
7. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. április 26-án 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.  

 

43/2012.(IV. 26.) 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. Az első az 

5/2012.(III.1.) számú BM rendelet alapján pályázat benyújtása, a második a 46-os hrsz-ú 

ingatlan megvásárlása. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.  

 

44/2012.(IV. 26.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről. 2-áig 

kellene beadni. A település önfenntartó képességének javításáért. Az óvodánál és az iskolánál 

kicserélnék a kazánokat. 100%-os támogatottságú. Kérdés, vélemény van-e? Nem volt. 

Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

45/2012.(IV. 26.) számú határozat 

 

Az 5/2012. (III.1.) számú BM rendelet alapján az önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló támogatásra igénylés 

benyújtására - 
 

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

pályázatot nyújt be az 5/2012. (III.1.) számú BM rendeletben kiírt az 

önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló támogatásra 6.500.000.- Ft-os összegben az óvoda és iskola 

fűtéskorszerűsítéséhez, vegyes tüzelésű kazánok beállításához kapcsolódóan. 
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2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat elkészítésére, annak benyújtására. 

 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár Szolnok 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Második napirendi pont: Porta megvásárlásáról. 75. 000.- Ft-ért ajánlották. A 

startmunkaprogramhoz lenne szükség, kertészetet csinálnának. Kérdés, vélemény van-e? Nem 

volt. Javasolja elfogadásra.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.  

 

46/2012.(IV. 26.) számú határozat 

 

A 46-os hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 75.000.- Ft-ért, azaz 

Hetvenötezer forintért megvásárolja a Tiszagyenda Község belterületén elhelyezkedő 46-os 

hrsz-ú, 1408 m2 alapterületű ingatlant. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Ingatlan tulajdonosai 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, köszöni a megjelenést, 

az ülés bezárja.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pisók István                                                                  Balogh Henrietta  

                   polgármester                                                                             jegyző 

 

 

 

Oláh Bianka 

Jegyzőkönyvvezető 


