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26. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 20-án 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.
177/2012.(XII. 20.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Kilenc napirendi pont megtárgyalását kéri a kiküldött meghívónak
megfelelően, valamint utolsó napirendi pontként a víziközmű törvény változásából adódó
változások megtárgyalását kéri, a testületi ülés előtt kiosztott előterjesztés alapján. Van-e más
javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
178/2012.(XII.28.) számú határozat
-

Napirendi pontokat elfogadásáról-

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
megszüntetéséről.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata kezdeményezte
a Közművelődési Társulás megszüntetését, mivel megszűnt az a plusz normatíva, amit a
társulásban történő fenntartás miatt kaptunk. A mozgókönyvtárra kaptunk juttatást. Megkérdezi
a jegyzőt, hogy ezt hogyan és mekkora összegben kapta a könyvtár?
Balogh Henrietta: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 800.000.- Ft-os normatívát a
mozgókönyvtári feladatokhoz kapcsolódóan kapta a tiszagyendai tagintézmény. Ez a 800.000.Ft-os normatíva szűnt meg, a közművelődésre, pedig egyáltalán nem kaptunk támogatást. 2013.
január 1-től ez a fajta normatív támogatás megszűnt. Tiszagyenda közvetlenül nem juthat
támogatáshoz, azt csak a nyilvános könyvtárak kaphatnak, ezért keresett fel bennünket a
Verseghy Ferenc Könyvtár, hogy kössünk velük megállapodást. Ez a következő napirendi
pontnak lesz a témája.
Pisók István polgármester: Van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta javaslatot.

179/2012. (XII.20.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás megszűnéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 41 §-ában, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV törvény 6 §-ában foglaltak alapján az alábbi döntést hozza:
A 2008. június 2-án kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi személyiségű
Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulást 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 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 Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a
társulási megállapodást megszüntető okirat aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzaza
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Jegyzője
Irattár

Második napirendi pont: Megállapodás kötése Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel
nyilvános könyvtárellátói szolgáltatás nyújtására.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy a könyvtár fenntartása miből történik majd a
jövőben? Lesz-e normatíva hozzá vagy az önkormányzat ezt a saját költségei terhére pluszban
vállalná?
Pisók István polgármester: A tájékoztató levélben olvasható, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 1,7 milliárd forintot biztosít a megyei könyvtárak finanszírozására, melyből
lakosság arányosan a megállapodás megkötését követően Tiszagyenda 800.000.- Ft körülbelüli
összeghez juthat.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy a könyvtár működési kiadásait, így villany, víz, gáz,
telefon, dologi kiadások és a könyvtáros bérét az önkormányzatnak kell fizetnie, a megyei
könyvtár a szakmai feltételeket teremti meg, mint könyvek, számítógépes programok stb. Sajnos
még nem látjuk tisztán a költségvetési törvényt, hogy milyen normatívákat ad, mekkora az
összeg, amit a közművelődésre fordíthatunk.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy amennyiben megszűnik a közművelődési társulás
mi lesz az ott foglalkoztatott közalkalmazottal, aki most ráadásul gyesen van? A dolgozónak is

megszűnik a munkaviszonya vagy az önkormányzat, mint jogutód foglalkoztatja? Ilyen esetben
hogy van ez? A társulás megszűnik, így megszűnik a dolgozó munkaviszonya is? Gyakorlatilag
a dolgozó munkaviszony december 31-el megszűnik?
Balogh Henrietta jegyző: Válaszként elmondja, hogy a közalkalmazott jogviszonya, mivel
gyesen van, a gyes lejártáig nem szüntethető meg, csak akkor amikor vissza tér a munkába. Az
önkormányzat jogutódlással nem tudja az ő munkaviszonyát átvenni, erre nincs lehetőség. A
gyes mint ellátás biztosított neki tovább.
Hajnal Istvánné képviselő: Véleménye szerint nagyon meg kell gondolni, hogy egy fő
beállításra kerül e a Művelődési Házba, mert valamiből annak az egy főnek a bérét fizetni kell és
akkor megint az lesz, mint most. Tudjuk mindannyian, hogy napközben amikor az az egy fő ott
tartózkodik a Művelődési Házat nem látogatják. Egyszer kétszer van foglalkozás a gyerekeknek,
a többi pedig öntevékenyen megy.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy eddig úgy működött, hogy a közalkalmazott
dolgozó miután elment gyesre, felvettünk egy kislányt a munkaügyi központ támogatásával, de
nem igazán vált be, nagyon önállótlan volt, több probléma is jelentkezett.
Fuder Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy amennyiben lesz jövőre is támogatott pályázatot ki
kell használni és egy főt be kell állítani a Művelődési Házba, még akkor is, ha lesz némi önereje.
Az a nagy intézmény nem maradhat dolgozó nélkül.
Pisók István polgármester: Véleménye szerint olyan embert kell találni, aki összevont
feladatokat lát el, több mindent rá lehet bízni. A Művelődési Házat át lehet kombinálni a
teleházzal. Aki elvállal egy ilyen feladatot, annak rugalmasnak kell lenni.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
180/2012. (XII.20.) számú határozat
- Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megállapodás megkötéséről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel a
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására.
Felhatalmazza Pisók István polgármestert a mellékletben szereplő megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

JNSZ Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében”
című TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 jelű pályázat Támogatói Okirata aláírására
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez a pályázat már be van adva és körülbelül ennek
köszönhetően 500.000.- Ft értékben jut az óvoda játszótéri eszközökhöz.
Fuder Lászlóné képviselő: Kiegészítés képpen elmondja, hogy pontosan 550.000.- Ft-ot kap az
óvoda játszótéri eszközökre. De most is elmondja, hogy nem biztos, hogy szükséges lett volna
erőltetni az ebben való részvételt, mivel az óvodapedagógusok az idei évben fejeztek be egy
ugyanilyen TÁMOP-os pályázatot és vettek részt továbbképzéseken. Most ugyanazokon a
képzéseken vesznek részt, mint múltkor.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
181/2012. (XII.20.) számú határozat
- Az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0030 jelű pályázat Támogatói Okirata aláírására Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a rendelkezése értelmében úgy
dönt, hogy az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című TÁMOP3.1.11-12/2-2012-0030 jelű - a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője által
43 921 440.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt, 100%-os támogatási intenzitású –
pályázat megvalósításában részt vesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Támogatói Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

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

Negyedik napirendi pont: Tiszaroff – Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodásának módosításáról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy már nagyon sokat dolgoztak ezen, sokféle
variáción gondolkodtak és próbálták a maximumot kihozni a megállapodásból. Megkéri a
jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a megállapodás módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: Az eddig ismert költségvetési törvénytervezethez kapcsolódóan
módosítási indítvány került benyújtásra, ami arról szólt, hogy kerüljön módosításra az a
számítási metódus, ami a hivatali köztisztviselői létszámokat mutatja be. Sajnos ez a módosítás
a kis hivatalokat érintette negatívan, míg a nagyobb önkormányzatok plusz létszámhoz
juthatnak. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy a tervezett 11 fős közös hivatali létszám

lecsökkentésre került és nem kapunk csak 8 fő után finanszírozást. A két önkormányzatnál
jelenleg a köztisztviselői létszám 9 fő, így egy főnek a bérét a két önkormányzatnak kell
kigazdálkodnia.
Fuder Lászlóné képviselő: Akkor ez azt jelenti durván, hogy 3,5 fő után kapunk finanszírozást
és 0,5 főt az önkormányzatnak kell fizetnie hozzájárulással. A 3,5 fő után mennyit kap az
önkormányzat. Köztisztviselőnként 4,5 millió forintot? Készült-e valamilyen számítás a 3,5 főre
kapott támogatásra, mint bevételre és ezzel szemben a kiadásokra? Mennyi az az összeg, ami
terhelheti az önkormányzatot?
Balogh Henrietta jegyző: Készítettem előzetes számításokat és nagyon takarékos gazdálkodás
mellett, mindenre maximálisan odafigyelve, az önkormányzati hozzájárulás körülbelüli összege
éves szinten 800.000.- Ft, de ez természetesen változhat a konkrét számításokat követően.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy honnan lesz előteremtve az a pénzösszeg, amit
hozzá kell tenni a működéshez?
Fuder Lászlóné képviselő: Véleménye szerint az adóbevételekből kell kiegészíteni.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy van-e annyi adóbevétele az önkormányzatnak,
hogy elbírja ezt?
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy az adóbevételek sajnos alacsonyak. A kommunális
adóból 1,2 millió körüli összeggel számolhatunk, az iparűzési adó 7 – 8 millió körül alakul az
idei évben. A gépjárműadó rendszere változik, annak 60%-át az állam elviszi. Ezekkel a
körülbelüli bevételekkel számolhatunk. A teljes bevételnek összeg 15 millió forint körül lesz.
Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy a jelenlegi köztisztviselői létszám kell a
feladatok ellátásához. Sokan kívülről nem is látják, mennyi feladat van itt a hivatalban.
Rengeteg papírmunka, az, amit végeznek. 100 közmunkást veszünk fel, azoknak intézni kell a
papírjait.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy nem akarja a testület a 4 fős létszámot
lecsökkenteni, csak látni akarjuk, hogy a finanszírozási oldala, hogyan is alakul.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, ha marad a 4 fő, következő év június 30-ig már az első
félév teljesítési adataiból látjuk, hogyan alakul a finanszírozás, hogyan alakul az önkormányzati
hozzájárulás mértéke és hogyan alakul maga a munka. Akkor visszatérhetünk erre a kérdésre.
Azonban, mint hivatalvezető, azt is látom, amennyiben nem marad a 4 fő köztisztviselő, a
feladatokat nem fogjuk tudni ellátni. Így is nagyon nehéz, amennyiben kevesebben lennénk,
akkor a feladatok határidőben való ellátása kerül veszélybe. Így is van egy fő, aki Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozik, sajnos ebben a bizonytalan helyzetben azt sem tudjuk vele
mi lesz sajnos.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy a mi dolgozóink bedolgoznak-e Tiszaroffra?
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy kölcsönösen bedolgozunk egymásnak, hogy jól
tudjon működni a közös önkormányzati hivatal. Itt most a legnagyobb szerepe a
gazdaságvezetőnek lesz, aki megosztva fog a két településen dolgozni.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
182/2012. (XII.20.) számú határozat
- Tiszaroff –
elfogadásáról –

Tiszagyenda-i

Közös

Önkormányzati

Hivatal

megállapodásának

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint módosítja és egyben elfogadja a 148/2012. (XI.29.) számú határozatával
elfogadott Tiszaroff – Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal megállapodását.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszaroff Község Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Jegyzője
Irattár

Ötödik napirendi pont: Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának
elfogadásáról.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik az
elsőhöz. Mivel közös önkormányzati hivatalt hoztunk létre, így a korábbi polgármesteri hivatalt
meg kell szüntetni, ennek kell a megszüntető okiratát elfogadni.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
183/2012. (XII.20.) számú határozat
- Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának elfogadásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal
megszüntető okiratát elfogadja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tiszagyenda Község
Polgármesterét és Tiszagyenda Község jegyzőjét a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Magyar Államkincstár Szolnok Magyar u. 8.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Hatodik napirendi pont: Tiszaroff – Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának elfogadásáról.
Pisók István polgármester: Ez is az előző napirendi pontokhoz kapcsolódik, ez is a folyamatos
munka része, ezt is el kell fogadni ahhoz, hogy működhessen a közös önkormányzati hivatal.
További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
184/2012. (XII.20.) számú határozat
- Tiszaroff – Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
elfogadásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszaroff – Tiszagyenda-i
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert az alapító okirat aláírására.

felhatalmazza

Pisók

István

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8.
Tiszaroff Község Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: Szociális szolgáltatások jövőbeni működéséről való döntéshozatal,
szándéknyilatkozat az Összefogással az Idősekért Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötésére.
Pisók István polgármester: 2013. év a változások éve, természetesen azt szeretnénk, hogy az
idősek színvonalas ellátásban részesüljenek, a szociális terület hatékonyan működjön a jövőben
is. Az éjszakai szolgálatra már működési engedéllyel rendelkezünk. Tiszagyenda Községnek a
Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjával a megállapodás
határozatlan ideig szól annak felmondási határideje a megállapodás értelmében 2 hónap. Ez azt
jelenti, ha szolgáltatót váltunk, akkor új működési engedély kell. Mivel januárra februárra a
normatívát megigényelték, így csak 2013. március 1. napjával tudjuk a társulási megállapodást
felmondani és új szerződést kötni az alapítvánnyal.
Fuder Lászlóné képviselő: Az elhangzottak alapján, ezt úgy értelmezi, hogy Tiszagyenda
Község Önkormányzata 2013. március 1. napjával kilép a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központjából és a szociális ellátó rendszerét átadja, az
alapítványnak működtetésre.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy Tiszaroff is átadja-e és hogy közösen fogunk-e a
jövőben működni?

Pisók István polgármester: Elmondja, hogy Tiszaroff is kilép és átmennek szintén ehhez az
alapítványhoz.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy ez az alapítvány, az-e akivel korábban szerződést
kötöttünk az éjszakai ellátásra? Mi a biztosíték arra, ha átadjuk az alapítványnak, hogy továbbra
is a szolgáltatás zavartalanul működik? Mi a biztosíték arra, hogy ez az alapítvány a dolgozókat
is átveszi? Hogyan tudja az alapítvány plusz önkormányzati hozzájárulás nélkül biztosítani a
szolgáltatást? Én erre nem látok biztosítékot. Azon el lett-e gondolkodva, hogy saját körben
működtetjük? Látjuk-e már a jövő évi normatívákat? Lehet nekünk az a jó, hogy az
önkormányzat kezéből kikerül, akkor is fontos, hogy az ellátás színvonala biztosított legyen.
Kaphatnánk-e erről bővebb tájékoztatást, hogy a kezünket ebben az ügyben nyugodt szívvel
felemelhessük?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ő sem ismeri ezt az alapítványt, sokat nem tud
róla. A szociális intézményben, mint szakértő már több alkalommal volt ellenőrizni.
Hajnal Istvánné képviselő: Kiegészítésként annyit tud elmondani, hogy a Szociális és
Családügyi Minisztériumnak szakértője és tanácsadója, nagyon régóta intézményvezető a
Tiszapüspöki szociális intézményben. Amikor a kistérség megalakult, akkor a törökszentmiklósi
szociális szolgáltató központnak lett a vezetője. Most ott is szűnőben van a kistérség és neki volt
ez az alapítvány, amiről beszélünk. Eddig mindenhol ráfizetéses volt a szociális és ezért alakult
egy polgármesterek általi kezdeményezés az alapítvány felé, hogy a normatíva kiegészítés
nélkül lássa el a feladatot. Ebbe az alapítványi működtetésbe már korábban belépett
Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő. Tiszaroff mindenképpen be fog lépni. Felajánlotta ezt a
lehetőséget Tiszagyendának is. Amikor itt járt Králik Aranka rákérdeztem, hogy hogyan tudja
biztosítani plusz támogatás nélkül. Erre a válasz az volt, hogy folyó pályázatok is vannak és
ezen, felül egy alapítványnak nagyon sok lehetősége van plusz támogatások biztosítására is,
bevételt szereznie.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azt el kell felejtenünk, hogy ekkora mértékű plusz
támogatást adunk a szociális szolgáltatások biztosítására, továbbá, hogy egy munkaszervezetet
fenntartsunk Tiszafüreden emiatt. Nagyon sok gátat szabott nekünk Tiszafüred. Sok megoldási
lehetőség adódott. Most el kell dönteni, hogyan tovább. De mindenképpen ki kell lépni a
Tiszafüredi Társulásból. Nagyon fontos, hogy milyen megállapodást kötünk.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy az a két érv, hogy nem kell kiegészítést fizetni és
jó szakember vezeti, mindenképpen az alapítvány mellett szól.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy az alapítvány még azt is vállalná, hogy hétvégén is
étkezést biztosít az időseknek. Minden javaslatot mérlegelünk, ha van valakinek még javaslata,
tegyék meg. Felmondani március 1-től kell és az ellátási szerződést is ettől kell megkötni.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
185/2012. (XII.20.) számú határozat

- A Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa között a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások,
szakosított ellátás és gyermekjóléti alapellátás végzésére kötött megállapodás
felmondásáról 1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa között a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások,
szakosított ellátás és gyermekjóléti alapellátás végzésére kötött megállapodást, a
megállapodás 22. pontja alapján egyoldalú nyilatkozattal, a tárgyév december 31. napi
hatállyal 60 napos felmondási idővel felmondja.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát
fejezte ki arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások,
szakosított ellátás és gyermekjóléti alapellátás végzésére az Összefogás az Idősekért
Alapítvánnyal (székhelye: 5211 Tiszapüspöki, Szabadság út 14. szám) kíván
megállapodást kötni, az ellátási szerződés megkötését a közeljövőben tárgyalja meg.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt,
hogy kérjen hivatalos állásfoglalást a Magyar Államkincstártól arra vonatkozóan, hogy a
felmondásból, szolgáltató váltásból adódóan a normatíva hogyan alakul, kikerülve ezzel
a normatíva visszafizetésének lehetőségét. Amennyiben az állásfoglalás szükségessé
teszi, a Képviselő-testület módosítja határozatát.
Határidő: folyamatos:
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásának Tanács
Összefogással az Idősekért Alapítvány
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Nyolcadik napirendi pont: Egészségügyi ellátási szerződés felülvizsgálatáról.
Pisók István polgármester: Szóban terjesztem be a javaslatomat a képviselő-testületnek. Az új
jogszabályok értelmében az önkormányzat már nem támogathat 2013-tól olyan feladatokat,
melyek nem kötelezőek. Ehhez kéri a jegyző kiegészítését.
Balogh Henrietta jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a háziorvosi ellátás kötelező
önkormányzati feladat, az már más kérdés, hogy vállalkozó háziorvossal történik ennek a
megoldása. A belső ellenőrrel felvettem a kapcsolatot, aki arról tájékozatott, hogy vállalhatunk
önként feladatokat a saját bevételeink 50%-ának terhére. A háziorvos már többször érdeklődött
és ajánlott fel alternatívákat. Az is megfelelő lett volna neki, amennyiben a rendelő rezsi
költségét az önkormányzat fizeti. Ezt semmiképpen sem tehetjük meg, az önkormányzatnak erre
nincs szakfeladata. A háziorvost támogatni, csak átadott pénzeszközzel tudjuk, amellyel a
háziorvosnak el kell számolnia a testület felé.
Pisók István polgármester: Javasolja, hogy a 180.000.- Ft-os támogatás helyett kerüljön 2013.
január 1. napjától 12 hónapon keresztül havi 80.00.- Ft biztosításra. Ez kerüljön az ellátási
szerződésen módosításra.

Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
186/2012. (XII.20.) számú határozat
- Egészségügyi ellátási szerződés módosításáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2011. (VII.11.)
számú határozattal elfogadott egészségügyi ellátási szerződés 12. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
A megbízó a megbízottnak évente 12 hó x 80.000.- Ft azaz nyolcvanezer forint összegű
önkormányzati támogatást biztosít a Háziorvosi Szolgálat működéséhez 2013. január 1. napjától.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a változtatásokat vezesse át az egészségügyi
ellátási szerződésen, a polgármestert arra, hogy aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Defend Med Kft. 5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 21.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Kilencedik napirendi pont: Víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Kft-vel kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálata, határidő hosszabbítása bérleti üzemeltetési
szerződés kiegészítésére.
Pisók István polgármester: Még nem jött ki a Víziközmű Törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet. A következőről lenne szó tehát, hogy maga a DTH Kft. nem kapta meg a
működési engedélyt. Amennyiben nem lesz engedélye, még akkor is mondhatják az
önkormányzatok azt, hogy csoportosan átmegyünk a TRV Zrt-hez, vagy akár máshoz is.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
187/2012. (XII.20.) számú határozat
- Víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban a DTH Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési
szerződés felülvizsgálata, határidő hosszabbítása bérleti üzemeltetési szerződés
kiegészítésére Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község Önkormányzat
és a DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft. között
2012. június 29-én létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót
elfogadta és tudomásul veszi, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítésére, illetve

módosítására a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek hatályba lépését követően kerül sor, és ezen
szerződés módosítás és kiegészítés után kezdi meg a DTH Kft. víziközmű-szolgáltatási
tevékenységét.
Határidő: azonnal
Felelős: Pisók István polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Pisók István polgármester
2./ DTH Kft. ügyvezetője
3./ Vízmű Kft. ügyvezetője
4./ Irattár
Pisók István polgármester: Az egyebekben meg kívánja jegyezni, hogy valószínű az óvodai
társulás is meg fog szűnni. Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Az óvodával kapcsolatban szeretné tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy három szülő megkereste név nélkül olyan ügyben, hogy miért zárt be az óvoda
és miért nincs tegnap óta óvodai nyitva tartás és miért hivatkoznak arra az óvónők és az óvodai
dajkák, hogy nekik még van benn szabadságuk és ezt nekik még ki kell venni. Ezzel
kapcsolatban elmondja, hogy az óvodának egész évben 222 napot kell, hogy ledolgozzon, az
állami normatívát erre adják. Ez az egyik. A másik, arra ne hivatkozzon senki, hogy a
szabadságot veszik ki. Kérdezem, hogy ez esetben hol van a vezető, akinek az a dolga, hogy az
éves szabadságot beossza a dolgozók részére. A tavaszi, téli, és őszi szünetben is otthon
tartózkodnak, ők nem dolgozták le a szombati napokat sem, ez számításaim szerint már összesen
18 munkanap. Nyáron otthon voltak kéthavonta, illetve a július hónapot úgy dolgozták, hogy
csak fél napot voltak, a délutánt pedig otthon töltötték. Akkor kérdezem én, hogy miről
beszélünk? Megkértem azt a három embert, aki jelezte felém ezt a problémát, hogy jöjjenek ide
az önkormányzathoz, beszéljenek polgármester úrral, jegyző asszonnyal. Erre azt mondták,
hogy nem akarják, hogy kitudódjon, hogy kiről is van szó, bennem bíztak annyira és kérték,
hogy képviseljem érdekeiket. Olyan felmérést nem lehet végezni, hogy valaki hozni akarja-e a
gyerekét az óvodába, mivel 3 éves kor felett ez kötelező. Amennyiben egy gyerek van az
óvodában, akkor is nyitva kel tartani. Ez az én, illetve képviselő-társam idejében sem volt
másképp, igen is egy gyerekkel is nyitva kellett tartanunk az óvodát. Ezzel nem az ott
dolgozókat bántom, de ünnepek előtt állunk és a gyerekeknek jó volna, ha biztos felügyelet alatt
lennének ebben az időben is.
Pisók István polgármester: Igaza van képviselő asszonynak, a munkáltató rendelkezik a
szabadság több mint felével és egyébként is egy plusz óvónőt vettünk fel, ezeknek az elkerülése
végett.
Hajnal Istvánné képviselő: Amit az előtte szólók mondtak, az szakmai szempontból teljesen
megállja a helyét, azon kifogásolnivaló nincs, ezért inkább azt mondják nem viszik a gyereket.
Elmondja, hogy a szülők attól tartanak, ha szólni mernek, akkor az óvodában a gyereken
szankcionálják az óvónők a döntésüket. Arról nem beszélve, ha elindul az eljárás a családi
pótlék ügyében, óriási cirkusz lesz az egészből. Nyilván a fenntartónak kell fizetni a kártérítést a
szülőnek. Ott látom a legnagyobb problémát, hogy teljes mértékben megszűnt az óvodai
felügyelet. Nincs szakmai ellenőrzés, nincs felügyeleti rendszer. Nincs ellenőrizve a működés
sem helyből, sem felsőbb szinten, sem módszertanilag, se hatóságilag, semmilyen ellenőrzés
nincs. Ez sajnos nem csak Tiszagyendán jellemző, hanem jellemző egész Magyarország szerte.
Egyet zárásként elmondok, hogy amikor én dolgoztam az óvodában azt csak az önkormányzat

zárathatta be. Olyan nincs, hogy önhatalmúlag úgy döntenek, hogy bezárnak. Nyári időszakban
2 hetet, maximum felújítás alatt 4 hétre zárhat be. Az intézmény működés szüneteltetéséről a
fenntartó dönt, arról a dolgozó, intézményvezető nem dönthet.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy a pedagógusok esetében nem egyszer fordult elő
vele, hogy ugyan 45 nap a szabadsága, de ebből 25 nap pótszabadság. A pótszabadságból én 15
napot bármikor kiadhatok, rendelkezhetek afelett. Ha én nem tudom kiadni a nyáron a
szabadságot, december 31-ig azt semmiképpen nem adom ki, mert akkor tanítani kell. Azt is
tudni kell, hogy őszi, tavaszi és téli szünet csak az iskolában van. A szüneteket a közlöny írja elő
és az óvodával kapcsolatban ilyenről, nem rendelkezik. A rendkívüli szünetet pedig a
polgármester rendeli el járvány, hideg időjárás, egyéb miatt.
Pisók István polgármester: Úgy gondolja, hogy a főnökével biztos megbeszélte a dolgot. A
fenntartó Kunhegyes Város, a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja. Abba, hogy ki mikor megy
szabadságra, nem szólhatunk bele, azonban az óvoda nyitva tartása már kardinális kérdés. Két
óvónő már meg kell, hogy tudja oldani, hogy mindig legyen nyitva az óvoda.
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy ő csak jelezte, hogy ilyen többé ne forduljon elő.
Azt is tudomásul kell venni, hogy mi közalkalmazottak vagyunk, mi vagyunk értük és nem
fordítva. Akármilyen nehezünkre esik, hogy sokszor megsértenek, a dolgunkat akkor is tennünk
kell. Ha ők tudták, hogy ilyen munkakört vállalnak, az sem fordulhat elő, hogy bezárják az
óvodát, főleg hidegben, fűtés időszakban, sokan azért vitték oda, hogy ne fázzon a gyerek.
Pisók István polgármester: Egyetért azzal, hogy meg kellett volna bennünket kérdezni és úgy
bezárni az óvodát.
Oláh János képviselő: Elmondja, hogy valamilyen formában érzékeltetni kell velük, hogy ilyet
még egyszer nem lehet csinálni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy mindenképpen lép az ügyben, beszél erről a
dolgozókkal, hogy ilyen nem fordulhat elő önhatalmúlag, csak az önkormányzat engedélyével.
A közmeghallgatás holnap lesz 17:00 órától. Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés
van-e? Nem volt. Az ülést bezárja.
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