
15. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. augusztus 28-án 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.  

 

93/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Öt napirendi pont megtárgyalását kéri. Van-e még javaslat?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretné kérni az általa benyújtott indítványt vegyék fel a 

napirendi pontok közé, a napközivel kapcsolatosan. És kérné, hogy elsőként tárgyalják meg, 

mert el kell neki mennie hamarabb az ülésről.  

 

Pisók István polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

94/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A napközi helyzetének megtárgyalásáról. Felvették a kapcsolatot a 

Munkaügyi Központtal.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A Munkaügyi Központnál 50%-os TÁMOP-os pályázat van a 

bérre és a járulékaira is, valamint plusztámogatás lenne, ha valaki tartós munkanélküli, akkor 

a startkártyát ki lehetne váltani, így a járulékokat elengednék.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Őket az önkormányzathoz közvetítik ki, és ők úgy adják tovább 

az intézménynek? Átlagba 39 gyermek volt a napköziben, nagyon szükség lenne rá.  

 

Pisók István polgármester: Van egy olyan lehetőség is, hogy fiatal pályakezdőt december 

31-ig 100%-os támogatással lehet foglalkoztatni. Van-e még vélemény, nem volt.  

Javasolná, hogy a napköziben 2 fő foglalkoztatására kerülne sor 2012. december 31. napjáig, 

így igény alapján mind az alsóban, mind a felsőben működne a napközi. 2013. január 1. 
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napjától még nem tudni hogyan változik a közoktatás, mit vesz át az állam, mi az ami saját 

működtetésben marad, javasolja, térjenek erre vissza később.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

95/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

- Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

tiszagyendai tagiskolájának napközis csoport helyzetének megtárgyalásáról-  

 

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

általános iskolában a napközit működteti 2012. december 31-éig, ennek érdekében a 

Munkaügyi Központtól a napközbeni működtetésére támogatott formában 2 főt igényel, 

melyből az egyikőjük 100%-ban, míg a másik személy 50%-ban támogatott.  

 

A napközi kérdését 2012. december 31. napját követően újra napirendre tűzi.  

 

A képviselő-testület az 50%-os bér és járuléktámogatás mellé a másik 50%-ot saját 

költségvetéséből biztosítja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2012. szeptember 1.  

 

A határozatról értesül:  

1. Polgármester helybe 

2. Jegyző helyben 

3. Irattár 

 

Második napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda Local Agenda 21 programjának 

elfogadásáról. Hozzászólás, vélemény van-e?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Azért szükséges ez a program, mert az általános szerződési 

feltételek kimondják, hogy egy éven belül egy ilyet be kell mutatni a támogató szerv felé. 

Tiszaroffal közösen ők megcsinálták, ez egy kötelező feladat.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyira jól kidolgozott, hogy pályázathoz is használható. 

Az anyag azt szolgálja, hogy a társulásban végrehajtott pályázati projekt mellett 

megvalósítják a környezetvédelmet, a humán szolgáltatásokat, a közösségi programokat 

biztosítják. Ez a pályázati program nem csak egy szűk körben, hanem a helyi lakosságnak a 

részvételével valósul meg.  

 

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

Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

96/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

-Tiszaroff és Tiszagyenda Local Agenda 21 programjának elfogadásáról- 
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Tiszagyenda Község Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező, Tiszaroff és Tiszagyenda Községek fenntartható fejlődését szolgáló Local Agenda 21 

programját. 

 

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

Local Agenda 21 programot a támogató szerv felé küldje meg. 

 

Határidő: 2012. augusztus 29. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

2. Tiszaroff Község Önkormányzata 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról. Hozzászólás van-e? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez azért kellett, mert Tiszaroff község kilép a társulásból. 

Átveszi a Baptista Szeretetszolgálat. Le van írva, hogy a kilépés során figyelmet kell fordítani 

Tiszagyenda Község Önkormányzatával közösen megvalósított projektekre és az abban vállalt 

kötelezettségi feltételekre, és a megállapodások betartására. Hiába válnak ki, a pályázatot 

végig kell vinni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Előfordulhat, hogy az elektromos vezetékek nem jól vannak 

ellátva, és ez okozta azt, hogy a tűzoltók nem adták meg a működési engedélyt, mivel nem 

volt érvényes papírjuk arról, hogy az adott rendszer működő képes és nem okoz problémát. 

Az iskolának is lejár lassan, minél hamarabb meg kell újítani.  

 

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

Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

97/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

-A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) és 43. §-ának (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ában foglaltakra tudomásul 

veszi Tiszaroff Község Önkormányzati Képviselőtestületének 50/2012. (V.30.) számú 

határozatát a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola Tiszaroffi Tagintézménye a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulásból 

való kilépéséről, 2012. augusztus 31. napjával. 
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Kunhegyes Város 

Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézmény fenntartói jogát 

visszaadja Tiszaroff Község Önkormányzatának, a tagintézmény használatában lévő, 

könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzat 

tulajdonába visszakerülnek. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás - 

határozat mellékletét képező - társulási megállapodás módosítását 2012. szeptember 01-i 

hatállyal jóváhagyja, és felhatalmazza Pisók István Polgármestert a Társulási 

Megállapodást Módosító Okirat aláírására. 

 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását - határozat 

mellékletét képező tartalommal - 2012. szeptember 01-i hatállyal jóváhagyja, és 

felhatalmazza Pisók István Polgármestert, annak aláírására. 

 

5. Tiszagyenda Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Kunhegyes Város 

Önkormányzata az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat a társulási megállapodás 

9.1. pontja értelmében Tiszaroff Község Önkormányzatával 3 hónapon belül elvégzi, a 

Tiszaroffi Tagintézményre vonatkozó pályázatok bonyolítása során keletkezett vagyont 

is el kell számolni a felek között annak minden fenntartási kötelezettségével együtt. 

 

Felelős: Szabó András polgármester, Pisók István polgármester 

Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző 

 Szabó István igazgató 

 Balogh Henrietta jegyző 

 

Határidő: az okiratok aláírására: azonnal, az elszámolásokra: folyamatos, de legkésőbb 

2012. november 30. 

 

A határozatról értesül 

1.Kunhegyes Város Önkormányzata 

2.Tiszaroff Község Önkormányzata 

3.Pisók István polgármester 

4.Balogh Henrietta jegyző 

5.Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Óvodában, Iskolában étkeztetés biztosítása. Az a javaslata, hogy 

továbbra is Kunhegyesről hordják az ebédet. Doma Katalinnal meg vannak elégedve, jóval 

olcsóbb is.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Le kellett volna Edittel ülni és megtárgyalni.  

 

Pisók István polgármester: Ő sem kezdeményezett. Ígért már több mindent.  

 

Oláh János képviselő: Fejlesztés ígért, teljesült ebből bármi? Azért fogadták el azokat az 

árakat.  
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Pisók István polgármester: Semmi. Decemberben megszűnik a Kistérség, megszűnik, 

ezáltal a szerződés is. Az lenne a legjobb, ha lenne egy saját konyhájuk, az itt dolgozók 

kedvezményesebben vásárolhatnák az ebédet, mindig friss termékből főznének.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A bérleti szerződés a helyiségre szól.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akár december 31-éig is meg lehetne hosszabbítani.  

 

Pisók István polgármester: Javasolna 2 hónapos szerződést Doma Katalinnal. Van-e más 

javaslat? További kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, szavazást kér.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta javaslatot.  

 

98/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

- Óvodai, Iskolai étkeztetés biztosításáról-  

 

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. szeptember 1. napjától 2012. november 30. napjáig 

kerüljön meghosszabbításra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: ügyvezető, jegyző 

Határidő: 2012. augusztus 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 

 

08:37 órakor Fuder Lászlóné képviselő távozik.  

 

Ötödik napirendi pont: „Biztos Kezdet Gyerekház” kialakítása. A művelődési ház mellett 

átalakítanák a szolgálati lakást. 2 évre biztosítanának 3 embernek állást. Ez tartalmazná a 

fűtés korszerűsítését, tető cserét, nyílászáró cseréket, egy játszótér kialakítását. Bemegy az 

anyuka a gyerekével, vagy a kismama és ott elkészítheti magának az ételt. Lesz konyha, 

mosógép. 2 év után lejár a pályázat, nincs tovább foglalkoztatás. Minden rezsi költséget 

állnak.  

 

Oláh János képviselő: Ha bárkinek is munkát tudnak adni, akkor azt tegyék meg.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Maga a program célkitűzése nagyon jó. Azoknak a 

családoknak, ahol nagy szegénységben élnek, azoknak menedéket adott. Megtanulhat az anya 

főzni, mosni, háztartást vezetni. Kaptak ételt ennek fejébe. Ami aggálya, hogy ez egy pályázat 
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keretében megy, amire pénzt adnak, amennyiben nem valósul meg, esetleg visszafizetési 

kötelezettséggel járna. Ha 0-5 éves gyermek az anyjával együtt ott van, akkor ez a gyerek 

nyilván nem jár óvodába, de együtt működik az óvodával. 15 évre, ha odaadják a 

kistérségnek, a pályázat továbbra is működik, még ha a kistérség meg is szűnik. Nehogy az 

legyen, hogy működtessék ők tovább. Mit akarnak 15 évig az ingatlannal.  

 

Oláh János képviselő: Ezt bizonyos térségekre találták ki. Ha ott gondozza a gyerekét, akkor 

otthon miért nem gondozza? Önellátást sem tanulja meg akkor.  

 

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

létre a gyerekházat. 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.  

 

99/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

-„Biztos Kezdet Gyerekház” kialakítása- 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a TÁMOP-5.2.3-A-12/1. „Integrált térségi programok a 

gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című pályázathoz kapcsolódó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás 

pályázatot nyújtson be a TÁMOP 5.2.3-A-12/1 „Integrált térségi programok a gyerekek és 

családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” című felhívásra, és támogatja a „Biztos Kezdet 

Gyerekház” létrehozását Tiszagyendán. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában 

lévő Tiszagyenda, Béke út 8/a szám alatti ingatlant ingyenes használatba adja a projekt idejére 

-15 évre Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a pályázat 

megvalósításához anyagi hozzájárulást nem tud biztosítani. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Földterület felajánlásáról. Ez a terület a Petőfi Sándor úton van. Ez 

egy ajándék számukra.  

Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Aki egyetért az elfogadásával, kézfeltartással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 
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100/2012.(VIII. 28.) számú határozat 

 

-Tiszagyenda 197/2 hrsz-ú beépítetlen terület felajánlásának elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balogh Lajos és 

Balogh Lajosné által felajánlott, Tiszagyenda Község belterületén lévő 197/2 hrsz-ú 

beépítetlen terület művelési ágú ingatlan ellenérték nélküli felajánlását elfogadja, egyben 

megköszöni a tulajdonosoknak a felajánlást.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan átírásával járó összes 

költséget magára vállalja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések 

megkötésére, aláírására. 

 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül:  

1. Balogh Lajos és Balogh Lajosné Tiszagyenda 

2. Polgármester helyben 

3. Jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Van-e közérdekű bejelentés? Nem volt. Köszöni a megjelenést, 

az ülést bezárja.  

 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 
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15. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. augusztus 28-án megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

93/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

94/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadásáról 

 

95/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola tiszagyendai tagiskolájának 

napközis csoport helyzetének 

megtárgyalásáról 

 

96/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Tiszaroff és Tiszagyenda Local Agenda 

21 programjának elfogadásáról 

 

97/2012.(VIII. 28.) számú határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai 

Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

98/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Óvodai, Iskolai étkeztetés biztosításáról 

 

99/2012.(VIII. 28.) számú határozat  „Biztos Kezdet Gyerekház” kialakítása 

 

100/2012.(VIII. 28.) számú határozat  Tiszagyenda 197/2 hrsz-ú beépítetlen 

terület felajánlásának elfogadásáról 

 

 

 

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

 

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

 


