder Lászlóné tagintézmény vezető 

9. Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Kunhegyesi Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint a Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény átszervezéséről való kezdeményezésről.  
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Balogh Henrietta jegyző: Meg akarják szüntetni a Tiszagyendai telephelyet. 

 

Pisók István polgármester: Az új oktatási törvényben benne van, hogy kötelező fenntartania. 

Javasolja, ne támogassák. További hozzászólás, kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazásra 

kéri fel a képviselőket.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

 

75/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

-Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint a Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény átszervezéséről való kezdeményezéséről – 
 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-

térésgi Közoktatási Intézményi Társulásból, valamint a Kunhegyesi Mikro-

téréségi Közművelődési Intézményi Társulásból való kizárással, felmondással 

nem ért egyet.  

 

2. A társulási tagságot mind a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 

Társulásban, mind a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 

Társulásban fönt kívánja tartani. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata tartozásait elismeri és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a fennálló tartozást a lehető legrövidebb időn belül, minden 

lehetőséget kihasználva rendezi. 

 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzata felhatalmazza Pisók István 

Polgármestert, hogy Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesterével 

tárgyaljon és szülessen közös javaslat, megoldás mind az intézmények további 

működtetése, mind az adósság rendezése vonatkozásában. A tárgyalásokról 

Pisók István polgármester számoljon be 2011. június 30. napjáig a Képviselő-

testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Balogh Henrietta jegyző 

3. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere 

4. Az Intézményi Társulás tagjai 

5. Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatója 

6. Fábián Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény intézményvezetője 

7. Balogh Edina tagóvoda vezető 

8. Fuder Lászlóné tagintézmény vezető 

9. Irattár 

 

Tizedik napirendi pont: Intézményi térítési díjak megállapításáról.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez csak az intézményé, nem ennyit fizetnek az ellátottak. 

Ez csak az intézményi térítési díj. Ami úgy jön ki, hogy az állam által adott normatíva meg a 

működési költségeknek a különbözete. Ez az intézményi, de az, amit itt helyben fizetnek a 

lakosok az ettől sokkal kevesebb.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A tavalyi évben nem így volt, mert az intézménytérítési díjat 

konkrétan saját rendeletükben kellett megállapítani. A szakmai vezető javasolhatja ezt a díjat 

és majd Tiszafüred város fogja közös rendeletben ezt megállapítani. Mindenképpen fontosnak 

tartotta, hogy a testület elé kerüljön ez az anyag, és hogy a testület egyetértésével kerüljön 

bele Tiszafüred város rendeletébe az intézmény térítési díja. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérte az intézményvezető asszony is, hogy véleményezze 

a rendeletet a testület. Ezt a véleményezést 31.-ig szeretné megkapni Dósáné Edit, mert akkor 

ezt képviseli a kistérségben. 

 

Pisók István polgármester: Hozzászólás, vélemény van e még a napirendi ponthoz? 

Amennyiben nincs, szavazásra kéri fel a képviselőket. Aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

76/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

- Intézményi térítési díjak megállapításáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszafüred Kistérségi Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központjában alkalmazott intézményi térítési díjakat az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

 Étkeztetés: 440.- Ft/nap 

 Kiszállítás: 155.- Ft/nap 

 Házi segítségnyújtás: 380.- Ft/óra 

 Nappali ellátás: 305.- Ft/nap 

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jogszabály szerint 

figyelembe vehető jövedelmének  

- 30%- át étkeztetés 

- 25%-át házi segítségnyújtás  

- 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak,  

15%-át nappali ellátást, 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés, 80%-át idősek otthonát igénybe 

vevők esetében. 

 

Határidő: Tiszafüred Város Önkormányzat rendeletében szabályozott határidő 

Felelős: jegyző, polgármester, szakmai egység vezető 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
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4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ szakmai 

vezetője 

5. Irattár 

 

Tizenegyedik napirendi pont: Fegyverneki Katolikus Karitász Csoport támogatás kéréséről.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Jelen állás szerint a tiszagyendai Önkormányzat gazdasági 

helyzete nem teszi lehetővé a támogatást. 

 

Simai Mihály képviselő: Indokaink, hogy saját gyerekeiket sem tudjuk etetni.  

 

Pisók István polgármester: Nem áll úgy az Önkormányzat, hogy most tudjuk támogatni. 

 

Simai Mihály képviselő: Támogatja a polgármester javaslatát. 

 

Pisók István polgármester: Ki lehet szórólapozni, hogy ki akarja támogatni, ebben 

segíthetnek. A javaslata az, hogy nem tudják támogatni. További hozzászólás van-e? Nem 

volt. Aki egyetért a javaslatával, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

 

77/2011.(V. 30.) számú határozat 

 

- Fegyverneki Katolikus Karitász Csoport támogatás kéréséről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete nehéz anyagi helyzete miatt a 

Fegyverneki Katolikus Karitász csoportot nem tudja támogatni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Fegyverneki Katólikus Karitász Csoport Fegyvernek 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

A polgármester zárt ülést rendel el.  

 

 

k.m.f 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 
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9. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2011. május 30-án megtartott soros 

 ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

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

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

 

 

65/2011.(V. 30.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

66/2011.(V. 30.) számú határozat   Napirendi pontok elfogadásáról 

 

67/2011.(V. 30.) számú határozat  A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 
 

 

68/2011.(V. 30.) számú határozat  Tájékoztatás az óvodai feladatok 

ellátására létrehozott Kunhegyesi 

Mikro-térségi Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

69/2011.(V. 30.) számú határozat  Beszámoló Kunhegyes Város Óvodai 

Intézménye 2010, évi költségvetésének 

teljesítéséről 

 

70/2011.(V. 30.) számú határozat Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-

térségi Közoktatási Intézményi 

Társulás 2010. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

71/2011.(V. 30.) számú határozat Beszámoló a Kunhegyesi Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről 
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72/2011.(V. 30.) számú határozat Tájékoztatás a közművelődési feladatok 

ellátására létrehozott Kunhegyesi 

Mikro-térségi Közművelődési 

Intézményi Társulás 2010. évi 

költségvetésének módosításáról 

 

73/2011.(V. 30.) számú határozat  Beszámoló a közművelődési feladatok 

ellátására létrehozott Kunhegyesi 

Mikro-térségi Közművelődési 

Intézményi Társulás 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről 

 

74/2011.(V. 30.) számú határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közoktatási Intézményi Társulás, a 

Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulásból 

való felmondásról, kizárásról 

 

 

75/2011.(V. 30.) számú határozat  Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola, a Kunhegyes Város Óvodai 

Intézménye, valamint a Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény átszervezéséről való 

kezdeményezéséről  

 

76/2011.(V. 30.) számú határozat  Intézményi térítési díjak 

megállapításáról 

 

77/2011.(V. 30.) számú határozat  Fegyverneki Katolikus Karitász 

Csoport támogatás kéréséről 

 

 

 

 

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

 

 

………………………………………………………………….. 

 


