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23. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. november 29-én megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Köszönti Tiszaroff Község Jegyzőjét
és Polgármesterét. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Alpolgármester asszony
igazoltan van távol. 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.
146/2012.(XI. 29.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Hat napirendi pont került kiküldésre, plusz egy napirendi pont
felvételét kérné, a tagintézmény vezető kinevezéséről, és első napirendi pontként kérné
megtárgyalni a közös önkormányzattal kapcsolatos napirendi pontot. Van-e más javaslat?
Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
147/2012.(XI. 29.) számú határozat
-

Napirendi pontokat elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
megtárgyalásáról. Kérték a képviselőket, bármilyen észrevételük, javaslatuk van, tegyék meg.
Mindenki a legjobb megállapodást szeretné, csak az előnyükre válna ez a megállapodás.
Kérdés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Ismert-e már konkrétan a közös önkormányzat tényleges
létszáma? Ő üdvözli a közös Önkormányzatot, annak ellenére is, hogy néha voltak ellentétek.
Benne szerepel, hogy a tiszagyendai önkormányzatnak adott juttatás teljes egészében a
tiszagyendai önkormányzatra fordítható. Lehet az önkormányzatnak külön álszámlát nyitni
annak érdekében, hogy arra érkezzen be a normatíva?
Inkasszóval kapcsolatban kételyei vannak. Előfordulhat az, hogy az itt lévő dolgozó megy át,
vagy jön át ide dolgozni?
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Köszönti a képviselőket, köszöni a lehetőséget,
hogy személyesen is beszélgethetnek erről a dologról. Senkibe ne legyen kétely, ezt a
megállapodást is a kényszer szülte. Úgy gondolják, mind a két településnek a leg pozitívabban
kell kijönnie. A létszámmal kapcsolatosan az Államkincstártól kértek állásfoglalást. Nem
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tudni még a fix létszámot. Magyarország költségvetésének elfogadása szükséges ahhoz, hogy
a finansziális oldalt lássák.
Az inkasszó valóban egy biztosítékként működik. A gesztor önkormányzat lesz a
munkáltatója azoknak a köztisztviselőknek, akik jelen pillanatban a gyendai hivatalban
dolgozik.
Alszámlára nem tudnak utalni. 4.6 millió forintot adnak egy köztisztviselőre. Ha a képviselők
olyan besorolásba vannak, hogy a bérük elviszi a nagy részét, akkor valahonnan igen, hozzá
kell tenni a bérekhez.
A két település vonatkozásában úgy gondolja, mivel sok lehetőségük nincsen, hogy
megvárják, míg hozzá csatolják őket Kunhegyeshez, vagy választanak ők.
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor fennállhat a veszélye annak, hogy ha ők létrehoznak egy
közös aparátust, hogy másik település is ide csapódhat?
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Nem. A kistelepülések vonatkozásában
együttműködési megállapodásra kötelezett. Kistelepülés, aki nem tudott együttműködési
megállapodást kötni, annak kijelölnek várost.
Ügyrendet is kell majd létrehozni. Ha Gyendán van egy olyan szakember, akinek az aláírása
számukra is szükséges, azt nyilván valóan úgy próbálják megoldani, hogy neki ne kelljen
mozogni, vagy ha lehet minél kevesebbet. Ha a feladatleosztásokat megkapják, akkor lesz
teljes mértékben számukra nyilvánvaló. Egyenlőre mindenki csinálja mind két településen a
dolgát.
Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff jegyzője: Ha egy közös hivatal lesz, csak egy gazdaság
vezető lehet. Ő mind a két helyen gazdaságvezető lesz.
Fuder Lászlóné képviselő: Azt hallotta, hogy Tomajmonostora gondolkozik azon, hogy
bekéredzkedik az ő településeik közé. Ha ez létre jönne, mennyiben változtatja meg a két
település összetételét?
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Nagyban. 1,2-es lenne a szorzó. Ők is beszélgettek
erről, elmondták, hogy oda minimum 3 ember kell. Ez nekik nem releváns. Fontos, hogy az a
létszám ami meg van, meg is maradhasson. Egy ilyen kis településen fontos, hogy ha már
munkahelyet nem tudnak létesíteni, legalább megszűntetni ne kelljen.
Oláh János képviselő: Aki ilyen pozícióba kerül és a falu dolgával foglalkozik, az maradjon
meg egy kicsit lokálpatriótának.
Pisók István polgármester: Ez egy kényszer szülte megállapodás, de mind a ketten olyat
szeretnének, hogy mind a két településnek jó legyen.
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Ha városhoz csatlakoznának, a törvény azt írja elő,
hogy a városi képviselő-testület dönt mindenről.
Pisók István polgármester: Ha kevesebb a létszám, kevesebb ember segíti a polgármester
munkáját, kevesebben segítik a falu lakóit is.
Balogh Henrietta jegyző: Sokan összekeverik ezt most a régi rendszerrel. Az önkormányzat
mind a két településen megmarad. Jól elkülöníthető lesz.
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Szabó Rudolf képviselő: Látszik rajta, hogy kényszer szülte ezt az előterjesztés. Olvasta,
hogy az önkormányzatoknak az SZMSZ-t az egyes önkormányzatok dolgozzák ki. Az
ügyrendet pedig a jegyző készíti el. Jegyző és aljegyző lesz majd? Az ügyrend az Tiszaroffon
készül majd?
Balogh Henrietta jegyző: Lesz a közös önkormányzati hivatalnak egy ügyrendje, amit
közösen fognak majd elkészíteni ill., mind a kettő testület jóváhagyja. Azonban vannak olyan
változások, ami az önkormányzatnak az SZMSZ-ében is át kell hogy vezetésre kerüljenek. A
polgármesteri hivatal neve például megváltozik. Erre célzott az előterjesztés, hogy ezeket a
munkálatokat kell majd elvégezni.
Szabó Rudolf képviselő: A megállapodás 3. fejezet 15. pontjában. A közös hivatal
munkájával kapcsolatos kérdésekben a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak. Meg
lesznek a témák határozva, hogy melyek lesznek azok a kérdések, amelyek közös testületi
ülésen kell megvitatni, és arról közösen határozni.
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere: Saját maguknak korlátokat ne szabjanak. Ha a
probléma igényli az együttes ülést, akkor együtt beszélik meg.
Simai Mihály képviselő: Nagyon korrekt tervezet.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. A tényleges számszaki adatok később
kerülnek bevezetésre.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
148/2012.(XI. 29.) számú határozat
-Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Tiszaroff Községi
Önkormányzattal kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a közös önkormányzati hivatal létszámai a
2013. évi költségvetési törvényben meghatározottak szerint kerülnek bele a megállapodásba,
egyben felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elfogadott jogszabályoknak megfelelően a hiányos
részeket módosítsa.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszaroff Község Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármester helyben
3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
4. Irattár
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Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolóról.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Az
elmaradt adóbevételek beszedési formáin gondolkodjon el a testület, hogyan lehetne beszedni.
Fuder Lászlóné képviselő: A beszámoló második oldalán található, hogy hány %-ban
teljesültek az adóbevételek, majd a felsorolásnál szereplő összegnél más összeg szerepel.
Balogh Henrietta jegyző: Termőföld bérbeadásából származó SZJA jön még hozzá, ezért
más az összeg.
Fuder Lászlóné képviselő: A háromnegyed éves gazdálkodás hozta a vártat a bevételi és
kiadási oldalról. Valóban vannak elmaradások. Volt olyan régen, hogy ráterheljék a házakra
az adót.
Balogh Henrietta jegyző: Felmerült még bizottsági ülésen, hogy bizonyos % fejében átadni a
tartozásokat egy behajtó cégnek.
Fuder Lászlóné képviselő: Ő nem javasolná.
Szabó Rudolf képviselő: A magánszemélyek kommunális adójából teljesült 569.000.- Ft. Ez
csak 2012. év?
Balogh Henrietta jegyző: Az a 2012. évi befizetett összeg. Lehet, hogy valaki a 2011. évről
elmaradottat fizeti be. Ez egy göngyölített összeg.
Pisók István polgármester: A svájci frank miatt sok cég tönkre ment, tőlük nem lehet
bevételeket várni. Volt egy nagyobb vállalkozó a homokbányások, aki nem fizette ide be az
iparűzési adóját. Be sem vallották. A dokumentumokat bekérték, de őket védik.
Balogh Henrietta jegyző: Mínuszosra jött ki a bevallása. Nem megfogható. Őt védik sajnos.
Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
149/2012.(XI. 29.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló beszámolórólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere, helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője, helyben
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3. Irattár
Harmadik napirendi pont: 2013. évi költségvetési koncepció.
Simai Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadásra ebben a formában.
Pisók István polgármester: Nem vállalhatnak olyan feladatot, amit eddig önként vállaltak.
Orvosi ügyeletnél nagyon lecsökkent a hozzájárulásuk. Szeretnének Fegyvernekhez
csatlakozni. A vér elszállítására még mindig nincs lehetőség, a GYEMSZI dönt, neki az
engedélye szükséges. Ha beadnák az orvosi rendelőre a pályázatot, úgy alakítanák ki, hogy ez
is meg legyen oldva.
Fuder Lászlóné képviselő: Az előző évekhez képest nagyon szűk koncepció. Önerős
pályázatokat nem tudnak vállalni. Javasolja elfogadásra.
150/2012.(XI. 29.) számú határozat
-2013. évi költségvetési koncepcióTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót
a javasolt formában elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester, intézmény vezetők
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője
3. Tiszagyenda Község Intézmény vezetői helyben
4. Irattár
Negyedik napirendi pont: Orvosi ügyelet működtetésére megállapodás megkötéséről. Már
említésre került. Sokkal közelebb lesz, kevesebbe kerül. 30 %-át fizetik az orvosi ügyeletnek.
Érdeklődött Kunhegyesen is, de ott csak helyben működik.
Javasolja lépjenek ki 2012. december 31. napjával Abádszalókról. Kérdés, vélemény van-e?
Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
151/2012.(XI. 29.) számú határozat
- Orvosi ügyeletből való kilépéshez hozzájárulás kéréséről 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megkéri Abádszalók Város
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Tiszagyenda
Község Önkormányzata 2012. december 31. napjával felmondhassa az Abádszalók
Város Gesztorságával működő orvosi ügyeletet, abból 2012. december 31. napján
kiléphessen.

7
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
Polgármestert, hogy a 2012. december 31. napján történő kilépés érdekében tárgyaljon
Kovács Mihály Polgármester Úrral.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül.
1) Abádszalók Város Önkormányzata, Abádszalók, Deák Ferenc u. 122.
2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3) Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4) Irattár
Pisók István polgármester: Javasolja, csatlakozzanak Fegyvernek Város orvosi ügyeletéhez.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
152/2012.(XI. 29.) számú határozat
Orvosi ügyelet működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fegyvernek,
Kuncsorba, Örményes, Tiszaroff, Tiszagyenda önkormányzatok működtetésével
létrejött orvosi ügyelet működtetéséről szóló megállapodást azzal a kiegészítéssel,
hogy amennyiben Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem egyezik
bele a 3 hónapos határidő előtti felmondásba, 2012. december 31. napjába, úgy
Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. január 10. napjával tudja a megállapodást
elfogadni, a működését megkezdeni az orvosi ügyeletben.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy az orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatosan eljárjanak.
Felhatalmazzák Pisók István Polgármestert arra, hogy a megállapodást Abádszalók
Város Önkormányzata döntése alapján (2013. január 1. napjától vagy 2013. január 10.
napjától) aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül.
1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
2) Kuncsorba Község Önkormányzata
3) Örményes Község Önkormányzata
4) Tiszaroff Község Önkormányzata
5) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
6) Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
7) Irattár
A polgármester 5 perc szünetet rendel el.
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Ötödik napirendi pont: 2013. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról. Bár lenne nekik saját
belső ellenőrük. Van-e kérdés, vélemény? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
153/2012.(XI. 29.) számú határozat
-2013. évi ellenőrzési terv jóváhagyásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község Önkormányzat
2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervét elfogadja és azt a mellékletek szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
2. Tiszagyenda Község Polgármester helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irrattár
Hatodik napirendi pont: Általános Iskolában álláshely növeléséről. Teljesen lecsökkentették
a létszám a takarékosság miatt, így most eljött végre az ideje, hogy növeljék. Kérdés,
hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
154/2012.(XI. 29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Oktatási Intézmény és Szakiskola
tiszagyendai tagintézményében álláshely növeléséről1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi,
kezdeményezi a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakiskola tiszagyendai tagintézményében az alsós és felsős napközis csoportok
működtetését, tanórán kívüli foglalkoztatások biztosítását.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 fő álláshely létszámbővítést
kezdeményez a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézmény Társulás
fenntartójánál, Kunhegyes Város Önkormányzatánál a Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézménye
tekintetében.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létszámbővítéshez aszerint
járul hozzá, hogy a létszámbővítéssel az intézmény szakos ellátása biztosított legyen.
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata a létszámbővítéssel kapcsolatosan felmerülő
költségeket saját költségvetésének terhére vállalja, azt a költségvetésébe beépíti.
5. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kunhegyes Város
Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy a határozatban foglaltakat hajtsa
végre.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető
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A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
tiszagyendai tagintézmény vezetője helyben
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
5. Irattár
Hetedik napirendi pont: Tagintézmény vezető vezetői kinevezésének meghosszabbításáról.
Ahhoz, hogy a folytonosság meglegyen, nem engedhetik meg, hogy ne legyen vezetője az
iskolának. Javasolja, hosszabbítsák meg. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
155/2012.(XI. 29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Oktatási Intézmény és Szakiskola
tiszagyendai tagintézményében Fuder Lászlóné tagintézmény-vezető magasabb vezetői
megbízatásának meghosszabbításáról, vezetői pótlékának újbóli megállapításáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola tiszagyendai tagintézmény –
vezetőjének Fuder Lászlónénak magasabb vezetői megbízatásával 2013. január 1. napjától
2013. augusztus 31. napjáig egyetért.
Fuder Lászlóné tagintézmény – vezető pótlékát 150%-ban állapítja meg, valamint 25% egyéb
juttatásban részesíti.
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Fuder Lászlóné tagintézmény – vezető helyben
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
5. Irattár
Pisók István polgármester: Beadásra került a LEADER pályázat. A Nonprofit Kft. nyújt be
pályázatot a Református templom felújítására. Az orvosi rendelőre is szeretnének pályázatot
benyújtani majd. A Start munkaprogramban folyamatosan változtatnak, soka a munka. A
jegyző asszony rengeteget dolgozik.
Egyéb közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Az ülést bezárja.
k.m.f.
Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző
Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

