3. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. február 15-án megtartott soros 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.
12/2012.(II. 15.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Nyolc napirendi pont került kiküldésre. Van-e más javaslat?
Bató Miklós képviselő: Igen van. A hajléktalan szálló és melegedő helyzetének
megtárgyalását kérné.
Pisók István polgármester: Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
13/2012.(II. 15.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési terve
megtárgyalásáról és elfogadásról. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felmerült az iparűzési adó
felemelése, de utána számoltak, nem járnának jobban. A temetőnek lehetne bérleti díjat szedni
a vállalkozótól. Kimaradt a beszámolóból, hogy a Művelődési házhoz is át kell adni 2,19
millió forintot. A bizottság elfogadásra javasolja.
Pisók István polgármester: Az alkalmazott szülési szabadságra megy a Művelődési Házból.
Ő javasolná a későbbiekben, kapcsolják össze a Művelődési Házat a Nonprofit Kft-vel.
Fuder Lászlóné képviselő: A temetővel kapcsolaton elmondja, hogy született egyszer egy
olyan megállapodás, hogy ők felújítják a belső teret és ennek fejében nem fizetnek bérleti
díjat. Nem tudja, hogy ennek van-e írásos nyoma.
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Nem tudni a Művelődési Háznál mi lesz a végösszeg. Ez a végelszámolásnál derül majd ki,
hogy jövőre mennyivel fizetnek kevesebbet.
Balogh Henrietta jegyző: Ez több tényezőből is adódik. A mozgó könyvtári feladatokra adott
normatíva lecsökkent.
Fuder Lászlóné képviselő: A normatívák egyáltalán nincsenek összhangban. A második
oldalon írják, hogy 2012. évi előirányzat terhére indított start munkaprogram támogatása,
ebben 52 fő foglalkoztatni kívánt létszám van. Melyik volt ez a három program?
Balogh Henrietta jegyző: A belvíz és a téli közfoglalkoztatás, valamint a mezőgazdasági
programok voltak 2011. évben, ezt tervezik 2012. évre is 52 fő bevonásával.
Fuder Lászlóné képviselő: A segélyezési formáknál felsorolják, hogy mennyi az az önerő,
amit az önkormányzatnak biztosítani kell. Csak ez az önerő 7.038.000.- Ft. Sajnálatos, hogy
az emberek ezt nem értékelik, hogy az önkormányzat elég komoly összegeket fektet bele a
segélyezésbe is. Az ápolási díjnál a támogatás mértéke 75%, az önerő 25%. Ez az ő esetükben
1.115.000.- Ft. Milyen időszakonként kerül felülvizsgálatra az ápolási díj? Jelen pillanatban
hány főt érint a településen? A foglalkoztatást helyettesítő támogatást nem tudja hová tenni.
Ez a régi RÁT? Az elmúlt időszakban döntöttek, hogy a lakásfenntartási támogatás jelentős
részét természetben biztosítják. Hány olyan ember van, aki lakásfenntartási támogatásban
részesül és ebből hány olyan ember van, akinek a számára természetbeli juttatást biztosítják.
Az iparűzési adó felemelését nem javasolja. 1% kevésnek tűnik, de az ő esetükben mégis
sokkal több bevételt jelent így. Az 5. oldalon írják, hogy 2011. évben az iskola részére
16.790.000.- Ft került átadásra, ami jelentős mértékben megnövelt az elmaradt összegeknek a
pótlása is. Ez véleménye szerint több mint 20 millió forint. Örömmel vette, hogy a Szociális
intézmény is kitisztázza a tartozást. A Művelődési háznál is januárban tisztázódtak az
anyagiak. A kistérségi iroda működésével kapcsolatban elgondolkodtató, hogy mit adtak
866.000.- Ft-ért? A pedagógiai szakszolgálat fenntartása, aminek 2011. évben az iskola
hasznát nem vette, azonkívül, hogy havonta egy utazó pedagógust biztosított, azon kívül
egyéb ellátást nem kaptak.
Hogyan és milyen módon tervezi az Önkormányzat a csatornahálózatra vonatkozó önrész
biztosítását? A költségvetést elfogadásra javasolja.
Balogh Henrietta jegyző: Jelenleg 2 fő van, aki emelt összegű ápolási díjat kap. 10 fő van,
aki a normál összegűt kapja. 2 évente szokták felülvizsgálni.
A lakásfenntartási támogatásba az állam a gázártámogatást is beleépítette. Közel 150-160
ember van, aki kb. 5000.- Ft-tal kapja a támogatást. A kérelem beadásakor meg kell jelölni,
hogy mibe tudják bele, pl.: villanyszámla, csatornadíj tartozás.
Az iparűzési adó befizetésének rendszere elég bonyolult, így nem számolt még utána.
Amennyiben felemelnék 1,5 %-ra, talán ugyan annyi bevétel lenne, mivel akkor a repülős
cégek elvinnék innen a székhelyüket.
Pisók István polgármester: Jól kidolgozott költségvetés. Ha változna a konyha helyzete,
még ott is rengeteget tudnának megtakarítani. 2012. decemberig nekik kell a dologi
kiadásokat rendezni. A fűtéssel is sokat tudnának spórolni, ha mindenhol átalakításra kerülne
a kazán.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Alapos költségvetés, nagyon közérthető, jól áttekinthető.
Látszik a takarékossági intézkedések, ennek sajnos nagy ára volt. A 3. oldalon a sírhelyek
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díját tartalmazza, véleménye szerint nagyon kevés a 6000.- Ft. Az iparűzési adót ő sem
javasolja felemelni. A segélyekhez le van írva mennyi az önerő. Fontos, hogy ezt a
lakossággal tájékoztatni kellene, tudják mennyivel járul hozzá az önkormányzat. A 2012. év
igen gazdag a változások terén, újabb terheket rónak az önkormányzatokra. Ez a működési
hiány, hogy 5.442.000.- Ft-tal kevesebb az előző év előirányzatához képest. Mind ez nem is
volna, ha nem örökölnek ekkora adósságot. Az 5. sz. mellékletnél nem érti, hogy a háziorvosi
alapellátás dologi kiadása 467.000.- Ft, ill. járó beteg ellátás 420.000.- Ft.
Balogh Henrietta jegyző: A háziorvosi alapellátáson belül is volt olyan dologi jellegű kiadás,
pl. áthúzódó telefonszámla, áthúzódó kifizetetlen gyógyszerszámla. Nem lett kifizetve,
áthúzódott és be kellett tervezni.
Ezen felül minden évben fizetniük kell a hulladékgazdálkodási Kft-nek 10 millió forintot, de
ez növekedik, már ott tart, hogy 20 millió forintot számláznak ki lakosságszám arányosan. Ezt
2004. évben vállalta az önkormányzat. Ez 2026. évig tart.
Fuder Lászlóné képviselő: A tornaterem elszámolása megtörtént-e már, tudni mennyi az az
összeg, amit visszakapnak?
Balogh Henrietta jegyző: A tervezetet látta, folyamatban van már az elszámolás. Durván 1
millió forintot kapnak vissza.
Pisók István polgármester: Amennyiben nincs több, kérdés, hozzászólás, javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
1/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési terve megtárgyalásáról és
elfogadásrólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
Balogh Henrietta jegyző: Azért vált szükségessé ezeknek a napirendi pontoknak a
tárgyalása, mert ez mind a költségvetésbe volt korábban szabályozva, és kimondja az
alaptörvény és az egyéb jogszabályok, hogy átláthatónak kell lennie a rendeleteknek. A
korábbi költségvetésekbe ömlesztve voltak a dolgok, nagyon zavaró volt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Volt róla szó, hogy a tiszteletdíjak összegénél, ha egy
bizonyos összeget túllép, van ÖNHIKI csökkenés.
Balogh Henrietta jegyző: Meg kell adni, hogy a polgármester fő állású-e, mennyi a díja, a
képviselőknek mennyi a díja. Bizonyos %-ot elfogad az ÖNHIKI. Van első alsó és felső határ.
Beállítottak egy közép szintet. Ha magasabb ettől a tiszteletdíj, csökkentő tételnek számít az
ÖNHIKI-ben.
Pisók István polgármester: Amennyiben nincs több, kérdés, hozzászólás, javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
2/2012.(II. 15.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzat
képviselők tiszteletdíjáról-

Képviselő-testületének

az

önkormányzati

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Balogh Henrietta jegyző: Nagyon régen volt már ilyen kérelem. A támogatás is nagyon
kevés, azonban az önkormányzat sajnos nincs abban a helyzetben, hogy ilyen jellegű anyagi
támogatást tudjon nyújtani.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
3/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók
támogatásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérőlA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzati termőföldek, beépítetlen telkek haszonbérletéről, elidegenítéséről szóló
21/2001. (XII.21.) számú rendeletének módosításáról. Hozzászólás van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A 2,5 Ft/m2 összeget kevésnek véli.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
4/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
termőföldek, beépítetlen telkek haszonbérletéről, elidegenítéséről szóló 21/2001. (XII.21.)
számú rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ötödik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló
9/2004. (IV.27.) számú rendeletének módosításáról. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
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5/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 9/2004. (IV.27.)
számú rendeletének módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hatodik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterületek használatáról szóló 5/2001. (VI.24.) számú rendeletének módosításáról. Kérdés
van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A 3. pontnál van, hogy pótkocsi, munkagép,
mezőgazdasági vontató 1200Ft/hó, ez akkor érvényes, ha az utcán áll? Teher és különleges
gépjárművek vontatmányainak elhelyezésére 100Ft/m2. Ez naponként érvényes vagy egész
évre? Önálló hirdetők, táblák elhelyezése 100Ft/m2, ez is havonta érvényes?
Balogh Henrietta jegyző: Havonta érvényes, lemaradt sajnos a végéről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az alkalmi és mozgó árusítás 100Ft/hó/ m2. Ez nem
alkalomra érvényes? Jobb lenne.
Balogh Henrietta jegyző: Rendben. A mozgó árus fizet iparűzési adót ott ahonnan jön.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, javasolja a módosításokkal elfogadásra, így 100Ft/m2/hó az önálló hirdetők, táblák
elhelyezése és az alkalmi és mozgó árúsítás 100Ft/alkalom/m2. Aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
6/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
használatáról szóló 5/2001. (VI.24.) számú rendeletének módosításáról-

közterületek

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hetedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 3/2009.(II.13.)
számú rendeletének módosításáról. Kérdés van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A temetési segély összege 25.000.- Ft, de legfeljebb a
bemutatott számlák 80%-a. Ki állapítja ezt meg?
Balogh Henrietta jegyző: Maximum 25.000.- Ft, de ha valaki megoldja olcsóbban, nem
kapja, csak a 80%-át.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
7/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 3/2009.(II.13.) számú rendeletének
módosításárólNyolcadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
temetőkről és temetkezésről szóló 9/2000. (VIII.28.) számú rendeletének módosításáról. Volt
róla szó, hogy vizsgálják felül a bérleti díjat. Más temethet itt?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Meg kell nézni, hogy a Kovács Bt.-nek van-e kizárólagos
temetkezési joga. Meg kell nézni azt a szerződést.
Bató Miklós képviselő: Kellene egy urnatemető, ami a lakosság számára nagy
költségtakarékosság lenne. Nem javasol emelést, nagyon sok a kisnyugdíjas.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálják felül a szerződést a
Kovács Bt-vel. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
8/2012.(II. 15.) számú rendelet
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről
temetkezésről szóló 9/2000. (VIII.28.) számú rendeletének módosításáról-

és

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kilencedik napirendi pont: Melegedő helyzetének megtárgyalásáról. Átadja a szót.
Bató Miklós képviselő: Szociális térről hallani szeretne törvényeket, jogszabályokat a
hajléktalan szállóról. A Gondozási Központból csináltak egy hajléktalan szállót. Erre van
engedélyük?
Balogh Henrietta jegyző: Erre nincs. Melegedő engedélyezett a rendkívüli téli időjárás
végett.
Bató Miklós képviselő: Akkor szeretné kérni a mielőbbi megszűntetését. Beköltöztették az
Ökrös családod, akinek a szobájába 20 fok meleg volt. Amikor hozták be őket, megkérték,
csomagolják össze a vacsorát. Amit ebédre hordanak az ebédjük, a vacsorájuk és a reggelijük
is ha marad. 170.000.- Ft-ot kapnak, ki figyel oda, hogy mire kerül a pénz. Sokan szeretnének
ennyi pénzből megélni. Van gyámügy, illetékes szerv, akihez fordulni kellett volna, nem
beköltöztetni őket ide. Bezárták az iskolát, hogy spóroljanak a fűtéssel. Naponta ennek a 3
főnek a fűtése 13.600.- Ft. A hétvégén rájuk 170 m3 gáz fogyott el. Van erre pénzük?
Pisók István polgármester: Rendkívüli időjárásra való tekintettel hozták létre, ha bárki éjjel
lerobban, tönkre megy a gáz otthon, ne hagyják, hogy megfagyjon. A minisztérium is felhívta
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a figyelmüket, figyeljenek embertársaikra. A héten még fenntartják a melegedőt. Meg kell
menteni aki rászorul.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Óriási teher valóban. 14 órás szolgálatba be vannak osztva.
Január 31-én a Belügyminisztériumból az önkormányzat kapott egy olyan levelet, hogy
felhívja az önkormányzat figyelmét, hogy a hideg időjárásra való tekintettel a település az
időseket, az elesetteket napi kétszeri ellenőrzésnek kell alávetni azért, hogy nehogy
megfagyjon, nehogy meghaljon, mert ennek az önkormányzatnak a felelőssége, amennyiben a
településen kihűlés miatt haláleset következik be. Leellenőrizték a rászorulókat. Szóltak a
katasztrófa védelemtől, hogy melegedőt kell létrehozni, az azt jelenti, 0-24 óráig tart.
Bató Miklós képviselő: Nem ért egyet. A család anyáknak nem a katasztrófa védelem
rendelte el, hogy dolgozzanak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A levél alapján döntöttek így.
Bató Miklós képviselő: Van tüzelőjük, csupán lusták voltak begyújtani. Hol van ilyenkor a
családsegítő, és a gyámja?
Fuder Lászlóné képviselő: Kunhegyes miért nem lép? Miért engedtek olyan gyámot, aki
tehetetlen?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A néni önjogú, neki nincsen gyámja. A gyámja mindennap
hozta nekik az ételt a Gondozási Központba.
Bató Miklós képviselő: Családanyák vigyázzák az álmukat 12 órában. Ha nem tudják
magukat ellátni, el kell vitetni otthonba.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az önkormányzatnak jogában van elrendelni, hogy
holnaptól hazatelepednek. A gyámnak mi a feladata?
Balogh Henrietta jegyző: Csak a pénzel való bánás, elszámolás.
Bató Miklós képviselő: El tudják látni magukat vagy nem? Ez kinek a hatásköre?
Balogh Henrietta jegyző: A gyámhivatalé.
Fuder Lászlóné képviselő: A képviselő-testület nem hozott döntést a melegedővel
kapcsolatosan, nem az ő hatáskörük volt. Van felelős személy, döntse el ő, hogy bezárják-e
vagy nem.
Pisók István polgármester: Térjenek át az egyebekre.
-Lesz egy háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatos pályázat, 95%-ban támogatott.
-A Nonprofit Kft.-nek elfogyott a pénze. Ügyvezetőt kellene majd megkérdezni, hogyan
képzeli el a jövőt. Nem akarja megszűntetni.
-Kistérség ülésen volt, a konyhával kapcsolaton elégedettségi kérdőívet töltött ki.
-Kunhegyes Város még mindig nem fizetett a Nonprofit Kft-nek.
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Közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. Köszöni a részvételt, az ülést bezárja.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

