21. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. november 12-én megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Egy képviselő igazoltan van távol. Polgármester Úr nem ért vissza sajnos a
megbeszélésről. 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.
133/2012.(XI. 12.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nyolc 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.
134/2012.(XI. 12.) számú határozat
-Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról. Átadja a szót a jegyző nőnek.
Balogh Henrietta jegyző: Eddig még minden évben csatlakozott az Önkormányzat. Ez egy
lehetőség, élni kell vele. Változtak a pályázati feltételek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
adják meg a lehetőséget a diákoknak.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
135/2012.(XI. 12.) számú határozat
-Bursa Hungarica
csatlakozásról-

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjpályázathoz

történő

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
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Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A határozatról értesül:
1. Emberi Ertőforrások Minisztériuma Budapest
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben
5. Irattár
Második napirendi pont: LEADER támogatásról történő lemondás. Ez a faluközpont
szépítésére megnyert pályázat volt. Azért terjesztette elő polgármester úr, mert a 6 millió
forintos önrész nem áll rendelkezésre. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
136/2012.(XI. 12.) számú határozat
-A 135/2012. (X.18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre nyújtott
támogatásról való lemondás Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton nyilatkozunk, hogy a
135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető
támogatás pályázati felhívásának keretében 2009. január 10. napján benyújtott, 2047145760
számon nyilvántartott támogatási kérelem kapcsán a 1105362189 azonosító számú támogatási
kérelemnek helyt adó határozatban szereplő támogatási összeg 20.347.880.- Ft azaz
Húszmillió – háromszáznegyvenhétezer - nyolcszáznyolcvan forint támogatási összeg
egészéről lemondunk önerő biztosításának hiánya miatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondási nyilatkozatot írja alá és
juttassa el a támogató szerv felé.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tisza-tó Térsége Leder Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17.
2. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága 1385 Budapest 62. Pf.: 867.
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
5. Irattár
Harmadik napirendi pont: TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatása pályázat benyújtására és megállapodás megkötése vele. Átadja a szót
jegyzőnőnek, tájékoztassa a képviselő-testületet.
Balogh Henrietta jegyző: Ugyanaz szinte mint a faluközpont szépítése című pályázat. A
Nonprofit Kft is nyújthat be pályázatot, és mivel a Kft áfa visszaigénylésére jogosult, ezért ő
100%-ban lehet jogosult a pályázatra. Ez 3 területet érintene. A park fejlesztését, egy játszótér
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kialakítását a sportpályánál, ill. a sportpályán egy kisebb műfüves pályát. Maximum 25 millió
forintra lehet pályázni. A játszótérre 5 millió forint jut, a műfüves pályára is, és a park
fejlesztésére 15 millió forint. Ehhez nincs önrész. 30% előleget oda adnak, és a folyamatos
elszámolás mellett a többit.
Fuder Lászlóné képviselő: A LEADER-es pályázatokkal kapcsolatban rosszak a
tapasztalatai. Nem biztos abban, hogy a 30%-ot le lehet hívni. Eddig sem volt rá példa, csak
utófinanszírozásra. Miért kell nekik műfüves pálya? Nincs jobb lehetőség? Egy játszóteret
nem lehet a mai árak mellett kialakítani 5 millió forintból. Egy parkba mit lehet 15 millió
forintért? Mivel támogatás, így felelősséget vállal az Önkormányzat arra, hogy a Nonprofit
Kft. meg is tudja ezt valósítani. A végén, ha nem lesz meg a 30%-a, az önkormányzat hogyan
fizeti ki? Az utolsó részletet ki kell fizetni valakinek. Honnan termeli be a Kft?
Balogh Henrietta jegyző: Van a pályázatnak egy olyan része, ami a közbeszerzésben úgy
lesz ki írva, hogy a Nonprofit Kft a támogatást nem fogja látni, hanem egyből a szállítót
fogják kifizetni.
Szabó Rudolf képviselő: Hol van a 301-es parcella? A 4. pontja homályos számára,
összeütközésbe kerül az első mondat és a 4. pont. Bele kellene még írni, hogy anyagi
hozzájárulás.
Balogh Henrietta jegyző:A park egész része, a busz fordulóig. A pályázatban úgy szerepel,
hogy az első célterület a vidék örökség megőrzésére irányul, ingatlan felújítása. A második
része a pályázatnak a park és a piac fejlesztése. Piacra csak 80%-os a támogatás. Harmadik a
sportpálya létesítése és park fejlesztése. A vidéki örökség megőrzésére azért nem gondolt
polgármester úr, mert arra van egy egészen más lehetőség. Játszótérre csak 5 millió forintot
lehet maximum beadni, és összesen 25 millió forint a támogatás.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdés, hozzászólás van-e még? Nem volt. Javasolja,
módosítással elfogadni. Írják bele, hogy anyagi hozzájárulást nem biztosítanak. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
137/2012.(XI. 12.) számú határozat
A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására a
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján kiírt falumegújításra és- fejlesztésre történő
pályázaton való részvételre 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és támogatja azt,
hogy a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. a 442/3-as hrszú ingatlanhoz (sporttelep), valamint a 301/3 ingatlanhoz (park) kapcsolódóan
pályázatot nyújtson be a 102/2012. (X.1.) számú VM rendeletben kiírt
falumegújításra- és fejlesztésre.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a falumegújítást és- fejlesztést
(park felújítása, játszótér és műfüves pálya kialakítása a sporttelepen) - a pályázat
nyertessége esetén – a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 301/1, 301/2, 301/3, 442/3 hrsz-ú
ingatlanokon megépíthesse, működtethesse.
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3. A pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében a rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján
a Képviselő-testület a Nonprofit Kft-vel a 301/3, 442/3 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
ráépítési és használati jog biztosítására az előterjesztés melléklete szerint
megállapodást köt.
4. A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan anyagi hozzájárulást,
forrást nem biztosít.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplő
megállapodás aláírására, a pályázat érdekében való közreműködésre.
Határidő: 2012. november 14.
Felelős: polgármester, jegyző, Nonprofit Kft. ügyvezetője
A határozatról értesül:
1. Tisza-tó Térsége Leder Egyesület 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 1/17.
2. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások
Igazgatósága 1385 Budapest 62. Pf.: 867.
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
5. Irattár
Negyedik napirendi pont:
megszűntetéséről.

KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT

Közhasznú Nonprofit

Kft.

Balogh Henrietta jegyző: Már több alkalommal volt ez itt a testület előtt. Felszámolási
eljárás kerül megindításra a cég ellen, így a cégbíróság automatikusan megszünteti majd.
Szabó Rudolf képviselő: ez egy nyakatekert megoldás. Nem tűnik, ki, hogy a Kft. mivel
tartozott, mit követelt ő a tagoktól Tiszagyenda vonatkozásában. Azt szűrte le, hogy
Tiszagyenda, mint tag, nem valószínű, hogy elmegy a taggyűlésre. A határozati javaslatot egy
lapra tették fel az aláírással, biztos spóroltak. Ezt külön lapra kellett volna tenni. Nekik ezen
kell leadni a szavazatukat, és majd a szolnoki törvényszék határoz. Ha a Kft. ezt egyhangúan
megszavazza, akkor indítják el a megszüntetését. Most a fizetésképtelenséget állapítják meg,
és elindítják a felszámolási eljárást. A cég legfelsőbb szerve, a társaság taggyűlése.
Balogh Henrietta jegyző: A legfelsőbb szint a taggyűlés, viszont a taggyűlésen a
polgármester úr csak azt képviselheti, amit a képviselő-testület előtte határozatban meghozott.
Illő elmenni. Volt olyan is, hogy taggyűlés volt, és nem kaptak meghívót. Annyira rosszul
működött a KHT.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúa elfogadta a javaslatot.
138/2012.(XI. 12.) számú határozat
A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT MUNKANÉLKÜLISÉGÉNEK ÉS SZOCIÁLIS
HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód nélküli
megszűnés elhatározásáról -
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A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft tagja, Tiszagyenda Község
Önkormányzata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 4.§-a és a Társaság
Alapszabálya alapján megállapítja, hogy a Kft. a fennálló tartozását soha nem vitatta, azonban
ennek ellenére fedezet hiányában nem rendezte, ezért vélelmezni kellett a társaság
fizetésképtelenségét. Ezért az 1991. évi IL. Tv. 22.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján kérjük a
Tisztelt Törvényszéktől a felszámolási eljárás megindítását, illetve az 1991. évi IL. Tv. 27.§
(2) bekezdés b.) pontja alapján a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. adós
fizetésképtelenségének megállapítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
1. KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Tiszaszentimre Község Polgármestere
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
5. Irattár
Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatás
felhasználásához közbeszerzési eljárás kiírásáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról,
ajánlattételi felhívásról. Ez az óvodai pályázatról szól. Hozzászólás van-e?
Balogh Henrietta jegyző: Annyival szeretné kiegészíteni, hogy a mai nap folyamán
Kunhegyes Város az ajánlattételi felhívást megküldte, de a nagy terjedelme miatt nem hozta
be. Ezt is szükséges lenne elfogadni.
Fuder Lászlóné képviselő: Tudni már, a település mennyit kap ebből az összegből? Mennyi
lesz ebből az önerő? A közbeszerzési díj benne van a pályázatban?
Balogh Henrietta jegyző: Erről már volt szó egyik ülésen. 10-11 millió forintot kap
Tiszagyenda, ehhez 1,2 millió az önrész. A tornateremből ami visszajár, kifutja az óvoda
önerejét. A közbeszerzési díj igen benne van a pályázatban. A kunhegyesiek a legolcsóbbat
támogatják.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További vélemény van-e? Nem volt. Elsőként javasolja
Bakos Lászlót, és az ajánlattételi felhívás elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
139/2012.(XI. 12.) számú határozat
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználásához
közbeszerzési eljárás kiírásáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, ajánlattételi
felhívás elfogadásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás
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keretében megvalósuló óvoda felújítás építési beruházások megvalósítása tárgyában
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt:
A közbeszerzési eljárás feladatainak ellátásával megbízza:
Bakos Lászlót (5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.)
Bruttó megbízási díj: 304.800.- Ft.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósításához
kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzata a feladatellátás megvalósításához kapcsolódó
költségeket támogatás arányosan vállalja, azt a 2012. évi költségvetésében biztosítja
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó Andrást Kunhegyes Város Polgármesterét a
szerződés aláírására, Pisók Istvánt Tiszagyenda Község Polgármesterét a pályázati
eljárásban való közreműködésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
4. Irattár
Hatodik napirendi pont: Tiszagyenda-Tiszaroff szennyvízhálózatához kapcsolódóan
ajánlattételi felhívások kiküldése. Kérdés van-e?
Szabó Rudolf képviselő: Kik a tagok?
Balogh Henrietta jegyző: Pisók István és Kamarás Zsolt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: További kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot.
140/2012.(XI. 12.) számú határozat
-KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának
bővítése beruházáshoz kapcsolódóan az ajánlattételi felhívások megküldése a
projektmenedzser és a műszaki ellenőr kiválasztása érdekében 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki
ellenőr (FIDIC) mérnök beszerzése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását az alábbi vállalkozásoknak küldi meg:




V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok, Rákóczi u. 40-42.
KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget, 9688/4 hrsz
SZEPARÁTOR Kft. 5008 Szolnok, Ménes u. 6.
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
projektmenedzser érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását
az alábbi vállalkozásoknak küldi meg:




EPOMAP Kft 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Aditus Zrt 1051 Budapest, Báthory utca 3.
RVI Magyarország Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 179. (Irodasor)

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban közreműködjön.

felhatalmazza

a

Határidő: 2012. november 13.
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül
1. Tiszaroff Község Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Hetedik napirendi pont: A tiszagyendai 331/4 hrsz-ú ingatlanra fölhasználati megállapodás
ügye. Egy alkalommal 500.000.- Ft-ot fizet ki a STRABAG Zrt., hogy itt lehet a hivatal
udvarán a konténer. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
141/2012.(XI. 12.) számú határozat
-A tiszagyendai 331/4 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati megállapodásról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztéshez mellékelt változási vázrajz alapján a az önkormányzat tulajdonában
lévő 331/4 hrsz-ú ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. a távközlési építményt
(konténert) továbbra is fenntarthatja.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
331/4 hrsz-on lévő távközlési építmény a földhasználati jog bejegyzése tekintetében az
ingatlan nyilvántartásba bekerüljön, abban az esetben, ha az előzetes egyeztetés
alapján ajánlott 500.000.- Ft azaz Ötszázezer forint az önkormányzat részére
megfizetésre kerül.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ingatlan nyilvántartási bejegyzéshez szükséges megállapodást
írja alá.
Határidő: folyamatos,
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
1. STRABAG Zrt. 1095 Budapest, Pf.: 368.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
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4. Irattár
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az utolsó napirendi pont megtárgyalásához zárt ülést
rendel el.

k.m.f.
Hajnal Istvánné
alpolgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető
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21. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. november 12-én megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
…………………………………………………………………………………………………

HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
133/2012.(XI. 12.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezető
elfogadásáról

személyének

134/2012.(XI. 12.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

135/2012.(XI. 12.) számú határozat

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról

136/2012.(XI. 12.) számú határozat

A 135/2012. (X.18.) FVM rendelet
alapján falumegújításra és fejlesztésre
nyújtott támogatásról való lemondás

137/2012.(XI. 12.) számú határozat

A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
támogatására a 102/2012. (X.1.) VM
rendelet alapján kiírt falumegújításra
és- fejlesztésre történő pályázaton való
részvételre

138/2012.(XI. 12.) számú határozat

A
KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT
MUNKANÉLKÜLISÉGÉNEK
ÉS
SZOCIÁLIS
HELYZETÉNEK
JAVÍTÁSÁÉRT Közhasznú Nonprofit
Kft.
jogutód
nélküli
megszűnés
elhatározásáról
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139/2012.(XI. 12.) számú határozat

Tiszagyenda,
Tiszaszentimre,
Tomajmonostora
településeken
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás
felhasználásához közbeszerzési eljárás
kiírásáról és közbeszerzési szakértő
kiválasztásáról, ajánlattételi felhívás
elfogadásáról

140/2012.(XI. 12.) számú határozat

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071
számú
Tiszaroff
és
Tiszagyenda
szennyvízhálózatának
bővítése
beruházáshoz
kapcsolódóan
az
ajánlattételi felhívások megküldése a
projektmenedzser és a műszaki ellenőr
kiválasztása érdekében

141/2012.(XI. 12.) számú határozat

A tiszagyendai 331/4 hrsz-ú ingatlanhoz
kapcsolódó
földhasználati
megállapodásról

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

…………………………………………………………………..

………………………………………

