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Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. február 6-án megtartott rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

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

határozatképes. Egy képviselő nincs jelen. 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.  

 

9/2012.(II. 06.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Egy napirendi pont megtárgyalását kéri. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.  

 

10/2012.(II. 06.) számú határozat 

 

-Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Óvodai, iskolai térítési díjak meghatározásáról. Kérdés, hozzászólás, 

vélemény van-e?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Aránylag nem magas az emelés.  

 

Pisók István polgármester: Még mindig alacsonyabb a térítési díjak, mint az előzőleg volt. 

Máshol is körülbelül itt mozognak az árak. Javasolja elfogadásra, a meghosszabbítást. Aki 

egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi 

pontot.  

 

11/2012.(II. 06.) számú határozat 

 

-Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátásának 

térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg 2012. március 1. napjától: 

 

a.) óvodai étkeztetés: 
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aa.) tízórai  52.- Ft nyersanyag + 31.- Ft (60%rezsiköltség) + Áfa = 105.- 

Ft/adag 

ab.)ebéd           175.- Ft nyersanyag + 105.- Ft (60% rezsiköltség) + Áfa  = 356.- 

Ft/adag 

ac.)uzsonna 54.- Ft nyersanyag + 32.- Ft (60% rezsiköltség) + Áfa = 109.- 

Ft/adag 

 

b.) iskolai étkeztetés: 

 

ba.)ebéd  253.- Ft nyersanyag + 152.- Ft (60%rezsiköltség) + Áfa = 515.- 

Ft/adag 

 

 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kunhegyes Város Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a részvételt. Az 

ülést bezárja.  

 

 

 

k.m.f 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 


