
11. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

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

határozatképes, minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek Dull Renátát javasolja. 

Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, 

kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Dull Renátát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

69/2012.(VI. 15.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dull Renátát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Négy napirendi pont megtárgyalását kéri. Aki egyetért a 

napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.  

 

70/2012.(VI. 15.) számú határozat 

 

-Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszagyendai Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 

beszámolója. Szerette volna, hogy legyen egy olyan ügyvezető, aki hasznot termel. Nagyon 

sok pályázat lesz. Vissza tudnák igényelni az ÁFA-t is.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e olyan, hogy fűnyírás? 

 

Pisók István polgármester: Jelen állás szerint nincs embere.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jessica, a Holland hölgy, kérdezte, hogy van-e elehetőség 

fűnyírásra és, hogy valaki felvegye a postáját.  

 

Pisók István polgármester: Olyat szeretne, aki füvet vág, télen havat hány, ha csőtörés van 

megcsinálja 15.000.- Ft-ért. Órabérben nem jó neki, majd ő megmondja a végén.  

Ingatlant lenne jó vásárolni a Kft-nek. Lesznek turisztikai pályázatok, kerékpáros turizmus. 

Szeretné, ha ezekben részt venne a Nonprofit Kft. Indulhatna a Nonprofit Kft. is és az 

Önkormányzat is egyszerre. A konyhát is átvehetné, de technikai gondok vannak még.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Az alapító mennyi támogatást adott múlt évre?  
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Pisók István polgármester: 500.000.- Ft-ot kapott az induláskor. Az önrészt a nonprofit 

átvállalta és a feladatokat.  

 

Szabó Rudolf képviselő: A jegyzett tőkét hozza az 500.000.- Ft.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Mikor megszorult a Kft, akkor adott kölcsön az Önkormányzat, 

azzal a feltétellel, hogy mikor lesz bevétel, visszaadják.  

 

Pisók István polgármester: Mindenképpen szeretne munkát adni. 2010. évben még 

igényelhetett embert a Kft. is.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Jelentős a Munkaügyi Központ támogatása. 2 millió forint tette 

eredményképtelenné a Kft.-t.  

 

Pisók István polgármester: Gazdasági Társasághoz olyan ember kellene, amelyek hasznot 

teremtenek. Nincs a környéken munka, de ez meg fog változni. Át kell csoportosítani pár 

dolgot. A teleház alkalmazottjait ők fizetik majd.  

Van-e még kérdés, vélemény? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

71/2012.(VI. 15.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 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  6.588 e Ft 

- a mérleg szerinti eredmény – 2.610 e Ft 

- a közhasznúsági jelentést 

 

elfogadta.  

 

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: Tiszabura küldött egy levelet, hogy szétszedték a 

hulladékszállítást. Meg kellene nézni milyen állapotban van és adják el reálisan.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem tudnak dönteni ez ügyben, halasszák el.  

 

Pisók István polgármester. A napirendi pont megtárgyalását elhalasszák.  
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Harmadik napirendi pont: TÁMOP 3.1.11-12 „Óvodafejlesztés” című pályázat 

benyújtásának támogatásáról. 1-100 millióig lehet indulni, 30%-ot lehet eszközre igényelni. 

Képzésen kell részt venni, amit fizetnek. Lehetőség lesz játszótéri eszközök vásárlására.  

 

Oláh János képviselő: Ismerni kell, hogy a pályázat mit tartalmaz.  

 

Pisók István polgármester: Ez a pályázat támogatja pl. a rendezvényeket is. Kérte a 

vezetőtől, írja le, mennyi pénzt kapnak forintban. Minél többen vesznek részt a képzésben, 

annál több támogatást kap.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Az óvoda működését nem zavarja majd? 

 

Pisók István polgármester: Vegyenek fel óvónőt arra az egy évre.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Aki jött most óvónő, neki még nincs meg a megfelelő pontszáma.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha benne van a helyettesítést ellátó pénz, akkor nincs 

semmi gond. 

 

Pisók István polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

72/2012. (VI.15.) számú határozat 

 

-TÁMOP 3.1.11-12 „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásának támogatásáról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kunhegyes Város 

Önkormányzat gesztorságával, Tiszagyenda Község részvételével a TÁMOP 3.1.11-12 

azonosítószámú „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtását. 

 

Támogatja, hogy nyertes pályázat esetén a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény tiszagyendai 

tagintézményében dolgozó óvodapedagógusok bekapcsolódjanak a programba, azzal a 

feltétellel, hogy a továbbképzéseken lévő időszak alatt az óvónők helyettesítését a Kunhegyes 

Város Óvodai Intézménye térítésmentesen biztosítja, annak érdekében, hogy a gyermekek ne 

maradjanak óvónői felügyelet nélkül ezekben az időszakokban sem. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

3. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tiszagyendai tagintézménye helyben 

4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6. Irattár 
 

Negyedik napirendi pont: A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a „Tiszaroff és Tiszagyenda 

szennyvízhálózatának bővítése elnevezésű” fejlesztéshez kapcsolódó 35/2012. (IV.23.) számú 

határozat módosításáról.  
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Balogh Henrietta jegyző: 10.9 millió forint hitel összeg benne van. Az önerőt ki kell fizetni, 

hogy le tudják zárni a beruházást. Arról kellene dönteni, hogy 24,8 millió forintot kellene 

hitelként felvenni. Minden egyes költséget ki kellene fizetni és akkor lehet az EU Önerő Alap 

támogatását felhasználni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Erre lenne fedezet?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Fogadja el a támogatási szerződést a bank. Fedezetet kell 

felajánlani. Forgalomképessé kell, hogy tegye a képviselő-testület.  

 

Pisók István polgármester: Levelet kell írni a Miniszter Úrnak, azt ígérte, segít. A csatorna 

létkérdés.  

 

Pisók István polgármester: további kérdés, hozzászólás vélemény van-e? Nem volt. 

Javasolja elfogadásra a hitelfelvételt.  

A képviselő testület elfogadta a javaslatot.  

 

73/2012. (VI.15.) számú határozat 

 

- A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése elnevezésű” fejlesztéshez kapcsolódó 35/2012. (IV.23.) számú határozat 

módosításáról -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű beruházás önrészének 

biztosításához 24.815.000.- Ft azaz Huszonnégymillió – nyolcszáztizenötezer forint 

fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságtól a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 

Hitelprogram keretében. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt és járulékait, a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban eljárjon, a hitelszerződést aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 
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Pisók István polgármester: Szeptembertől indul olyan pályázat, ami az energetikával 

foglalkozik.  

Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, bezárja az ülést.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

Dull Renáta 

Jegyzőkönyvvezető 

 


