
5. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. március 27-én megtartott rendkívüli 

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.  

 

29/2012.(III. 27.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Kettő napirendi pont megtárgyalását kéri. Aki egyetért a 

napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

30/2012.(III. 27.) számú határozat 

 

-Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

ideiglenes ügyvezetőjének megbízásáról. Az előző ügyvezető lemondott, amit elfogadtak. 

Ideiglenesen megbíznák az új ügyvezető igazgató megbízásáig Dull Renátát. Megbízási díj 

havi bruttó 20.000.- Ft lenne. Kérdés, hozzászólás van-e?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem gyakorlatlan és tapasztalatlan?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Eddig is nagyon sok mindent ő csinált az ügyvezető mellett.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt hallotta, hogy a felügyelő bizottsági tagok is le akarnak 

mondani, akkor egyben kellene bejelenteni, mert sokba kerül.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Össze kell hívni őket.  

 

Pisók István polgármester: Nincs tudomásuk róla. További vélemény van-e? Nem volt. 

Javasolja elfogadásra, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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31/2012. (III.27.) számú határozat 

 

-TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ideiglenes 

ügyvezetőjének megbízásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, ideiglenesen, az új ügyvezető 

megválasztásáig megbízza Dull Renáta (Születési hely, idő: Kunhegyes, 1988.06.24., anyja 

neve: Boros Ilona) 5233 Tiszagyenda, Szabadság utca 9. szám alatti lakost, hogy az 

ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszony keretében lássa el. 

 

A megbízott ügyvezető megbízási díja bruttó: 20.000.- Ft. 

 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Dull Renáta helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pint: A belügyminiszter 4/2011. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatásra való pályázat benyújtásáról. Tavaly már benyújtásra került egyszer.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Már ő is említett a múlt alkalommal egy óvoda 

fejlesztésével kapcsolatos pályázatot. Jegyző nő azt mondja, nem üti egymást a két pályázat.  

 

Oláh János képviselő: Oda kell majd figyelni, hogy olyan tételeket kell felsorolni, hogy ne 

legyen kettős igénylés.  

 

Pisók István polgármester: További vélemény, kérdés van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

32/2012. (III.27.) számú határozat 

 

-A belügyminiszter 4/2011. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra 

való pályázat benyújtásáról -  
 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 

támogatásra pályázatot nyújt be Kunhegyes Város Önkormányzatának, mint fenntartó 

közreműködésével a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás tiszagyendai 

tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására. 
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2. A tiszagyendai tagintézmény fejlesztésére, felújítására igényelt támogatás összege: 

10.800.754.- Ft, melyhez Tiszagyenda Község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésében 1.200.084.- Ft összegű önerőt biztosít. 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kunhegyes Város 

Önkormányzatát a pályázati eljárásban való közreműködésre, a pályázat határidőben 

történő benyújtására, a pályázat benyújtásához szükséges, mint fenntartó általi testületi 

határozat meghozatalára. 

4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András 

polgármestert a pályázat aláírására. 

5. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásában működjön közre. 

 

Határidő: 2012. április 1. 

Felelős: jegyző, polgármester, tagintézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere 

2. Répászky Gabriella vezető főtanácsos Kunhegyes 

3. Balogh Edina tagintézmény vezető helyben 

4. Pisók István polgármester helyben 

5. Balogh Henrietta jegyző helyben 

6. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, bezárja az ülést.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 


