
20. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. október 19-én megtartott soros ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket. 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.  

 

126/2012.(X. 19.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

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

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

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

127/2012.(X. 19.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 

aláírására való felhatalmazás. Ha Kunhegyessel hoznának létre közös Polgármesteri Hivatalt, 

akkor körülbelül 1.8 embert kapna meg Tiszagyenda. Ha kisebb községgel csatlakoznak, 

akkor a kettő kis település kap közösen 11 főt. Ilyen szempontból előnyösebb lenne ha 

Tiszaroffal hoznának létre közös hivatalt. Erről nem kell most dönteni, csak tájékoztatás 

képpen említette meg.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olvasta, ha majd járási hivatalhoz csatlakoznak, biztosítani 

kell nekik egy helyiséget az ügysegédnek. Külön a szerződés tárgyát képezi, hogy a rezsi 

költségeket majd külön szerződésben kell szabályozni. Arra kell vigyázni, nehogy rájuk 

húzzák majd az egész költséget. A tulajdon jog mindenben meg marad itt.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi lesz itt a konkrét feladata az ügysegédnek? 

 

Balogh Henrietta jegyző: Azokat a feladatokat fogja ellátni, amiket átvesz a járás. Átveszi az 

ügyfelektől a járásokhoz tartozó kérelmeket. Maximum egy napot fog itt tölteni.  

 

Pisók István polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Nem volt. Javasolja elfogadásra 

a kiküldött határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  
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128/2012. (X.19.) számú határozat 

 

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Tiszagyenda Község  

Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi  Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó 

megállapodás elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint 

egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) 

bekezdése, valamint 5. § (2) bekezdése és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Kunhegyesi Járási Hivatal 

kialakításához kapcsolódó megállapodást elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő megállapodás és 

annak esetleges aktualizálása, valamint a teljességi nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2012. október 31. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Azért szükséges a módosítás, mivel nagyon sok változás volt. A 

közbeszerzési törvény kizárta azt, hogy a képviselő-testület tagjai nem lehetnek a bíráló 

bizottság tagjai. Korábban a testületi tagokból lett választva, most már összeférhetetlenek.  

 

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

129/2012. (X.19.) számú határozat 

 

- Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletét képező Tiszagyenda Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. 
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Az 59/2011. (IV.28.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat jelen határozat 

elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: 22/2012. (III.20.) számú képviselő-testületi határozat 

visszavonásáról, „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” tárgyú pályázati 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások megkezdéséről. Úgy néz ki, hogy megkapják 

majd a támogatást.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Jogszabály változás történt, így nekik nincs szükségül a teljes 

összegre. Ha tudnak konkrét dolgot, ide kerül úgy is.  

 

Pisók István polgármester: Már csak jövő márciusban indulnak el a munkálatok. Van-e még 

hozzászólás, kérdés? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

130/2012. (X.19.) számú határozat 

 

- 22/2012. (III.20.) számú határozat visszavonásáról, közbeszerzési eljárások 

indíthatóságáról –  

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 22/2012. 

(III.20.) számú határozatát visszavonja. 

 

2. A „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” tárgyú pályázati 

projekthez kapcsolódóan a projekt menedzser, FIDIC mérnök, kivitelező 

közbeszerzési eljárása megkezdhető. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 

hogy a saját forrás biztosítása érdekében eljárjon, a pályázat sikeres megvalósítása 

érdekében közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszaroff Község Polgármestere 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Az előterjesztésben kiküldött második határozati javaslatot is 

javasolja elfogadásra.  
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.  

 

131/2012. (X.19.) számú határozat 

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése elnevezésű” fejlesztéshez kapcsolódó 10.968.815.- Ft összegű fejlesztési célú hitel 

felvételéről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 35/2012. (IV.23.) 

számú határozatot és a 73/2012. (VI.15.) számú határozatot visszavonja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű beruházás önrészének 

biztosításához 10.968.815 .- Ft azaz Tízmillió – kilencszázhatvannyolcezer – 

nyolcszáztizenöt forint fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a Magyar Fejlesztési Bank 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 

Program keretében. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt és járulékait, a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban eljárjon, a hitelszerződést aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Iskolai-óvodai étkeztetésről. Továbbra is önkormányzati feladat 

marad jövőre is. Vannak tervek konyha fejlesztésével kapcsolatosan, bíznak benne, meg 

tudják valósítani és akkor az az iskola-óvoda javát is szolgálja.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megmarad majd a normatíva.  

 

Pisók István polgármester: Javasolja, hosszabbítsák meg december 31-éig.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

132/2012. (X.19.) számú határozat 

 

- Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok ellátásáról -  

 

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 



 5 

megkötött vállalkozási szerződés 2012. november 1. napjától 2012. december 31. napjáig 

kerüljön meghosszabbításra. 

 

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

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

 

Felelős: ügyvezető, jegyző 

Határidő: 2012. október 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 

 

 

 

 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az idősek napi vacsorát November 17-ére tervezik. 

 

Pisók István polgármester: Karácsonyra jótékonysági ünnepséget szeretne. A falu újságot 

szeretné fellendíteni.  

Amennyiben nincs több bejelentés, az ülést bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 
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20. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. október 19-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

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

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

126/2012.(X. 19.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

127/2012.(X. 19.) számú határozat    Napirendi pontok elfogadásáról 

 

128/2012. (X.19.) számú határozat  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal és Tiszagyenda 

Község  Önkormányzata közötti, 

a Kunhegyesi  Járási Hivatal 

kialakításához kapcsolódó 

megállapodás elfogadásáról 

 

129/2012. (X.19.) számú határozat Közbeszerzési szabályzat 

elfogadásáról 
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130/2012. (X.19.) számú határozat 22/2012. (III.20.) számú 

határozat visszavonásáról, 

közbeszerzési eljárások 

indíthatóságáról 

 

131/2012. (X.19.) számú határozat A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-

től a „Tiszaroff és Tiszagyenda 

szennyvízhálózatának bővítése 

elnevezésű” fejlesztéshez 

kapcsolódó 10.968.815.- Ft 

összegű fejlesztési célú hitel 

felvételéről 

 

132/2012. (X.19.) számú határozat    Iskolai- Óvoda közétkeztetésről 

 

 

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

 

………………………………………………………………….. 

 

……………………………………… 


