4. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. március 20-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.
14/2012.(III. 20.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Tizenegy napirendi pont került kiküldésre, három plusz napirendi pont felvételét kéri, ami
kiosztásra került.
Pisók István polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
15/2012.(III. 20.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 2012. évi
költségvetéséről.
Fuder Lászlóné képviselő: Lényegesen lecsökkent a költségvetés a létszámleépítések miatt.
Minden hónapban figyelmesen és a megfelelő időben utalják át a pénzt kunhegyesnek. A
gyerekek létszáma megnőtt, ezáltal a normatíva is emelkedett. Az egyik mellékletben 6.
pontban az szerepel, hogy önkormányzati támogatás 43.200.000.- Ft. Ez alatt mit ért?
Balogh Henrietta jegyző: Az új rendszerbe a kincstár nem fogadta el, ha működési célú
pénzeszköz átvételként szerepel. Csak arra a sorra tudta hozni.
Fuder Lászlóné képviselő: Neki furcsa, ha elfogad egy költségvetést, akkor ne csak azt lássa,
hogy mi a kiadás és mi a bevétel, hanem a részleteket is szeretné.
Pisók István polgármester: Tárgyalnak az érsekkel, ki fognak jönni szétnéznek.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem ismerik az iskolának a költségvetését. A tájékoztatás
kiadási részének a második oldalán van, hogy továbbra is dologi kiadási előirányzatot terheli
a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége, ami 2012. évben 964.500Ft/fő/ év. Ezt
kifizeti az iskola, vagy személyt foglalkoztat?
Fuder Lászlóné képviselő: Nem kellene fizetni nekik, ha önálló lenne, de össze vannak
csatolva Kunhegyessel és Tiszaroffal, ezért meghaladja a létszám a 20 főt, ezért kell fizetni.
Ezt arányosan számolják ki. Összesen 85,5 fő van, ehhez 5 dolgozót kellene foglalkoztatni,
ezt Gyenda nem bírja el. 8,3 millió forintot fordítanak az étkezésre és még 4 milliót tesznek
hozzá.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Szavazásra kéri
fel a képviselőket. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
16/2012.(III. 20.) számú határozat
- Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 2012. évi költségvetésérőlA Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános
Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi költségvetéséről
Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. (3) bekezdése és a
2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.5. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási
Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi költségvetését e határozat mellékletét
képező 1-2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe
2.3. és 17.3. számú mellékletként kerülnek beépítésre.
Második napirendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás
2012.évi költségvetéséről. Kérdés, hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Kunhegyes Város nem fizeti rendesen a számlákat, pedig nem
tartoznak nekik.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Küldjenek felszólító levelet. A rehabilitációs hozzájárulás
itt is szerepel, ha ezeket összeadják, nem hiszi, hogy egy munkaképesség csökkent dolgozó
nem elkelne segítségnek.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Szavazásra kéri
fel a képviselőket. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
17/2012.(III. 20.) számú határozat
-

Tájékoztatás a
költségvetéséről-
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A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetéséről 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 8.5.
pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetését e határozat mellékletét
képező 1-2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe
2.4. és 17.4. számú mellékletként kerülnek beépítésre.
Harmadik napirendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetéséről. A Művelődési Ház költségvetése jól
működik, de ezt is le kell faragni felére. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben
nincs, javasolja elfogadásra a napirendi pontot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
18/2012.(III. 20.) számú határozat
- Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012.
évi költségvetésérőlA Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetéséről
Tiszagyenda Község Önkormányzat az 1997. évi CXXXV. törvény 8. (3) bekezdése és a
2008. június 2-án 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 költségvetését e határozat mellékletét képező 1-2. számú
melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. és 2. számú mellékletek Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe
2.5. és 17.5. számú mellékletként kerülnek beépítésre.
Negyedik napirendi pont: Iskolai és óvodai étkeztetési feladatok ellátásáról. Kérdés van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Hogyan biztosítják az óvodának június 15-től az étkeztetést?
Mert úgy tudja Doma Katalin csak addig főz, amíg az iskolai időszak tart.
Pisók István polgármester: További kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra a napirendi pontot. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
19/2012. (III.20.) számú határozat
- Iskolai és óvodai étkeztetési feladatok ellátásáról -
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyendáért
Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok
ellátása érdekében 2012. április 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval megkötött
vállalkozási szerződés 2012. június 30. napjáig kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: ügyvezető, jegyző
Határidő: 2012. március 31.
A határozatról értesül:
1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
5. Irattár
Ötödik napirendi pont: A 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
rendelete alapján benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló
pályázat benyújtásáról. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra a
napirendi pontot. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
20/2012. (III.20.) számú határozat
- A 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium rendelete alapján
benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázat
benyújtásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 4/2004. (II.20.) rendelete alapján a gesztor önkormányzat által
pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére:
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tiszagyendai
tagintézménye működését szolgáló kis értékű tárgyi eszköz vásárlására.
2. A pályázathoz Tiszagyenda Község Önkormányzata sikeres pályázat esetén - a
felajánlott önerő nagysága szerint történő támogatás elnyerése esetén - a 2012. évi
költségvetésében 30.000.- Ft önerőt biztosít.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármestere
2. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője
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3. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény Igazgatója
4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármester helyben
5. Tiszagyenda Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője helyben
6. Irattár
Hatodik napirendi pont: 95/2010. (VIII.02.) számú határozat módosításáról. Döntöttek
arról, hogy bevezetik a Demens szolgálatot, de nem akarták vállalni többen.
Bató Miklós képviselő: miért nem lett végrehajtva? Ki a felelős?
Balogh Henrietta jegyző: Ahhoz, hogy be tudták volna vezetni, a feltételeket biztosítani
kellett volna. Azt mérlegelte az intézményvezető, hogy ha felveszik a demens ügyfeleket, a
bérköltség 100%-ban jelentkezik. A Demens ellátottak után a normatívát csak akkor kapják
meg, ha mind 252 nap ott van mindenki, ami lehetetlen.
Bató Miklós képviselő: Milyen szigorúak ezek a feltételek. Működik idősek klubja. Ez hány
fővel működik? Hányan vannak bent?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Működési engedélyük van 25 főre. 3-4 fő van, aki bent
van.
Nagyon jó lenne, ha a hanyatló emlékezetű embereket ellátásba lehetne helyezni. Amikor arra
került a sor, hogy a klubtagoknak el kellett mennie vizsgálatra, óriási volt a tiltakozás, pedig
nem is tudták miről van szó. 5 főnek van papírja, ők az időseb klubjának a tagja. Az 5 főre
lenne a bevétel 2.468.000.- Ft. A szolgáltatás nagyon jó lenne, eszközbővítéssel járna,
munkahely növekedéssel járna.
Balogh Henrietta jegyző: A második oldalon elírás történt. 95/2010-es határozat a helyes a
90/1010.-es helyett. Ezzel a módosítással kéri majd elfogadásra.
Pisók István polgármester: További hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen, 1 ellene szavazattal elfogadta a javaslatot.
21/2012. (III.20.) számú határozat
- A 95/2010. (VIII.02.) számú határozat módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2010. (VIII.02.)
számú határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi. Kifejezi azt, hogy a demens ellátást
egyenlőre, nem kívánja bevezetni.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Villás Nóra szakmai
egység vezetőt, hogy a határozat végrehajtásában közreműködjön.
Határidő: azonnal
Felelős: szakmai egység vezető, jegyző
A határozatról értesül:
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1. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának Elnöke, Tiszafüred, Fő út 1.
2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ megbízott
vezetője
3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ tiszagyendai
szakmai egység, Villás Nóra szakmai egység vezető részére
4. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
5. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
6. Irattár
Hetedik napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése tárgyában
történő megkeresésről. Ha lesz valaki, aki üzemelteti a vízművet, annak egy része bérleti díj,
amit az Önkormányzatnak kell átutalni. Benne van az új törvényben, ha olyan beruházást
vagy egyéb fejlesztést hajt végre, ezt a pénzt a hitelre is lehet fordítani. Az Eu önerő alapból
kaptak 13 millió forintot, amit saját forrásból kellene biztosítani, az több mint 10 millió forint.
Aki nem köt rá a későbbiekben, büntetést szabnak ki rá. Ha elszalasszák a pályázati
lehetőséget, mostanában nem lesz még egy.
Balogh Henrietta jegyző: 4.985.126.- forint kötelezettség van, ami a pályázat benyújtásához
volt, ide tartozik a megvalósíthatósági tanulmány, a geodéziai munkálatok. Ez már most
jelentkezik.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Első alkalommal arról volt szó, hogy szándéknyilatkozatot
adnak, ami nem kötelezi őket semmire. Nem érti, hogyan jutottak el eddig, hogy a levél végén
az szerepel, hogy ők kötelesek.
Balogh Henrietta jegyző: Ő átnézte a megállapodást, nem talált olyan rendelkezést, amely
arról szólna, hogy kötelesek bármit is megtéríteni.
Szabó Rudolf képviselő: Mennyi az esélyük a Fejlesztési Banknál?
Balogh Henrietta jegyző: Bekértek már nagyon sok adatot, kapcsolatban vannak velük. Lát
esélyt. Javasolja úgy elfogadásra, hogy csak abban az esetben indíthatják a fenti eljárásokat,
amint érvényes hitelígérvénnyel rendelkeznek.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra ezzel a módosítással.
A képviselő-testület 6 igen, 1 ellene szavazattal elfogadta a javaslatot.
22/2012. (III.20.) számú határozat
-Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése tárgyában írt megkereséséről –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és
Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” tárgyú pályázati projekthez kapcsolódóan a
projekt menedzser, FIDIC mérnök, kivitelező közbeszerzési eljárása nem indítható
mindaddig, amíg az önerő vonatkozásában Tiszagyenda Község Önkormányzata a Magyar
Fejlesztési Banktól érvényes hitelígérvénnyel, hitelszerződéssel nem rendelkezik.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületet tájékoztatja Kamarás Zsolt
Polgármester Urat, hogy a saját forrás megtételére Tiszagyenda Község Önkormányzata tett
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lépéseket, a Magyar Fejlesztési Bankhoz a hitelkérelem beérkezett, az önkormányzat adós
minősítési vizsgálata folyamatban van, a szükséges adatszolgáltatás, dokumentumok
megküldése az MFB felé megtörtént.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
saját forrás biztosítását a lehető legrövidebb időn belül megoldja, és egyben tájékoztatja
Kamarás Zsolt Polgármester Urat, hogy amint a saját forrásról információval rendelkezik
azonnal tájékoztatja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
saját forrás biztosítása érdekében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Nyolcadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
2012.évi ivóvízdíjról szóló 13/2011. (XII.27.) számú rendeletének hatályon kívül
helyezéséről.
Balogh Henrietta jegyző: Megszavazták decemberben az ivóvízdíj emelését, viszont a Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény elvette az Önkormányzatoktól a rendelet alkotási jogot,
most már a szolgáltató állapítja meg a vízdíjat.
Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
9/2012. (III.20.) számú rendelt
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012.évi ivóvízdíjról szóló
13/2011. (XII.27.) számú rendeletének hatályon kívül helyezésérőlA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kilencedik napirendi pont: A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2008. (VIII.14.)
számú rendeletének a módosításáról.
Balogh Henrietta jegyző: 1200.- Ft-ra történik az egységes emelés. Most már több százezres
tétel is lehet.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
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10/2012. (III.20.) számú rendelt
-A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2008. (VIII.14.) számú rendeletének a
módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tizedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti
és Működési Szabályzatára tett törvényességi észrevételéről. Átadja a szót jegyzőnőnek.
Balogh Henrietta jegyző: A kormányhivatal bekérte az SZMSZ-t, a megyében nekik van a
leghosszabb, átnézte, sajnos több olyan tétel volt benne, aminek, már régen ki kellett volna
kerülnie belőle. Először a határozatot kellene megszavazni, majd a rendelet módosításáról
kellene dönteni.
Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
23/2012. (III.20.) számú határozat
- A JNSZ megyei Kormányhivatal által tett 01-4984/2011. iktatószámú törvényességi
észrevétel megtárgyalásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JNSZ Megyei Kormányhivatal által
a 01-4984/2011. iktatószámú, a Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatára tett törvényességi észrevételét megtárgyalta.
Az észrevételben foglaltakkal egyetért, a törvényesség maradéktalan betartása érdekében a
szükséges intézkedéseket megteszi.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

JNSZ Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra a rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet módosítását.
11/2012. (III.20.) számú rendelt
-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 4/2003. (IV.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról-
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tizenegyedik napirendi pont: A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit
Kft. lízingszerződésének, gépjármű üzemeltetésének, használatának átvállalásáról. A Kft nem
tudja fizetni, így arra gondoltak átvenné az Önkormányzat, az ő tulajdonuk lenne a
továbbiakban és a hitelt is ők fizetnék. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
24/2012. (III.20.) számú határozat
- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. lízingszerződésének,
gépjármű üzemeltetésének, használatának átvállalásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-től a KTK757 rendszámú
gépjármű működtetését átveszi, és ezzel együtt átvállalja a lízingszerződést, az adás-vételi
szerződést módosítja, a kötelező és casco biztosítást módosítja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és az
ügyvezetőt, hogy a gépjármű működtetésének átvételében, a lízingszerződés módosításában,
biztosítások módosításában közreműködjenek.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, ügyvezető
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Tiszagyenda Község Önkormányzat pénzügyes köztisztviselői helyben
Irattár

Tizenkettedik napirendi pont: A TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok című TÁMOP-6.1.2/11/2 kódszámú pályázaton való részvételről. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kb 10 évvel ezelőtt elkészült az Egészségterv. Faluk
összefogásával történik ez a pályázat, mely településeken a lakosság testi, lelki állapotát
szolgáló egészségprogram kerül megvalósításra. 100%-osan támogatott. Közösségi
megmozdulásokat támogatnak, akár a focit, akár a kórust. Betegklub támogatása. Azt szeretné
a vezetőség, ha Tiszagyenda lenne a vezető konzorciumi tag. Egy helység felújítására lehet
pályázni.
Fuder Lászlóné képviselő: Nincs önerő, de előleget kell fizetni?
Hajnal Istvánné alpolgármester: 25%-ot lehet.
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Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e még? Nem volt. Javasolja
elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
25/2012. (III.20.) számú határozat
-A TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című TÁMOP6.1.2/11/2 kódszámú pályázaton való részvételrőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a TÁMOP-6.1.2/11/2
kódszámú, az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című, a lakosság
egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és szabadidő-sportolói
közösségek bővítése tartalmú pályázaton való részvételt, arra pályázatot kíván benyújtani.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
pályázat benyújtása érdekében működjön közre.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község jegyzője helyben
3. Irattár
Tizenharmadik napirendi pont: Pályázat orvosi rendelő felújítására. Május 31-éig lehet
benyújtani. 5% az önerő. 160.000.- Ft-ot adnak m2 –ként.
Fuder Lászlóné képviselő: Idénre, nem terveztek bele effajta kiadást a költségvetésbe.
Pisók István polgármester: Javasolja, írjanak szándéknyilatkozatot, hogy el kívánják
indítani a folyamatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
26/2012. (III.20.) számú határozat
-ÉAOP-4.1.2/A-11 kódszámú Egészségügyi alapellátás fejlesztési című pályázaton való
részvételrőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉAOP4.1.2/A-11 kódszámú Egészségügyi alapellátás fejlesztési című pályázaton való részvételre.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében
közreműködjön.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Pisók István polgármester: A továbbiakban zárt ülést rendel el.

k.m.f.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző

Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető

