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24. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 11-én megtartott soron kívüli
ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. 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.
156/2012.(XII. 11.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Kilenc napirendi pont került kiküldésre, plusz három napirendi
pont felvételét kérné, amelyek most a testületi ülés előtt kiosztásra kerültek. Van-e más
javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
157/2012.(XII.11.) számú határozat
-

Napirendi pontokat elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: megállapodás elfogadásáról a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás – átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról.
Pisók István polgármester: Megkezdődött a Kleabersbergk Intézmény fenntaró Központ felé
az iskola átadása. Ebben az átadásban a Teleház is benne szerepel, mint számítástechnikai
szaktanterem. Ez egy plusz dolog, ami belekerült ebbe a megállapodásba, ez is átadásra kerül.
A Teleház működése egy további kérdés, még nem tudjuk, hogyan fog tudni működni.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a Teleház épülete pályázati úton került
felújításra, mint számítástechnikai szaktanterem. 2007-ben a mikrotérségi közoktatási társulás
létrehozásával a szaktanterem belekerült az iskola alapító okiratába, majd az alapító okirat
változtatásával az iskola és óvoda miatt, ez a rész is módosult és kikerült a számítástechnikai
szaktanterem belőle. 2010. évben egy újabb pályázat került benyújtásra eszközbeszerzésre és
ebben is számítástechnikai szaktanteremről volt szó.
Pisók István polgármester: Ez azt jelenti, hogy a számítógépek is átadásra kerülnek a KIK
felé?

Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a tudomása szerint átadásra kerülnek. A
megállapodásban Kunhegyes Város Önkormányzata az egyik átadó, a vagyon tekintetében lép
be Tiszagyenda Község Önkormányzata és adja azt át használatra. A vagyon az önkormányzat
tulajdonában marad csak használatra lesz átadva. A fejlesztéseket az állam végzi mind az
épületek, mind az eszközök tekintetében a képviselő-testület hozzájárulásával. Tiszagyendáról
Kunhegyessel ellentétben nem csak a létszám kerül át, hanem a működtetés is. A
megállapodáshoz folyamatosan az abban lévő határidők betartásával kiegészítéseket kell
tennünk.
Pisók István polgármester: A tegnapi nap folyamán a tankerületi igazgató úrnak több
kérdést is feltettem, többek között azt, hogy mi lesz a Teleház sorsa, a kazánberuházással mi
lesz, a tornaterem használata majd hogyan fog működni?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint a tornaterem használatának
ahogy eddig, a jövőben sem lesz akadálya.
Hajnal Istvánné képviselő: Véleménye szerint a Teleház az egyetlen olyan szórakozási
lehetőség a településen, ahol a fiatalok a szabadidejüket tartalmasan, jól eltölthetik, ezért
ragaszkodni kell hozzá.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy szerinte egy új megállapodás kerül majd a testület
elé, ami a Teleház költségeinek, használatának megosztását tartalmazza majd. Ezt is látni
fogják. A Kleabersberg az önkormányzat költségeit ki fogja számlázni és így nem lesz ebből
gond.
Pisók István polgármester: Örül annak, hogy jó igazgatója lett a KIK-nek és a jövőben
szerencsésen tudnak majd vele együtt dolgozni véleménye szerint.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. A létszámadatok még változhatnak a
későbbiek folyamán.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
158/2012. (XII.11.) számú határozat
- A Klebersberg Intézményfenntartó Központ és Tiszagyenda Község Önkormányzata
közötti a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény 74.§ (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 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. december 12.
Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető
A határozatról értesülnek:
1. Kebersberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10 – 14.
2. Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerület Szabó István
Tankerületi Igazgató Úr
3. Kunhegyes Város Önkormányzata
4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
6. Fuder Lászlóné tagintézmény vezető helyben
7. Irattár
Második napirendi pont: Az iskola alapító okiratának kezdeményezéséről.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
159/2012. (XII.11.) számú határozat
- Alapító Okirat módosításának kezdeményezéséről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratában a
tiszagyendai tagintézmény vonatkozásában a Számítástechnikai Szaktanterem (5233
Tiszagyenda, Gorkij u. 30. hrsz: 316) telephelyként kerüljön bejegyzésre.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megkéri a gesztor önkormányzatot,
hogy az alapító okirat módosítását követően soron kívül, mint gesztor önkormányzat
kezdeményezze a törzskönyvi bejegyzés módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Köznevelési működtetői feladatok ellátása iránti kérelem
elutasításáról szóló miniszteri döntés elfogadásáról.

Pisók István polgármester: Jász-Nagykun-Szolnok Megyében kistelepülésként Tiszagyenda
volt az egyetlen, aki vállalta az iskola helyben történő működtetésének költségeit. Mi mindent
megtettünk, ez már nem rajtunk múlt. Az iskoláztatás egyébként állami feladat kell, hogy
legyen.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
160/2012. (XII.11.) számú határozat
- Köznevelési működtetői feladatok ellátása iránti kérelem elutasításáról szóló miniszteri
döntés elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény 74.§-ának (5) bekezdése alapján benyújtott kérelméhez kapcsolódó
miniszteri döntést elfogadja.
A döntés értelmében Tiszagyenda településen 2013. január 1-jétől a köznevelési intézmény –
Nkt. 76.§-ában meghatározott – működtetésével kapcsolatos jogviszonyból származó jogok és
kötelezettségek az állami intézményfenntartó központot illetik, illetve terhelik.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért Felelős Államtitkárság
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 2012. évi
költségvetésének módosításáról.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
161/2012. (XII.11.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi
költségvetésének módosításáról -

Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2011. október 1-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja
Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.3. számú, a 2.
számú melléklet 17.3 számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Óvodai Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
162/2012. (XII.11.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2007. július 27-én kelt, a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 2.4.
számú mellékletként kerül beépítésre.

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hatodik napirendi pont: A közművelődési feladat ellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikrotérségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
163/2012. (XII.11.) számú Határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi
költségvetésének módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2011. október 1-én kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéségbe 2.5.
számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:

1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Tiszagyenda
Község Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodás módosításának elfogadásáról.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy a módosításra azért volt szükség, mivel bele
kellet, hogy kerüljön a megállapodásba a járási hivatal ügysegédje részére átadott összes

eszköz, így számítógép, nyomtató, stb. Ezeket az eszközöket tartalmazzák a 8-as számú
mellékletek. Ez került benne módosításra.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy itt járt Tiszagyendán a Kunhegyesi Járási
Hivatal kinevezett vezetője Páldiné Dr. Ágoston Lívia. Megállapodtunk vele, hogy elsőként
heti egy alkalommal lesz itt Tiszagyendán ügyfélfogadás, ki fog járni egy ügysegéd a
településre. Amennyiben nagyobb ügyfélforgalom lesz, úgy ez változtatásra kerül.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
164/2012. (XII.11.) számú határozat
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Tiszagyenda Község
Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodás módosításáról -

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 megállapodás módosítását elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
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
Nyolcadik napirendi pont: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról.
Hajnal Istvánné képviselő: A szociális tűzifa támogatáshoz kapcsolódó önerőhöz szól hozzá,
illetve minden egyes dologhoz, amihez önerő kapcsolódik, hogy a határozatban mindig
kerüljön megjelölésre milyen fedezet terhére biztosítja azt a képviselő-testület. Ez nagyon

fontos azért, mert így az önkormányzat láthatja, mire terjednek ki a feladatok, az erőink. A
jövőben is lesz majd olyan például, hogy működik egy intézmény és annak működéséhez
önerőt kell biztosítani, fontos megjelölni miből történik az. Felelősen kell döntenünk, mindig
meg kell jelölni a forrást.
Pisók István polgármester: A szociális tűzifára nyújtott állami támogatást 2013. év február
végéig használhatja fel az önkormányzat. Véleménye szerint jövőre könnyebb lesz a
feladatunk, mivel az önkormányzat finanszírozása feladatalapú lesz, így a gazdálkodás is
átláthatóbbá válik majd. Például a temető fenntartására fix összeget kap az önkormányzat, az
utak karbantartására szintén, hasonlóan fog működni a közvilágítás rendszere is.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy ő tart ettől a rendszertől, mivel például a
közvilágításra a beszámolóban a közvilágítás szakfeladaton lévő összeg körülbelüli 80%-át
kapja majd az önkormányzat. Erről tudni kell, hogy a beszámolóban az áfa külön soron
szerepel, így még a tavalyi támogatás 80%-ára sem számíthatunk. Tart ettől az új
finanszírozástól, véleménye szerint sokkal kevesebb lesz az önkormányzatok támogatásának
az összege, mint eddig volt, a működés sajnos veszélybe is kerülhet, ha nagyon lecsökkentik a
támogatásokat.
Pisók István polgármester: A polgármesteri hivatal finanszírozása a köztisztviselői
létszámon alapul majd. 4.580.000.- Ft-ot ad az állam köztisztviselőnként, de a köztisztviselői
alaplétszámot az állam határozza meg. Ebben az összegben benne van minden költség a bértől
a dologi kiadásokig. Az iskola esetében az állam fizet, az óvodában sajnos nem lesz kistérségi
normatíva, azonban januártól a fűtésen is tudunk spórolni a kazánnal és a szigeteléssel is. A
Startmunka Mintaprogram is sokat ígér, azonban a vállalt feltételeket természetesen
kötelességünk teljesíteni, bevételt kell termelnünk majd.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy a 2.316.480.- Ft és pluszban hozzá téve a
386.080.- Ft a teljes bruttó költség? Ez durván 152 erdei űrméter tűzifát takar? Ez akkor
körülbelül erdei űrméterenként 10 q fát takar?
Bató Miklós képviselő: Válaszul elmondja, hogy attól függ milyen fáról beszélünk, ha
kemény fáról van szó, akkor a mennyiség körülbelül 8 – 10 q.
Fuder Lászlóné képviselő: Ha jól számolom 1.520 q fát kell a tiszagyendai emberek között
igazságosan elosztanunk.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy családonként minimum 1 és maximum 5 erdei
űrméter fát lehet adni, annál többet nem. A fával mindenképpen űrméterenként kell
elszámolni, mázsában nem lehet. Elsősorban azok kaphatják, akik lakásfenntartási
támogatásban, aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesülnek. Jelen állapot
szerint 162 ügyfél részesül lakásfenntartási támogatásban.
Hajnal Istvánné képviselő: Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a kiosztható
tűzifa mennyisége, a bizottság az egy főre eső jövedelem alapján dönt, véleménye szerint oda
kellene írni, ki kellene egészíteni a rendeletet azzal, hogy figyelembe véve a család valós
életkörülményeit. Mindannyian tudjuk, hogy ezen a településen is ez egy nagy probléma,
nagyon sok a szegény ember, azonban vannak olyanok is, akik életkörülményei jobbak.
Mindenképpen mérlegelni szükséges a valós életkörülményt.

Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy elsősorban az alacsony jövedelemből élő
kisnyugdíjasokat kell figyelembe venni, majd a nagycsaládosokat, segélyből élőket. Alaposan
ki kell vizsgálni a rászorultságokat. A rendelettervezeten lehet módosítani, akinek van
javaslata. Ezt nem a minisztérium küldte ki, ezt mi tervezzük a helyi sajátosságoknak
megfelelően, természetesen a BM rendelethez mindenképpen igazítva.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy szerinte problémák lesznek ebből, mivel sok
család van úgy és büntetőjogi felelőssége tudatában is nyilatkozott, hogy külön élnek, annak
érdekében, hogy a férj és a feleség is kaphassa a segélyt. Azonban itt falun ez köztudott, hogy
nem is élnek külön.
Hajnal Istvánné képviselő: Úgy gondolja, hogy tudjuk azt a faluban, hogy ki az igazán
rászoruló. A szociális bizottság a segélycsomagok osztásánál közelebb került a családokhoz,
már nagyjából tudják ki az igazán rászoruló személy, család. A másik kritérium pedig az,
hogy kérelemre történik a szociális tűzifa biztosítása, az sem biztos, hogy ezt a kérelmet
mindenki beadja.
Bató Miklós képviselő: elmondja, hogy ebből egy borzalmas káosz lesz a településen.
Javasolja, hogy ebben az évben már ne kerüljön sor az osztásra, mivel az önerőt sem tudjuk
biztosítani, illetve a fa beszerzése is kérdéses még.
Hajnal Istvánné képviselő: Ennél a napirendi pontnál is javasolja, hogy az önerő fedezete
kerüljön megjelölésre. Javasolja, hogy a hivatal udvarában lévő telefonos állomás bejegyzése
miatt fizetett összegből kerüljön az önrész megfizetésre.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ez a pénz leutalásra került-e már?
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy a pénzt a minisztérium átutalta, azt a letéti
számlára vezették át mindaddig, amíg nem kerül felhasználásra. Az elszámolásnál
mindenképpen banki átutalással kell igazolni azt, hogy mind a támogatás, mind a hozzá
kapcsolódó önrész az erdőgazdálkodó részére megfizetésre került.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az önrészt tovább növeli a felmerülő szállítási
költség. Felvette a kapcsolatot a NEFAG-gal, mivel az önkormányzatnak az a fontos, hogy a
fa minél közelebbről érkezzen. A tájékoztatásuk szerint egy kérvényt kell feléjük benyújtani
és tudják biztosítani a 152 űrméter tűzifát. Minden olyan helyről lehet vásárolni, aki
bejegyzett erdőgazdálkodó, az erdőgazdálkodói nyilvántartásban szerepel és tud számlát is
adni. Ebben az évben már nem lesz tűzifa támogatás, mivel nagyon sok önkormányzati igény
ment már be, amit nem tudnak az erdőgazdálkodók biztosítani. Nekik is meg kell kezdeni a
kitermelést és azt követően tudják nekünk is ideadni a fát. Hirtelen nagy igény merült fel.
Fuder Lászlóné képviselő: A rendelettervezethez kapcsolódóan elmondja, hogy az
részesülhet támogatásban, akinek az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
200%-a alatt van. Mi a helyzet azokkal a kisnyugdíjasokkal, akiknek igaz magasabb a
jövedelme, de a gyógyszerköltség elviszi a nyugdíj nagy összegét?
Pisók István polgármester: Sajnos minden igényt úgy sem tudunk kielégíteni, de a falu
lakosainak nagyon nagy segítség lesz ez a fajta támogatás is.

Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint annyi tűzifa lesz kiosztva,
amennyihez az önkormányzat az önerőt hozzá tudja tenni. Az is lehetséges, hogy a teljes
támogatás nem kerül felhasználásra és vissza kell küldeni valamekkora összeget. Ha nem lesz
elég önerő mindkét összeg csökkenhet.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja, azzal a
módosítással, hogy a szociális tűzifa önerejének a fedezetet a hivatal udvarán álló telefon
központ ingatlan bejegyzésére nyújtott összegből biztosítja az önkormányzat, kérem fogadja
el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a fenti kiegészítéssel a határozati javaslatot.
165/2012. (XII.11.) számú határozat
- A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz szükséges
önkormányzati önerőről Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
59/2012.(XI.28.) BM rendelet alapján 386.080.-Ft (azaz Háromszáznyolcvanhatezer nyolcvan forint) önkormányzati önrészt a 2013. évi költségvetésében biztosítja a
polgármesteri hivatal udvarán lévő telefonközpont ingatlanbejegyzése után fizetett támogatási
összegből.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
3. Irattár
Kilencedik napirendi
elfogadásáról.

pont:

Szociális

tűzifa

támogatásához

kapcsolódó

rendelet

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a rendelettervezetben nem került a kérelem
benyújtásának, valamint a támogatásról szóló döntéshozatalnak a határideje rögzítésre, arra
mindenképpen kellene javaslatot tenni. Javasolja, hogy a rendeletben a kérelem benyújtásának
határidejét 2012. december 31. napjában, míg a tűzifa átvételének határidejét 2013. január 31.
napjában fogadják el, valamint a rendelet 1. §-a kerüljön kiegészítésre egy (5) bekezdéssel,
mégpedig úgy, hogy az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a kérelmek
vizsgálata során figyelembe veszi a kérelmező tényleges és valós szociális és életkörülményeit.
Megvizsgálja, hogy a kérelmező és családja bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él. A
jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető, hiánypótlás kérhető. Javasolja, hogy ezekkel a
kiegészítésekkel kerüljön a rendelet elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendeletet.

20/2012. (XII.20.) számú rendelet
-

Szociális célú tűzifa juttatásról –

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tizedik napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése támogatás
támogatási intenzitásának felülvizsgálatáról.
Hajnal Istvánné képviselő: Javasolja, hogy ennél a határozatnál is kerüljön a kiadás forrása
megjelölésre.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ennek a kiadásnak a forrása a jövő évben a
víziközmű törvény váltásából adódó szennyvízhálózat bérleti díjából lesz majd. Kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javasolja a fenti kiegészítéssel elfogadni a
határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
166/2012. (XII.11.) számú határozat
- „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” támogatás támogatási
intenzitásának felülvizsgálatáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP1.2.0/B/10-0071 azonosító számú „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának
bővítése” projekt támogatási intenzitás növelése érdekében kerüljön elvégzésre a
közművagyon értékelése. A közművagyon értékeléséhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás költségét az önkormányzat saját költségvetésének terhére biztosítja a
víziközmű törvény változásából adódó, a szennyvízrendszer után fizetett bérleti díj
bevételből.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közbeszerzési eljárások lefolytatására a gesztor önkormányzat az alábbi
vállalkozásoktól kérjen árajánlatot:




Katona Kft. Szolnok, Hold u. 31.
Bakos László Tiszabő, Micsurin u. 5.
Nardai Dániel Fegyyvernek, Gyóni Géza u. 27/a.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszaroff Község Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Tizenegyedik napirendi
megszüntetéséről.

pont:

A

Kunhegyesi

Mikro-térségi

Iskolai

Társulás

Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
167/2012. (XII.11.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás megszüntetéséről Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény 7. és 8.
§-ában meghatározott jogkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. tv. 8. §-ában foglaltak alapján az alábbi döntést
hozza:
A 2006. december 14-én együttes ülésen jóváhagyott 1/2006. (XII.14.) számú közös
határozattal létrehozott nem jogi személyiségű Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulást – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján – 2012.
december 31. napjával megszünteti.
Az önkormányzatok használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a
társult települési önkormányzat birtokába visszakerülnek.
Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat 2012. december 31-ig
elvégzik a társulási megállapodás 9.1. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok
bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási kötelezettségével
együtt.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodást megszüntető okirat aláírására és a szükséges teendők ellátására.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község jegyzője
Irattár

Tizenkettedik napirendi pont: Önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos
döntéshozatal.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy mik azok a tételek, amit az állam átvállal?
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy a bank átvállalja a folyószámlahitelt, a
munkabérhitelt és a fejlesztési célú hiteleket is. A szállítói állományt nem vállalja át.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy mekkora összegű a szállítói tartozás
állománya?

Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy a szállítói tartozás állomány körülbelül 18 millió
forint, amely összeg több régi elmaradott tételből adódik, mint például a hulladékszállítási
költség a kompenzáció miatt. A Tiszafüredi Hulladékgazdálkodási Társulás felé fennálló
jelentős tartozás, a szennyvíz projekthez tartozó számlák és még sorolhatnám. Amennyiben
érdekli a képviselőket, meg tudom részletesen mutatni, miből adódik ez.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
168/2012. (XII.11.) számú határozat - Önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos döntéshozatal 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául
szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által
megjelölt számlára utalja
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: jegyző, polgármester

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31.
Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8.
Tiszagyenda Község polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Tizenharmadik napirendi pont: Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora
településeken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás
felhasználása óvoda külső és belső felújítása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről.
Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Nem volt.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
169/2012. (XII.11.) számú határozat
- Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználása óvoda külső
és belső felújítása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményéről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, Kunhegyes Város
Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora
településeken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás
felhasználása óvoda külső és belső felújítása tárgyában nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének
megállapításáról szóló döntését, azzal egyetért:
1. rész: Tiszagyendai Óvoda külső és belső felújítása
5233 Tiszagyenda, Ady E. út 8. Hrsz.: 715/5
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14.
Nyertes ajánlattevő nettó összege: 8.500.000.- Ft

2. rész: Tiszaszentimrei Óvoda külső és belső felújítása
5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 2. Hrsz.: 650
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14.

Nyertes ajánlattevő nettó összege:

6.950.000.- Ft.

3. rész: Tomajmonostorai Óvoda külső és belső felújítása
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64. Hrsz.: 473
Nyertes ajánlattevő neve: LAD – ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajánlattevő címe: 5322 Tiszaszentimre, Ív utca 14.
Nyertes ajánlattevő nettó összege: 7.770.000.- Ft.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert, a Tiszagyendai Óvoda külső és belső felújítása érdekében a vállalkozási
szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a fejlesztés, beruházás érdekében eljárjon.
A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
alapján jogorvoslatnak van helye.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesülnek:
1./ Kunhegyes Város Önkormányzata
2./ Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3./ Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4./ Irattár
Közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

