
17. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros 

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.  

 

104/2012.(IX. 24.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Tizennégy 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.  

 

105/2012.(IX. 24.) számú határozat 

 

-Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 

szóló 1/2012.(II.15.) számú rendeletének módosításáról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 

átadja a szót az elnökének.  

 

Simai Mihály képviselő: Tiszagyenda Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 

napirendi pontot megtárgyalta, egyhangúan elfogadták. Sajnos kevés a pénz. Azok a számok 

szerepelnek, amik már megtörténtek.  

 

Pisók István polgármester. Kérdés vélemény amennyiben nincs, szavazzanak. Javasolja 

elfogadásra. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

19/2012.(IX. 24.) számú rendelet 
 

-Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) 

számú rendeletének módosításáról- 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi I. félévi 

költségvetési gazdálkodásának teljesítéséről. Átadja a szót. 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az iparűzési adó a tervezetthez képest nagyon alacsony, a 

beszámoló is tartalmazza. Ők terveztek túl, vagy valóban ennyire nem fizetnek adót.  

Kiadási oldalon megtervezésre kerül, hogy az oktatási társulásnak átadott pénzeszköz több 

mint 4 millió forint. Az óvoda és a közművelődés esetében ki van mutatva, az iskola esetében 

nincs. Teljesült? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Az iparűzési adó nagyon alul teljesült. Azok a cégek akik 

telephelyet létesítettek a szolgálati lakásba, részletfizetési kérelmet nyújtottak be. Jelentős a 

kintlévőség.  

Ő is hiányolta miért nem mutatta ki Kunhegyes mennyi a pénzeszköz átadás. Az első félévi 

teljesítésre is került.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra.  

A képviselő testület egyhangúan elfogadta. 

 

106/2012.(IX. 24.) számú határozat 

 

-Beszámoló a Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 

helyzetéről - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának beszámolóját a 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, a 

beszámoló 1 – 6. számú mellékleteivel együtt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Harmadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait 

ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

2012. évi költségvetésének módosításáról. Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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107/2012.(IX. 24.) számú határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi 

költségvetésének módosításáról 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi költségvetésének módosítását e 

határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

e l f o g a d j a  

 

Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.3. számú 

mellékletként kerül beépítésre. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait 

ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

2012. évi I. félévi teljesítéséről. Kérdés, vélemény van-e? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elég tűrhetően teljesült részükről első félévben. Ebben az évben 

nincs különösebb probléma, elégedett Kunhegyes a dolgaikkal, a hiányzó pénzeszközöket 

sikeresen átadták. Hiányolta, hogy mindig részletesen fel volt tüntetve mennyi volt az átadott 

pénzeszköz.  

 

Pisók István polgármester: Gáz korrekciót kellene kérni. A kifizetésekkel jól állnak. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  

 

108/2012. (IX.24.) Kt. Határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi I. félévi 

teljesítéséről 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2007. október 30-án kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási 

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola 2012. I. félévi beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2. 

számú mellékletek szerinti tartalommal 
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e l f o g a d j a  

 

 

Az 1. melléklet 2.3., a 2. számú melléklete 17.3. szám mellékletként kerül beépítésre 

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. I. félévi beszámolójába. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosításáról. Kérdés, 

vélemény nem volt. A polgármester javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  

 

109/2012. (IX.24.) Kt. Határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város 

Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2007. július 27-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös 

feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosítását 

e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

e l f o g a d j a  

 

Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.4. számú 

mellékletként kerül beépítésre. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait 

ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi I. félévi teljesítéséről.  

 

Fuder Lászlóné képviselő. Nagyon jól állnak szerencsére.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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110/2012. (IX.24.) Kt. Határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város 

Óvodai Intézménye 2012. évi I. félévi teljesítéséről 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2007. július 27-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai 

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi I. félévi 

beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2. számú mellékletek szerinti tartalommal 

 

e l f o g a d j a  

 

Az 1. melléklete 2.4., a 2. számú melléklete 17.4. számú mellékletként kerül beépítésre 

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. I. félévi beszámolójába. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi 

költségvetésének módosításáról. Hozzászólás, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra 

a határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

111/2012. (IX.24.) Kt. Határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2008. június 2-án kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja lapján a Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét 

képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

 

e l f o g a d j a  

 

Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.5. számú 

mellékletként kerül beépítésre. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 
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4. Irattár 

 

Nyolcadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi 

Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Hozzászólás, kérdés, vélemény van-e? Nem 

volt. Javasolja elfogadásra határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

112/2012. (IX.24.) Kt. Határozat 

 

A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a 

2008. június 2-án kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja lapján a Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2012. I. félévi beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2. 

számú melléklet szerinti tartalommal 

 

e l f o g a d j a  

 

Az 1. melléklete 2.5., a 2. számú melléklet 17.5. számú mellékletként kerül beépítésre 

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. I. félévi beszámolójába. 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Munkabérhitel szerződés hosszabbításáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Mindig egy évre állapítja meg az OTP. A változások miatt most 

december 21-éig módosítják.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra. A képviselő-testület egyhangúan 

elfogadta a javaslatot.  

 

113/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

- Munkabérhitel igénybevételéről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat alkalmanként maximum 2.500.000.- Ft összegű 

munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. 

 

A hitel végső lejárata: 2012. december 21. 
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt. azzal a 

feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel – a 

visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 

pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 

önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 

normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. 

javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket 

az OTP Bank Nyrt. a munkabér-, valamint folyószámlahitel szerződésekből eredő tartozások 

törlesztésére fordítja. 

 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 

amennyiben Tiszagyenda Község Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a 

központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 

fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló 

számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel 

összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható 

következő havi Tiszagyenda Község Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó 

finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2012. szeptember 26. 

 

A határozatról értesül: 

1. OTP Bank NyRt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Irattár 

 

Tizedik napirendi pont: Folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása. Amennyiben 

nincs hozzászólás, kérdés, javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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114/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

- Folyószámla hitelkeret szerződés hosszabbításáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata 11.570.000.- Ft azaz Tizenegymillió – ötszázhetvenezer 

Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák 

kezelésére. 

 

A hitel végső lejárata:                        2012. december 21. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 

pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 

önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 

normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. 

javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket 

az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások 

törlesztésére fordítja. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel, kamata és járulékos költségei 

visszafizetési kötelezettségeinek további biztosítéka a 437954 számon létrejött 

Jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. javára a tiszagyendai 316, 442/3 és 692 hrsz-ú 

ingatlanokra bejegyzett 24.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog. 

 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 

amennyiben Tiszagyenda Község Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a 

központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerződés 

alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 

szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására 

szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2012. szeptember 26. 

 

A határozatról értesül: 

1. OTP Bank NyRt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Irattár 
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Tizenegyedik napirendi pont: Szándéknyilatkozat megtétele a tiszagyendai iskola 

működéséről. Megkereste őt a Kolping, ez egy katolikus szervezet. Hajlandóak lennének 

átvenni az iskolát, egy kitétel lenne, hogy Fegyverneken lenne a tagintézmény. Ha 

Fegyvernek képviselő-testülete elfogadná, átvenné őket a Kolping. Sokat küszködtek azért, 

hogy helyben maradjon az iskola.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Szeptember 30-áig kell szándéknyilatkozatot tenni első körben. 

Majd október 31-el kell a konkrét döntést meghozni, de átvizsgálják addig az 

önkormányzatok gazdálkodását is.  

 

Pisók István polgármester: A református iskolánál is próbálkoztak már. A fűtéssel 

kapcsolatban most több pályázatot is várnak, ami által még többet tudnának megtakarítani, 

fűtés szempontjából is és energia szempontjából is.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: November 2-án állnak fel a tankerületi oktatási központok. Ő 

hozzájuk fog kerülni azoknak a településeknek a kérvénye, akik vállalják, hogy tovább 

működtetik. Még mindig lesz lehetőség, ha ők azt mondják, hogy nem fogadják be őket.  

 

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás, javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

115/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

- Szándéknyilatkozat a 3.000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdése a.) 

pontja alapján -  
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, nyilatkozza, hogy 

az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén 

lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 

76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Kunhegyes Város Polgármestere 

2. Kunhegyes Város Jegyzője 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere 

4. Tiszagyenda Község Jegyzője 

5. Tiszagyendai általános iskola tagintézmény vezetője 

6. Irattár 

 

Tizenkettedik napirendi pont: TÁMOP- 3.1.4-12/2 azonosító számú pályázatban történő 

részvételről, pályázat benyújtásának támogatásáról. Hozzászólás van-e? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A tavasszal jelent meg első körben. Akkor ők nem foglakoztak 

vele. Az ő iskolájuk esetében 19 millió forintról van szó. Itt van a lista, amiket meg kell 
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valósítani. Csak azok a tanulók vonhatók be, akik nem 1. és 5. osztályosok. Van egészségnap 

félévente. Iskolai agressziókezelést tartalmaz, családi életre nevelési program, helytörténeti 

szakkör, és intézményi innováció. Rengeteg program, tanfolyam és továbbképzés is.  

 

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kézfeltartással 

szavazzanak.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

116/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

-TÁMOP- 3.1.4-12/2 azonosító számú pályázatban történő részvételről, pályázat 

benyújtásának támogatásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata hozzájárul a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola TÁMOP- 3.1.4-12/2 azonosító számú felhívásra 

készült pályázatának benyújtásához a Tiszagyendai Tagintézmény részvételével. 

 

1. A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó 148.615.951 Ft, azaz 

Száznegyvennyolcmillió-hatszáztizenötezer-kilencszázötvenegy forint, melyet a 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, mint a 

pályázat kedvezményezettje támogatási forrásból biztosít. A Tiszagyendai tagintézmény 

összköltsége a pályázatban 19.208.175.- Ft. 

 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző, tagintézmény vezető 

Határidő: folyamatos 

Erről értesülnek: 

1. Szabó András polgármester 

2. Dr. Pénzes Tímea jegyző 

3. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 

4. Fuder Lászlóné a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Szakiskola tiszagyendai tagintézményének vezetője 

5. Pisók István polgármester helyben 

6. Balogh Henrietta jegyző helyben 

7. Irattár 

 

Tizenharmadik napirendi pont: A belügyminiszter 4/2011. (III.1.) BM rendelete az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó elnyert támogatásról való döntéshozatal. Az óvodának nyílászáró 

csere lenne, és a hőszigetelése. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.  
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117/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

- A belügyminiszter 4/2011. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó elnyert 

támogatásról való döntéshozatal - 

 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatásra 105680 igénylésazonosítóval benyújtott, nyertes pályázatban részt kíván 

venni 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzata a 9.720.000.- Ft azaz Kilencmillió – 

hétszázhúszezer támogatási összeghez kapcsolódóan 2012. évi költségvetésében 

1.080.000.- Ft azaz Egymillió – nyolcvanezer forint összegű önerőt biztosít. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármesterét a támogatási szerződés 

aláírására. 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a 

polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötésével, valamint a beruházás 

megvalósításával kapcsolatosan működjön közre. 

 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere 

2. Répászky Gabriella vezető főtanácsos Kunhegyes 

3. Balogh Edina tagintézmény vezető helyben 

4. Pisók István polgármester helyben 

5. Balogh Henrietta jegyző helyben 

6. Irattár 

 

Tizennegyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézményének iskolatej programhoz való 

csatlakozásáról. Voltak már vele gondok.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Eldobálták, nem itták, tavaly úgy döntöttek nem kérik, 

fizetni is kellett. Javasolja, most rendeljék meg. Ha csak 1-2 gyerek is issza meg, akkor is 

rendeljék meg. Felügyelet mellett igyák meg.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Tavaly úgy volt, hogy az MVH mint Kunhegyes Várost nézte és 

egy intézményként bírálta. Ezért volt sok az önrész.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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118/2012. (IX.24.) számú határozat 

 

- A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

tiszagyendai tagintézményének iskolatej programhoz való csatlakozásáról - 

  

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával 

csatlakozni kíván Kunhegyes Város Önkormányzatának gesztorságával az iskolatej 

programhoz. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kunhegyes Város 

Önkormányzatát, hogy a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézménye vonatkozásában nyújtsa be 

csatlakozási szándékát az iskolatej programba való csatlakozásra. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata az iskolatej programhoz csatlakozva vállalja, 

hogy a támogatást megelőlegezi és a felmerülő önrészt vállalja, saját költségvetésébe 

beépíti. 

 

Határidő: 2012. szeptember 24. 

Felelős: jegyző, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

1) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

tiszagyendai tagintézmény vezetője helyben 

3) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 

igazgatója Kunhegyes 

4) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

5) Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

6) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Az orvosi rendelőre írnak ki egy pályázatot, felújításra. 100%-os 

támogatás, szeretnék majd beadni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Élelmiszeradomány fog érkezni, már nagyon várja a 

lakosság. Novemberben érkezik.  

 

Simai Mihály képviselő: Polgárőrség tagokat toborzott, 8 plusz fővel gyarapodtak.  

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 
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17. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

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

RENDELETEK MUTATÓJA 
………………………………………………………………………………………………… 

19/2012.(IX. 24.) számú rendelet  Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának 2012. évi 

költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15.) 

számú rendeletének módosításáról 

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

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

104/2012.(IX. 24.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

105/2012.(IX. 24.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadásáról 

 

106/2012.(IX. 24.) számú határozat  Beszámoló a Tiszagyenda Község 

Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

 

107/2012.(IX. 24.) számú határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai 

Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 2012. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

108/2012. (IX.24.) Kt. Határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai 

Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Szakiskola 2012. évi I. félévi 

teljesítéséről 

 

109/2012. (IX.24.) Kt. Határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai 

Társulás közös feladatait ellátó 

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

2012. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

110/2012. (IX.24.) Kt. Határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai 

Társulás közös feladatait ellátó 
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Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 

2012. évi I. félévi teljesítéséről 

 

111/2012. (IX.24.) Kt. Határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2012. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

112/2012. (IX.24.) Kt. Határozat  A Kunhegyesi Mikro-térségi 

Közművelődési Intézményi Társulás 

közös feladatait ellátó Kunhegyes 

Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2012. évi költségvetésének I. 

félévi teljesítéséről 

 

113/2012. (IX.24.) számú határozat  Munkabérhitel igénybevételéről 

 

114/2012. (IX.24.) számú határozat  Folyószámla hitelkeret szerződés 

hosszabbításáról 

 

115/2012. (IX.24.) számú határozat  Szándéknyilatkozat a 3.000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó 

önkormányzat részéről, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdése a.) 

pontja alapján 

 

116/2012. (IX.24.) számú határozat  TÁMOP- 3.1.4-12/2 azonosító számú 

pályázatban történő részvételről, 

pályázat benyújtásának támogatásáról 

 

117/2012. (IX.24.) számú határozat  A belügyminiszter 4/2011. (III.1.) BM 

rendelete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó elnyert 

támogatásról való döntéshozatal 

 

118/2012. (IX.24.) számú határozat  A Kunhegyesi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Szakiskola tiszagyendai 

tagintézményének iskolatej programhoz 

való csatlakozásáról 

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

 

………………………………………………………………….. 

 


