
6. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. április 23-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.  

 

33/2012.(IV. 23.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Tizenkettő napirendi pont megtárgyalását kéri, ebből a 

tizenkettediket első napirendi pontként kéri megtárgyalni. Aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

34/2012.(IV. 23.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése tárgyában 

történő önerő biztosításáról. A nettó összköltsége 148.447.265.- Ft. Ebből EU Önerő Alapból 

elnyert támogatás 13.846.185.- Ft. A saját forrást kellene biztosítani, ami 10.968.815.- Ft. Ha 

ezt most elszalasztják, soha többet nem lesz lehetőségük kiépíteni. Később úgy is kötelező 

lesz a falut becsatornázni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Miből fizetik vissza a hitelt? 

 

Pisók István polgármester: A vízművet is és a szennyvíztisztító telepet is üzemeltetőnek 

bérbe kell adni. Kötelesek bérleti díjat fizetni.  

 

Szabó Rudolf képviselő: A hitelt ugye bár napra készen vissza kell fizetni. A bérleti díj, 

elhúzódhat évekig is.  

 

Balogh Henrietta jegyző: 2 év türelmi idő van, utána kell a hitel ütemezése szerint fizetni.  

 

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

elfogadásra fejlesztési célú hitel felvételét. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

35/2012.(IV. 23.) számú határozat 

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése elnevezésű” fejlesztéshez kapcsolódó 10.968.815.- Ft összegű fejlesztési célú hitel 

felvételéről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű beruházás önrészének 

biztosításához 10.968.815 .- Ft azaz Tízmillió – kilencszázhatvannyolcezer – 

nyolcszáztizenöt forint fejlesztési célú hitelt kíván felvenni a Magyar Fejlesztési Bank 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt és járulékait, a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban eljárjon, a hitelszerződést aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Külön kellene megszavazni, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a 

„Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése elnevezésű” fejlesztési hitelhez 

kapcsolódóan ingatlan felajánlásáról szóló határozatot. Javasolja elfogadásra. Aki ezzel 

egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

36/2012.(IV. 23.) számú határozat 

 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése elnevezésű” fejlesztési hitelhez kapcsolódóan ingatlan felajánlásáról –  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű beruházáshoz szükséges önerő 

igazolása érdekében a fejlesztési célú hitel felvételéhez fedezetként felajánlja a Tiszagyenda 

Község Önkormányzat tulajdonában lévő 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 45 hrszú, című 

ingatlant.  
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felajánlott ingatlant 

forgalomképesnek nyilvánítja és felhatalmazza a jegyzőt, hogy a vagyonrendeleten ez 

kerüljön átvezetésre. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt és a 

polgármestert, hogy a fedezet felajánlása ügyében eljárjon 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

1. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1051 Budapest, Nádor u. 31. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

 

Bató Miklós képviselő 9:23 perckor távozik az ülésről.  

 

Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 

beszámolójáról. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadja a szót.  

 

Simai Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja ebben a 

formában.  

 

Pisók István polgármester: Tudja, hogy kevés pénzt kapnak akik a Start Munkaprogramban 

dolgoznak, de ezért sem nagyon tesznek semmit az emberek. Kérdés, hozzászólás, vélemény 

van-e? Nem, volt. Javasolja elfogadásra a napirendi pontot.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

12/2012. (IV.23.) számú rendelete 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről 

szóló 1/2011. (II.15.) számú rendeletének módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 

beszámolójáról. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület részére.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, vélemény van-e ehhez a napirendi ponthoz? 

Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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13/2012. (IV.23.) számú rendelete 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési beszámolójáról- 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 

2011. évben végzett belső ellenőrzéséről. Az előterjesztés kiküldésre került.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A belső ellenőr volt kint, volt olyan iparűzési adóbevallás, ami 0-

ra sikeredett. Bekérték a dokumentumokat a cégtől, tételesen átnézték, de sajnos nem tudják a 

céget megfogni.  

 

Pisók István polgármester: Itt végezték a tevékenységet, és olyan ügyesen cselekedtek, hogy 

ne kelljen adót fizetniük.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A jelentésben az a furcsa, hogy erről a megállapításról, 

hogy nem fizet, nincs feljegyzés.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Ez a második oldalon szerepel.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A beszámoltatás és a felelősség hiányzik.  

 

Pisók István polgármester: minden képen kellett volna valamit ide fizetni.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Lekérték az adóhivataltól is a társasági adóról szóló bevallását, 

hogy ténylegesen azokat az adatokat szerepelteti-e az iparűzési adóbevallásban, mint amit az 

adóhivatalnál, és teljesen stimmel.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A polgármesteri hivatalnál végzett kontroll rendszer 

működtetésével kapcsolatosan írnak pár dolgot, a feladat hatáskörökkel kapcsolatosan ill., azt, 

hogy a beszámoltatást és a felelősség érvényesítés bemutatása hiányzik. Ez nagy gond. A 

dolgozó mindenhol felelős a munkaköréért. A munkaköri leírás, a beszámoltatás és a 

felelősség szinteket nem tartalmazzák. Már nincs jelentősége, hogy mit lehetne javítani.  

 

Pisók István polgármester: Van-e még hozzászólás? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki 

egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

37/2012. (IV.23.) számú határozat 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2011. évben végzett 

belső ellenőrzéséről- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2011. 

évi ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: jegyző 
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A határozatról értesül: 

 

1. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Tiszagyenda alapító okiratának módosításáról. 

Az előterjesztés kiküldésre került, ez is hozzá tartozik az átszervezéshez. Kérdés, hozzászólás 

van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

38/2012. (IV.23.) számú határozat 

 

-Polgármesteri Hivatal Tiszagyenda alapító okiratának módosítása –  

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község 

Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala (rövid neve: 

Polgármesteri Hivatal Tiszagyenda) 2009. július 31-i hatállyal jóváhagyott alapító 

okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2012. május 1-i hatállyal 

jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. Felkéri Tiszagyenda Község Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

4. Tiszagyenda Község pénzügyi ügyintézői helyben 

5. Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: Intézményi térítési díjak megállapításáról. Hozzászólás van-e?  

 

Balogh Henrietta jegyző: Tiszagyenda Községnek már csak javaslattételre van lehetősége. 

Tiszafüred fogadja el a rendeletében. Kistérségi ülés lesz hamarosan, lehet már május 1-jétől 

bevezetésre kerülnek ezek az árak.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

39/2012. (IV.23.) számú határozat 
 

-Intézményi térítési díjak megállapításáról – 
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Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszafüred Kistérségi Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központjában Tiszagyenda Község vonatkozásában 

alkalmazott intézményi és személyi térítési díjakat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

Szolgáltatás 
Térítési díj 

személyi intézményi 

Étkeztetés 

      Étkeztetés: 

      Kiszállítással:  

 

 

430.-Ft/nap 

80.-Ft/házt. 

 

430.-Ft/nap 

180.-Ft/nap 

Házi segítségnyújtás 370.Ft/óra 370.-Ft/óra 

Nappali ellátás 

    Idősek nappali ellátása: 

     

 

 

0.-Ft/nap 

 

 

235.-Ft/nap 

 

 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jogszabály szerint 

figyelembe vehető jövedelmének 

   - 30%-át étkeztetés 

   - 25%-át házi segítségnyújtás 

   - 30%-át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést biztosítnak. 15%-át nappali ellátást, 

30%-át nappali ellátás és ott étkezés, 80%-át idősek otthonát igénybe vevők esetében. 

 
Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 

 

a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb,  

b.) egészségi állapota miatt, mert I-II. csoportbeli rokkant, melyet határozattal kell igazolnia, 

illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol, 

c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell 

igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja. 

d.) a szenvedélybetegség fennállását háziorvos/ szakorvos igazolhatja, 

e.) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal 

kell igazolni. 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ szakmai 

vezetője 

5. Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: A közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 

hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2008. (VIII.14.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról. A díjakat szabályozzák.  

 

Balogh Henrietta jegyző: A csatornadíjra rendeletalkotási kötelezettség már nincsen, ki kell 

venni ezt a rendelkezést a rendeletből.  
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Hajnal Istvánné alpolgármester: mindenképpen javasolni kell, hogy tárgyaljanak a csatorna 

átadásról, mert minden akkor realizálódik. Meg kell kezdeni a tárgyalást.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

14/2012. (IV.23.) számú rendelet 

 

-A közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/2008. (VIII.14.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról- 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Nyolcadik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2011. (XII.27.) számú rendelete 

módosításáról.  

 

Balogh Henrietta jegyző: Egyfajta díjstopot rendeltek el, nem állapodtak meg a díj 

mértékében. Április 7-én kijött a módosítás. Most tett javaslatot a Remondis, hogy május-1 

jétől ennyi legyen a szemétszállítás díja. Ami a lakosokat érinti, az 383.- Ft lesz az ürítés nettó 

díja.  

 

Pisók István polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja 

elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

15/2012. (IV.23.) számú rendelet 

 

-Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2011. (XII.27.) számú rendelete módosításáról- 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Kilencedik napirendi pont: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 

önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. Kérdés, hozzászólás, vélemény 

van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

40/2012. (IV.23.) számú határozat 

 

-Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására 

vonatkozó igény benyújtására- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2011. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. 

pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 

törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

a. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a 

feletti. 

b. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 10.085 ezer forint összegű bevételt tervez. 

c. Tiszagyenda Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 16.761 

ezer forint összegű működési hiánnyal fogadta el. 

d. Tiszagyenda Község Önkormányzata az Ötv. szabályai szerint kötelező 

könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

e. Tiszagyenda Község Önkormányzata az államháztartásról szóló2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Tizedik napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési 

terve. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

41/2012. (IV.23.) számú határozat 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község 

Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta. 

 

Jelen határozat elfogadásával Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2011. (IV.28.) számú határozata hatályát veszti. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Tizenegyedik napirendi pont: A Tiszagyenda Községben található, 9. hrsz-ú belterületi 

ingatlan megvásárlásáról. Szeretnék helyrehozni, később tudják használni, vagy bármire 

hasznosítani. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
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42/2012. (IV.23.) számú határozat 

 

-A Tiszagyenda Községben található, 9. hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlásáról- 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszamenőlegesen úgy dönt, 

hogy a Tiszagyenda Községben található 9. hrsz-ú belterületi ingatlant a 2012. évi 

Startmunka Mintaprogram keretén belüli támogatásból, bruttó 700.000.- Ft-ért 

megvásárolja. 

 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az adás – vételi szerződést aláírja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Pesti Róbert 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 14. 

2. Pisók István polgármester helyben 

3. Balogh Henrietta jegyző helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Közérdekű bejelentés van-e?  

 

Simai Mihály képviselő: Május 1-én lesz e a falunak rendezvény? 

 

Pisók István polgármester: Már folyamatban van a szervezés, meg lesz majd hirdetve, ha 

kész a program. Bárki szeretne valamit csinálni, nyugodtan szervezhet.  

Amennyiben nincs több bejelentés, köszöni a megjelenést, az ülés bezárja.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 

 


