
1. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. január 30-án megtartott soros ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes. Egy képviselő nincs jelen. 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.  

 

1/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Plusz egy napirendi pont felvételét kéri a konyhával 

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

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

2/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi 

célok meghatározásáról. Átadja a szót. 

 

Szabó Rudolf képviselő: 2012. évi célok III.c. pontját nem tudja értelmezni. Nem az 

eredménytelen jogorvoslatok számának kell csökkenni?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Az eredményesnek, amikor velük szemben lépnek fel. Van több 

ügyfél, akinek elutasításra kerül a lakásfenntartási támogatás, a törvényi hivatkozások miatt és 

ennek eredményesnek kell lennie.  

 

Pisók István polgármester: További vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja 

elfogadásra. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

3/2012.(I. 30.) számú határozat 
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-A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok 

meghatározásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező, 2012. évre 

megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri Tiszagyenda Község Polgármesterét, hogy a jegyzővel szembeni 

teljesítménykövetelményeket a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg 2012. 

február 28-ig. 

 

A Képviselő-testület felkéri Tiszagyenda Község jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni 

teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg 2012. 

február 28-ig 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2012. január 31. 

 

A határozatról értesül: 

 

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

Irattár 

 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 

évi munkatervéről.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Előre konkrétan sosem lehet tervezni, rengeteg új dolog és 

változás léphet fel.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mellékletként ki lehetne dolgozni, Tiszagyenda Község 

rendezvénytervét.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Jó lenne, ha a rendezvénytervben előre jeleznék, hogy az iskola 

és az óvoda felé milyen elvárások vannak. A bizottságoknak is lehetne egy éves munkaterv.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Egyetért. Az októberi közmeghallgatást komolyan kell venni. Több 

panaszt hallott már, hogy a választás óta egyedi közmeghallgatás nem volt. A képviselő-

testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, valamit a képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri döntésekről, 

intézkedésekről szóló tájékoztatót. Szeretné, hogy a jövőben ez precízebben történne.  

 

Pisók István polgármester: Az a cél, hogy a gazdasági stabilitást megőrizzék. Létszámot 

csökkentettek, egyéb megtakarításokat hajtottak végre. A szociális felé a tartozás rendezve 

lett. Minél hamarabb ki kellene cserélni a gázfűtést az iskolánál is.  

További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  
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4/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3012. évi munkatervéről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzat 4/2003. (IV.14.) számú Kt. rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 

külön jogszabályokban előírtak alapján összeállított, s e határozat mellékleteként szereplő 

2012. évi munkatervét jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balogh Henrietta jegyző 
 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Munkanélküliségének és 

Szociális helyzetének javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tomajmonostora általi vételi szándékáról. Kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Az ügyvezető úr személyesen is volt itt, és jelezte, hogy a 

taggyűlés addig nem számolja fel, amíg minden egyes testület Tomajmonostora szándékát 

újra megtárgyalja. Amit beletettek törzsbetétet, nem fogják kifizetni, mert nincs pénzük. 

Dönteni kell a tagoknak, hogy a végelszámolás mellett döntenek, vagy Tomajmonostorának 

átengedik.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Mindenkitől megvásárolná a törzsbetétet Tomajmonostora 10%-

ért?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Abban az esetben tartja fent Tomajmonostora a szándékát, ha 

mindenki úgy dönt, hogy eladja neki.  

 

Bató Miklós képviselő: Ha jogutód nélkül szűnne még és nem adják el, lehet, hogy pénzbe 

kerülne nekik.  

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

napirendi pontot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

5/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

-A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Munkanélküliségének és Szociális helyzetének 

javításáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tomajmonostora általi 

vételi szándékáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tomajmonostora 

Község Polgármestere által Tiszagyenda Község Önkormányzatának törzsbetétjére tett 

21.000.- Ft-os ajánlatot és felkéri a taggyűlést, hogy ennek megfelelően intézkedjen.  
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Nonprofit Kft. 

taggyűlését, hogy a közmunkák végzéséhez szükséges – a Nonprofit Kft. által adott és 

Tiszagyenda Község Önkormányzatától használatra átvett – eszköz továbbra is a 

településen maradhasson. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt, hogy a testületi határozatnak megfelelően eljárjanak. 

 

Határidő: 2012. február 11. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Erről értesülnek: 

1. KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Tiszaszentimre 

2. Társult települések polgármesterei helyben 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

A polgármester szünetet rendel el.  

 

Negyedik napirendi pont: Hajnal Istvánné alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondásáról. 

Átadja a szót.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Azért volt erre szükség, mert december 31-ével biztosítási 

jogviszonyban nem állhatott. A cél meghatározásnál a segélyezés nagyon kevés, úgy gondolta 

rá lehetne fordítani.  

 

Pisók István polgármester: Az elgondolás jó, ilyenkor kell az embereknek a legnagyobb 

segítség.  

 

Balogh Henrietta jegyző: December hónapban volt kb. 70 foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást igénylő. Már 116 főnél járnak. 20% terheli őket, jelenleg ez 2.700.000.- Ft ebben a 

hónapban. Jelenleg költségvetés tervezése előtt állnak, az alpolgármesteri díjat betervezhetik 

átmeneti segély címen.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha ez így teher, ő vissza szeretné vonni.  

 

Pisók István polgármester: A napirendi pontot tárgytalannak veszik.  

 

Ötödik napirendi pont: Héder Zsolt bizottsági tagságáról való lemondásáról. Azzal 

indokolta, hogy soha nem lett meghívva.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Soha nem jött el, az anyagot és a meghívót minden tag mindig 

időben megkapta.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Jogszerű, hogy január 5-én január 1-jével visszamenőlegesen 

lemondott? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Visszamenőlegesen nem. Mai nappal elfogadják, tudomásul 

veszik. Következő ülésre megjelöl a bizottság egy olyan tagot, akivel tud együtt dolgozni.  
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Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra a Héder Zsolt lemondását.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

6/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

-Héder Zsolt bizottsági tagságáról való lemondásáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Héder 

Zsolt Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsági tagságáról történő 

lemondását, egyben megköszöni az eddig végzett munkáját. 

 

2. A testület felkéri az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot, hogy a 

2012. februári testületi ülésre tegyen személyi javaslatot új tag megválasztására. 

 

Felelős: Fuder Lászlóné bizottság elnöke 

               Balogh Henrietta jegyző 

  

Határidő: 2012. februári testületi ülés 

 

A határozatról értesül: 

1. Héder Zsolt helyben 

2. Pisók István polgármester helyben 

3. Balogh Henrietta jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Dr. Vaszily Edit háziorvos kérelmének megtárgyalásáról.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem ért egyet, hogy bérleti díjat ne fizessenek. Nem az első eset, 

hogy itt végzi valaki a tevékenységét és nem itt fizeti.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem úgy van a törvényben, hogy ahol végzi, oda kell 

bejelentve lennie?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Csak az építőipari tevékenységeknél.  

 

Bató Miklós képviselő: Neki olyan, mintha zsarolás lenne. Neki ezt a pénzt mindenképpen ki 

kell fizetnie, lehet Borsodivánkán még többet is. Ha ennyire szereti Gyendát, idehozza a 

vállalkozást.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igaz, hogy az asszisztens nem fizet bérleti díjat a szolgálati 

lakásért? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Ez nem igaz. Sablon bérleti szerződés volt eddig, ez átdolgozásra 

került, szankcionálva van benne a nem fizetés követelménye. 

 

Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Kéri 

szavazzanak. Aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással szavazzon.  

1 igen, 4 nem és 1 tartózkodással elutasították Dr. Vaszily Edit háziorvos kérelmét.  
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7/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

-Dr. Vaszily Edit háziorvos kérelmének elutasításáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Dr. Vaszily Edit 

szolgálati lakás bérleti díj iránti elengedésének a kérelmét. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 

elmaradt szolgálati lakás bérleti díj megfizetésében, működjön közre. 

 

Határidő: 2012. február 15. 

Felelős: Balogh Henrietta jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Dr. Vaszily Edit háziorvos helyben 

2. Pisók István polgármester helyben 

3. Balogh Henrietta jegyző helyben 

4. Vígh László adó ügyintéző, pénztáros helyben 

5. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Doma Katalinnal kötendő szerződés meghosszabbításáról. Meg 

vannak vele elégedve.  

 

Bató Miklós képviselő 09:21 perckor távozik az ülésről.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az ingyenes étkezésre jogosult minden olyan gyermek, aki 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Most 96-an vannak, 4-en vannak 100%-os 

térítéssel. 2-en vannak 50%-os térítéssel.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ami 60 napon túli számla, az ki lett fizetve. November 28-ai a 

legrégebbi. Egy hónappal meg kellene hosszabbítani. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tárgyaljanak Doma Katalinnal.  

 

Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja, 

hosszabbítsák meg a szerződést február 29-éig. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

szavazzanak.  

A képviselő testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

8/2012.(I. 30.) számú határozat 

 

- Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról -  

 

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

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátása érdekében 2011. szeptember 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval 

megkötött vállalkozási szerződés 2012. február 1. napjától további 1 hónappal, azaz 2012. 

február 29. napjáig kerüljön meghosszabbításra. 
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: ügyvezető, jegyző 

Határidő: 2012. január 31. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a részvételt. Az 

ülést bezárja.  

 

 

 

k.m.f 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


