
16. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 10-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.  

 

101/2012.(IX. 10.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

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

Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.  

 

102/2012.(IX. 10.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A megyei önkormányzati tartalék, és az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 2012. évi igényléséről. Szeretnék beadni II. 

ütemben is.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Három ütemben lehet benyújtani. Áprilisban, szeptemberben ill. 

novemberben. Jövőre már nem is biztos, hogy lesz ÖNHIKI.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

103/2012.(IX. 10.) számú határozat 

 

- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 

vonatkozó igény benyújtására - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. 

pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására 12.633 e Ft összegre 
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

a. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a 

feletti. 

b. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 10.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

c. Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 12.633 

ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el. 

d. Tiszagyenda Község Önkormányzata az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

e. Tiszagyenda Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: 2012. szeptember 10. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés, van-e?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mikor lesznek meg a tányérok az iskolába? 

 

Pisók István polgármester: Kértek árajánlatokat már.  

 

Oláh János képviselő: A körjegyzőséggel kapcsolatosan tudnak már bővebb tájékoztatást 

adni? 

 

Pisók István polgármester: December 31-éig kell dönteni, hová szeretnének csatlakozni. Az 

önkormányzat megmarad, a Polgármesteri Hivatal lesz közösen működtetve. Szeretnék, ha a 

létszám megmaradna. Próbálják a legjobb döntést meghozni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ha december 31-ig nem döntenek, februárban a kormányhivatal 

jelöli ki, hová csatlakozzanak.  

 

Oláh János képviselő: Meg kell vizsgálni több oldalról is, Tiszaroff is sokat segített már 

Tiszagyendának.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Tart attól, hogy a nagyobb önkormányzat bekebelezi őket. Ha 

bárki átkerül a járási hivatalhoz, úgy kerül át, hogy íróasztalával, székével, számítógépével 

együtt. Jelentkeztek hárman.  

 

Pisók István polgármester: Az iskoláról is el kell gondolkodni, volt szó arról, hogy 

Fegyverneken lesz katolikus iskola, és neki lesznek a tagintézménye.  
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Fuder Lászlóné képviselő: Az állam az előírt törvényi kötelezettség alapján kiszámolja, 

hogy az adott intézményben az adott osztályszintnek megfelelően hány pedagógusra van 

szükség és hány olyan dolgozóra, aki az oktatást segíti.  

 

Pisók István polgármester: Lesz egy pályázat nap elemes rendszerre, jó lenne az iskolánál 

és az óvodánál is hasznosítani.  

A konyhát szeretné vissza venni az önkormányzat részére.  

Az orvosi ügyeletre is megoldást kell találni, nagyon sokat fizetnek érte. Csütörtökön, 

Fegyverneken megbeszélés lesz, bízik benne, jobb ajánlatot tesznek.  

Van-e még közérdekű bejelentés, kérdések? Nem volt. Köszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


