14. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. augusztus 07-én megtartott rendkívüli
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.
87/2012.(VIII. 07.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Öt napirendi pont megtárgyalását kéri. Van-e még javaslat?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Volna egy javaslata. Pap Károlyné felkereste, eladná a
telkét az Önkormányzatnak, nagyon olcsó áron. Kéri ennek megtárgyalását.
Pisók István polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
88/2012.(VIII. 07.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont:14/2009. (IX.10.) számú „Tiszagyendáért” emlékérem és a díszpolgári
cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosításáról. Eddig
100.000.- Ft volt, most sajnos a gazdasági helyzetre való tekintettel javasolná, csökkentsék le
50.000.- Ft-ra. Január 1-jétől a kötelező feladatokon kívül nem vállalhatnak egyéb feladatokat.
Oláh János képviselő: Ha januártól megszűnik, erre a félévre muszáj foglalkozni ezzel?
Olyan sok díszpolgár van?
Pisók István polgármester: Egyszer még támogatnak. 2009. évben döntötték el, akkor
Sárközi Sándor volt. 2010. és 2011. évben nem választottak díszpolgárt. Van-e az összeggel
kapcsolatosan más javaslat? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
18/2012.(VIII. 07.) számú rendelet
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-14/2009. (IX.10.) számú „Tiszagyendáért” emlékérem és a díszpolgári cím alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Díszpolgári cím adományozásáról való döntéshozatal. Neki lenne
javaslata, elsőként javasolná Győri Sándor volt polgármester urat, sokat tett a faluért
polgármestersége alatt. Másodikként javasolná nh. Sipos József szintén volt polgármester urat
posztumusz díj átadására.
Fuder Lászlóné képviselő: A második jelöltet javasolná Tiszagyendáért emlékérem
díjazásra. A díszpolgári cím nem azé, aki elszármazik?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem.
Bató Miklós képviselő: Barta Tivadar is sokat tett a faluért.
Pisók István polgármester: Egyetért. Iskolát el lehetne nevezni róla. Imre József is tett sokat
anno a faluért. Sokan megérdemelnék még.
Mielőtt döntenének, szünetet rendel el.
Pisók István polgármester: További javaslat van-e az eddig említetteken felül? Nem volt.
Elsőként javasolja Győri Sándor díszpolgári cím átadására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
89/2012.(VIII. 07.) számú határozat
- Díszpolgári cím adományozásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Sándor részére díszpolgári
címet adományoz, hogy méltóképpen adózhasson a munkásságának, emlékének.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a díszpolgári cím adományozása céljából tegye meg a szükséges lépéseket, vegye fel a
kapcsolatot Győri Sándor családjával.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Győri Sándor helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár
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Pisók István polgármester: Javasolja az elhangzottaknak megfelelően, hogy néhai Sipos
József volt jegyző és polgármester, aki sokat tett a településen a labdarugásért, sportért kapjon
„ Tiszagyendáért” emlékérmet.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 1 igen, 4 nem 2 tartózkodással elutasított határozatot hozott.
90/2012.(VIII. 07.) számú határozat
- nh. Sipos József „Tiszagyendáért” emlékérem adományozásának elutasításárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, nem támogatja, hogy néhai
Sipos József „Tiszagyendáért” emlékérmet kapjon.
Harmadik napirendi pont: Teleház működésének megtárgyalásáról. Amikor ő azt kérte,
hogy nézzék át, nem akart senkit támadni. Szeretné, ha az önfenntartó képessége javulna a
falunak. Javasolná, ha a Nonprofit Kft működtetné.
Fuder Lászlóné képviselő: Jó lett volna, ha leülnek, és megbeszélik. Mindenki tudja, hogy ő
már felajánlotta a Teleház működését a Nonprofit Kft-nek. Akkor erre nem került sor. A
képviselő-testület nem hozhat olyan döntést, ami visszamenőleges augusztus 7-ével, csak egy
előre hozott döntést hozhat mai nappal. Az Önkormányzat nem köthet a teleház
működtetésére szerződést a Nonprofit Kft-vel, mert jelen pillanatban nem az ő tulajdonát
képezi a teleház. A Teleház a Tiszagyendai Sárközi Alapítvány nevén van bejegyezve.
Jelenleg is tagjai a Teleház Szövetségnek, fizetik a tagdíjat. A régiós szövetséghez tartoznak.
Az alapítvány együttműködési megállapodást köt a Nonprofittal, hogy átadja a Teleházat
működtetésre, és a Nonprofit Kft. egy köztes megállapodást köt az önkormányzattal, hogy az
ott lévő gépeit az önkormányzat milyen feltételekkel adja át délután teleházra működtetésre,
hiszen délelőtt informatikai oktatás célját szolgálják a gépek. Maga az ingyenes internet
szolgáltatás is az alapítványnak megy. Az alapító okiratuk tartalmazza, hogy együtt működve
Tiszagyenda Község Önkormányzatával. Eggyel kevesebb gondja lenne, szívesen átadja, de
ez a törvényes módja.
Balogh Henrietta jegyző: Ha megszűnne az alapítvány, akkor is el kellene valahogy járni.
Meg kell nézni, hogyan működik, hogy a Teleház Szövetségnél is átkerüljön.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem biztos benne, hogy a Nonprofit Kft. továbbra is ingyen
kapja az internetet. Az önkormányzat jelen pillanatban olyan szerződést nem jogosult kötni,
amiben azt mondja ki polgármester úr, hogy ő működteti a Teleházat, mert nem az ő
tulajdona.
Balogh Henrietta jegyző: Két út lehetséges. Egyrészt, hogy azt mondja az alapítvány, hogy
megszűnteti a Teleház tevékenységet és akkor jöhet az, hogy át teszik a Nonprofit Kft-hez.
Másodszor jöhet az, amit Fuderné képviselő asszony mondott.
Fuder Lászlóné képviselő: Szeptember 1-jével indítani kell az iskolát, ha nem lesz internet
szolgáltatás, nem lesz normális informatikai oktatás. Akkor át kell költözni az iskolába, ahol
nincs hely arra, hogy 11 gépet befogadjanak.
Bató Miklós képviselő: Itt arról szól a vita, hogy kinél legyen a bevétel. Miért nem
maradhatna minden így ahogy van, csak a Teleház adja át akkor a bevételt.
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Balogh Henrietta jegyző: Ha az alapítvány működteti, viszont a bevételt átadja, az sajátos
bevételnek számít, az ÖNHIKI összegét csökkenti. Ezért lenne jó a Nonprofit Kft-t beiktatni.
Fuder Lászlóné képviselő: Megmondhatná a testület, hogy az ottani bevételt mire fordítsák.
Így nem kerülne átadásra, hogy az ÖNHIKI-t csökkentsék.
Balogh Henrietta jegyző: Kéri, üljenek már le hárman, és beszéljék majd meg.
Pisók István polgármester: Javasolja, ne döntsenek ez ügyben, utána néznek még pár
dolognak.
Negyedik napirendi pont: 5/2012.(II.01) számú BM rendelt alapján Tiszagyenda Községi
Önkormányzat önfenntartó képességét segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására
elnyert támogatásról való döntéshozatal. Leghátrányosabb helyzetű települések pályázhattak
arra, hogyan tudják a fenntartó képességüket fejleszteni. Megkapták a maximum összeget. 3
árajánlat érkezett. Javasolná a Tiszagyendáért Nonprofit Kft. ajánlatát elfogadásra.
Fuder Lászlóné képviselő: A Nonprofit Kft. hogyan fog embereket foglalkoztatni? Vagy
alvállalkozóval fogja csináltatni?
Pisók István polgármester: Ezt a Nonprofit Kft. majd eldönti, ez csak egy árajánlat.
Bató Miklós képviselő: Egyik ajánlatnál sem lát olyat, hogy szemét tároló helység.
Pisók István polgármester: Majd a Kft. kigazdálkodja intézi. További kérdés, vélemény
van-e? Nem volt. Javasolja a Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.
árajánlatát elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
91/2012.(VIII. 07.) számú határozat
-5/2012.(II.01) számú BM rendelt alapján Tiszagyenda Községi Önkormányzat
önfenntartó képességét segítő, Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására elnyert
támogatásról való döntéshozatal1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5/2012.
(III.1.) számú BM rendelet alapján elnyert támogatásból történő kivitelezéssel –
önfenntartó képességet segítő önkormányzati ingatlanok felújítása, átalakítása,
bővítése az iskolában és az óvodában – a legjobb ajánlatot adót TISZAGYENDÁÉRT
Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést Dull Renátával aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:

a
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1.
2.
3.
4.

Kivitelező
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Sportkör kérelmének megtárgyalásáról. Az
elmúlt időszakokban támogatták a civil szervezeteket. Kényszerűségből hoztak olyan
racionális intézkedéseket, ami miatt nem tudták tovább támogatni. Akkor arra kérték őket,
próbáljanak szponzorokat szerezni. Nem szeretné, ha megszűnne a sportkör. Valamilyen
szinten most is támogatják, karban tartják a pályát, nyírják a füvet. Átadja a szót.
Bató Miklós képviselő: Milyen összegre gondolt?
Tasi István: Éves költségvetésük millió forint felett van. Havi 50.000.- Ft-ra lenne szükség.
Van még vízdíj, villany. Amikor kell fizetni a számlákat határidőre, nem tudnak szponzorokra
várni mindig.
Bató Miklós képviselő: Ha tudna adni az önkormányzat, megéri azzal a tudattal folytatni,
hogy januártól nem tudnak adni?
Tasi István: Gondolt arra, hogy az Önkormányzat az építményt átvehetné a tulajdonába.
Talán ők az egyetlen olyan csapat, akinek nem segít az Önkormányzat.
Pisók István polgármester: Ez nem igaz. A helyi vállalkozóktól lehetne támogatásokat
kérni.
Oláh János képviselő: Ez az egyetlen összetartó a sportrendezvény, heti foci a faluban, nem
szabadna veszni hagyni.
Bató Miklós képviselő: Nem sok pénz, de ha a számlát nézik, sok pénz, ha tényleg nincs
pénz semmire.
Balogh Henrietta jegyző: Úgy gondolja, ha Rendőrséget tudják támogatni 130.000.- Ft-tal,
akkor ezt a havi 50.000.- Ft-ot is oda lehetne adni augusztustól.
Bató Miklós képviselő: Támogatja a havi 50.000.- Ft-ot december 31-éig.
Pisók István polgármester: Harcoltak, hogy megmaradjon az iskola is, nagyon nehéz
helyzetek voltak.
December 31-éig javasolja az 50.000.- Ft támogatást. Más javaslat van-e? Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
92/2012.(VIII. 07.) számú határozat
-Tiszagyenda Községi Sportkör támogatásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. augusztustól
decemberig 5 hónapon keresztül havi 50.000.- azaz Ötvenezer forinttal támogatja a
Tiszagyenda Községi Sportkört.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a támogatás utalásáról minden hónap
utolsó napjáig. Első alkalommal szeptember végén az augusztus és szeptember havi
támogatás kerüljön átutalásra.
Felelős: Jegyző
Határidő: minden hónap utolsó napja
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Községi Sportkör Tiszagyenda
2. Polgármester helyben
3. Jegyző helyben
4. Irattár
Hatodik napirendi pont: Pap Károlyné telek eladásáról. Lebontásra került a háza. Ő már
javasolt neki egyszer 60.000.-Ft-ot.
Bató Miklós képviselő: 5.- Ft-ot sem ér az a porta. Van előtte egy önkormányzati porta, nem
tudnak abban sem mit termelni. Rossz a föld is.
Balogh Henrietta jegyző: Abban segíthetnének, hogy eltakarítják a maradványokat.
Pisók István polgármester: Javasolja, halásszák el a döntést ez ügyben, utána kell járni.
Tájékoztatja a képviselőket, tárgyalt Fazekas miniszterelnök úrral, írtak neki egy levelet, majd
ajánlott egy kézenfekvő megoldás, miszerint nem kell kifizetni az önrészt a csatorna
beruházásnál. Ez egy jó hír.
A falunap szervezés alatt van, augusztus 19-én lesz, szponzori támogatásokból.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem pályáztak a falunap finanszírozására?
Oláh János képviselő: Abban maradtak nem pályáznak, mert akkor ők határozzák, meg mit
lehet és mit nem.
Pisók István polgármester: Van-e még közérdekű bejelentés? Nem volt. Köszöni a
megjelenést, az ülést bezárja.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető
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