
22. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. november 22-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

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

határozatképes. Egy képviselő igazoltan van távol. Jegyzőkönyvvezetőnek Dull Renátát 

javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, 

kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Dull Renátát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

143/2012.(XI. 22.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dull Renátát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

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

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

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontot.  

 

144/2012.(XI. 22.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda 

szennyvízhálózatának bővítése beruházáshoz kapcsolódóan Bíráló Bizottság megválasztására.  

3 tag lenne. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéshez? Nem volt. Javasolja elfogadásra a 

határozati javaslatot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

145/2012.(XI. 22.) számú határozat 

 

-KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071 számú Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése beruházáshoz kapcsolódóan Bíráló Bizottság megválasztására- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tagokból álló Bíráló 

Bizottságot hozza létre a projektmenedzser, a műszaki ellenőr és a műszaki tenderre 

beérkező ajánlatok értékelésére: 

 

 Balogh Henrietta Tiszagyenda Község Jegyzője 

 Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff Község Jegyzője 

 Csomor Gábor Tiszaroffi Környezetvédelmi és Szennyvízkezelő Kft Ügyvezetője 
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Határidő: 2012. november 23. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszaroff Község Önkormányzata 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: A közös hivatallal kapcsolatosan változások merültek fel.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Állásfoglalást kért a kormányhivatal. Benne lesz mind a kettő 

község.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Nem ott kell 

lenni a székhelynek, ahol több a lakosság. A pénzt lehet külön kezelni. A dolgozók munkáját 

rögzíteni kell.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Törvénytervezetben van benne a köztisztviselők száma. Nem 

kötelesek Tiszabőt befogadni.  

 

Pisók István polgármester: Tiszabő 2000 fő feletti lakosú. Együttműködi megállapodást ők 

állítják össze. Ki tudnának bővülni egy fővel. 4,5 millió forintot kapnának és még maradna is 

pénzük. 2014-ig szól, ha nem jó, akkor ki lehet szállni. Szeretné megtartani a dolgozókat.  

 

Simai Mihály képviselő: Egyenlő feleknek kell lenniük.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tiszaroff nem engedné, hogy Tiszagyenda legyen a 

központ.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Egyetértési jog és ha a képviselő testület nemet mond, akkor nem 

jelent semmit.  

 

Pisók István polgármester: Alapos előkészület legyen. Nekik nagyobb érdekük. Nekik vagy 

Tiszabő vagy Tiszabura, vagy Abádszalók. Ha Kunhegyeshez mennének, 1,5 ember maradna 

nekik.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A napközis nevelő kinevezéséről is dönteni kellene. Az 

állam január 1-jével átveszi az iskolát.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Kértek kimutatásokat az iskoláról. 10 napon belül küldik, hogy a 

feltételeket vállalják-e.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem tudják vállalni, mivel 200%-al nem tudják növelni a 

bevételt. Szerkezetileg az iskola 2013. szeptemberig nem fog változni.  

 

Pisók István polgármester: 2 pedagógust szeretnének kinevezni majd. Jelenleg egy technikai 

személyzet van, és ez kevés.  
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Fuder Lászlóné képviselő: A számszaki adatok nem ismertek. Egy fő biztos, de hogy hány 

főben határozza meg a technikai dolgozók számát, azt nem tudni. A vezető helyettes 

kinevezése kötelező. Kettő pedagógus hiány van. A képviselő-testület úgy döntsön, hogy 

megemeli a pedagógusok számát.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A képviselő-testület úgy dönthet, hogy 2 fővel megemeli a 

pedagógusok számát.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az étkeztetésről is dönteni kell. Nem fog a járáshoz tartozni. Az 

önkormányzat feladata lesz. Nem lesz pénze az önkormányzatnak. Tiszaroffon a napközisek 

kapnak.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az állam amennyit ad, annyit tudnak vállalni.  

 

Pisók István polgármester: Van-e még közérdekű bejelentés? Nem volt. Bezárja az ülést.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

Dull Renáta 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 


