8. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. május 30-án megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, minden képviselő jelen van. 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.
47/2012.(V. 30.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Oláh Biankát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Egy plusz napirendi pont felvételét kéri. A Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának megbízásával kapcsolatosan. Aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az napirendi pontokat.
48/2012.(V. 30.) számú határozat
-Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás működtetéséről. Klárik
Aranka jött el, hogy bővebb tájékoztatást adjon a képviselőknek.
Klárik Aranka: Ő a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás igazgatója. Ez
egy integrált intézmény, több település tartozik hozzájuk. Alapszolgáltatást és szakellátást
szolgáltatnak. Az alapítványt tavaly hozták létre. Ők is 8-16 óráig tudták biztosítani a
szolgáltatást csak és nagy igény volt a felmérések szerint a házi segítségnyújtásra. Az integrált
intézmény keretében nem tudták sajnos biztosítani, ezért gondolták, hogy alapítvány
keretében biztosítják ezt az ellátást. Tiszagyendán elvégezte a szociális ellenőrzést és a
kollegákkal próbált kapcsolatba kerülni, érdeklődni tőlük, van-e igény a 24 órás ellátásra.
Jelenleg működik Törökszentmiklóson, Tiszatenyőn, Kengyelen és Tiszapüspökiben. A
hozzátartozók örömmel fogadták. Ha kérdés van, szívesen válaszol.
Fuder Lászlóné képviselő: A hozzájáruló nyilatkozatból kiderül, hogy munkatársakat
foglalkoztatnának.
Klárik Aranka: Attól függ, mennyi lenne az ellátottak száma. 9 fő van 1 gondozó részére.
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Fuder Lászlóné képviselő: Mit takar az ellátás. A dolgozók hogyan és milyen formában
kerülnek kapcsolatba az ellátottakkal?
Klárik Aranka: Ugyan úgy, mint a házi segítségnyújtásnál. Ebbe beletartozik a fürdetés,
etetés, gyógyszerbeadás, stb. A lakáson van az ápoló.
Pisók István polgármester: Jó lenne kiegészíteni úgy, mint a jelzőrendszert, mert ha valaki
rosszul lenne, tudná értesíteni a gondozónőt. Ő javasolja elfogadásra. További kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
49/2012.(V. 30.) számú határozat
-A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás működtetésérőlTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza az
Összefogással az Idősekért Alapítványt Tiszagyenda Községben a házi segítségnyújtás
ellátásával a mellékletben elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a határozat mellékleteként elfogadott
hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. május 31.
Második napirendi pont: Tiszaroff Község Önkormányzata által történő megkereséséről az
Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézmény fenntartói jog átadásával kapcsolatosan. Kérdés
van-e? Hozzászólás?
Fuder Lászlóné képviselő: Javasolná, hogy járuljanak hozzá, hagy boldoguljanak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha az állam átveszi az oktatást, akkor a tanulóknak
biztosítani kell.
Pisók István polgármester: Ők is próbálkoztak az egyházi iskolával közösen Tiszaroffal, de
ők elzárkóztak. További vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
50/2012. (V.30.) számú határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulásból a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi
Tagintézményének kilépéséről, Tiszaroff tanköteles korú gyermekeinek a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai
Tagintézményébe befogadásáról –
1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§-ában
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foglaltak alapján minősített többségű szavazatával támogatja Tiszaroff Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az iskolai feladatellátásra kötött
Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulásból történő kilépését,
amennyiben Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május
31-ig dönt a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola Tiszaroffi Tagintézményének más fenntartásba adásáról, valamint a
működéshez szükséges hatósági engedélyek 2012. augusztus 15. napjáig az intézmény
vonatkozásában kiadásra kerülnek.
2) Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy
befogadja Tiszaroff Község tanköteles korú gyermekeit a Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai
Tagintézményébe, amennyiben a Tiszaroffi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek
azon okból nem akarnak a Tiszaroffi Tagintézménybe járni, mert annak fenntartását
Tiszaroff Község Önkormányzata világnézeti alapon szerveződött vagy más
fenntartónak adta át és szülei nem akarják, az átadott nevelési-oktatási intézménybe
járatni gyermeküket.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiszaroff Község Önkormányzata
Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 2011.
évi költségvetésének módosításáról. Hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadat a javaslatot.
51/2012. (V.30.) Kt. Határozat
A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. évi
költségvetésének módosításáról
Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2011. október 1-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal

elfogadja
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Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/a. számú
mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Negyedik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetésének teljesítéséről.
Hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Ebből kiderül, hogy a hátralékokat Tiszagyenda kifizette. A
leépítések megtették az eredményt.
Pisók István polgármester: Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadat a javaslatot.
52/2012. (V.30.) Kt. Határozat
A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről
Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2007. október 30-án kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás 8.6. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola 2011. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét képező
1-3. számú mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/a., a 2. számú melléklete 8/a., a 3. számú melléklet 22/a. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolójába.
A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás vidéki általános iskolai tagintézményei 11.042
ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkeznek.
A társulás a pozitív pénzmaradványát a következők szerint használja fel.
 2.668 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítések csökkentésére a Tiszaroffi tagintézmény
esetén,
 8.374 ezer Ft-ot előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére a tiszagyendai
tagintézmény esetén
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
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4. Irattár
Ötödik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének módosításáról. Kérdés,
vélemény van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadat a javaslatot.
53/2012. (V.30.) Kt. Határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének módosításárólTiszagyenda 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 alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének
módosítását e határozat mellékletét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe 4/b.
számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Hatodik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének teljesítéséről. Jó hír,
hogy jelentős plusszal zárt. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadat a javaslatot.
54/2012. (V.30.) Kt. Határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
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 8.6. alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2011. évi költségvetési
beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-3. számú mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/b., a 2. számú melléklete 8/b., a 3. számú melléklet 22/b. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolójába.
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A Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatás Intézményi Társulás vidéki óvodai tagintézményei
11.677 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezne. A társulás a pozitív pénzmaradványát a
következők szerint használja fel:


143 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó
pedagógusok anyagi támogatására mely
a tomajmonostorai óvoda esetén:
143 ezer Ft



223 ezer Ft-ot az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, mely
a tomajmonostorai óvoda esetén:
223 ezer Ft



6.424 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentése
a tomajmonostorai óvoda esetén:
1.743 ezer Ft
a tiszaroffi óvoda esetén:
1.619 ezer Ft
a tiszaszentimrei óvoda esetén:
3.062 ezer Ft



1.720 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely
rendezése:
a tiszaszentimrei óvoda esetén:
1.720 ezer Ft



3.167 ezer Ft-ot a Kunhegyesi Mikro –térségi iskolai társulás tiszagyendai
tagintézményének önkormányzati kiegészítés csökkentésére használja fel.

A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Hetedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi
költségvetésének módosításáról. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra.
Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
55/2012. (V.30.) Kt. Határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének
módosításáról
Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2011. október 1-én 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 2011. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja

7

Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéségbe 4/c.
számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Nyolcadik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2011. évi költségvetésének teljesítéséről. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
56/2012. (V.30.) Kt. Határozat
-A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről
Tiszagyenda Község Önkormányzata 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 2011. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét
képező 1-3. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 4/c., a 2. számú melléklet 8/c., a 3. számú melléklet 22/c. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
beszámolójába.
Az intézmény társulás vidéki telephelyei 4.472 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal
rendelkeznek. A közművelődési társulás tiszaroffi telephelye miatt 701 ezer Ft, nagyiváni
telephelye miatt 372 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a telephely szerinti
önkormányzat megfizet. A társulás a pozitív pénzmaradványát a következőképpen használja
fel:
 2.018 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely
- a tiszagyendai telephely esetén:
314 ezer Ft
- a tomajmonostorai telephely esetén:
215 ezer Ft
- a tiszaszentimrei telephely esetén:
599 ezer Ft
- a tiszaigari telephely esetén:
890 ezer Ft
 3.527 ezer Ft-ot előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely
- a tiszagyendai telephely esetén:
381 ezer Ft
- a tomajmonostorai telephely esetén:
1.902 ezer Ft
- a tiszaszentimrei telephely esetén:
1.206 ezer Ft
- a tiszaigari telephely esetén:
38 ezer Ft
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A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Balogh Henrietta jegyző: A kiegészítést csak tájékoztatás képen tette bele.
Fuder Lászlóné képviselő: A 2011. évi beszámolójában a tornaterem nem lett még
elszámolva?
Balogh Henrietta jegyző: Nem.
Kilencedik napirendi pont: Alapító okirat módosításáról. Az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal külön vált, névváltozás kellett. Kérdés, hozzászólás, van-e? Nem volt.
Javasolja elfogadásra. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
57/2012. (V.30.) számú határozat
-Tiszagyenda Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat
módosítására 1. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszagyenda Község
Önkormányzata (Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala (rövid neve:
Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal) 2012. április 23. napján, 2012. május 1-i
hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat
tervezetet 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
Tizedik napirendi pont: Fegyverneki Rendőrörsön 1
foglalkoztatásáról. Kérték, hogy lakosságarányosan fizessenek.

fő

adminisztrátor

közös

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez annyira kevés összeg, hogy ezzel igazán támogathatnák
a rendőrséget, mert egyre nagyobb szükség lesz rájuk.
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Fuder Lászlóné képviselő: A levéllel volt a gond, amilyen hangnemben íródott. Fenyegeti a
településeket. Nem a pénzről van szó.
Szabó Rudolf képviselő: Feltételeket szabhatnak-e ezért a pénzért?
Oláh János képviselő: Nem.
Pisók István polgármester: További hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja elfogadásra,
hogy támogassák.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
58/2012. (V.30.) számú határozat
- Fegyverneki Rendőrörsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fegyverneki
Rendőrörsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatását határozott, 1 éves időtartamra,
azzal a feltétellel, hogy a rendőrség aktívabban tartózkodjon Tiszagyenda településen,
legalább napi 2 órát.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy az együttműködési
megállapodás ennek megfelelően kerüljön módosításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodásban
kimutatott költségeket 130.020.- Ft-ot Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat számlájára
2012. június 30-ig utalja át.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő testülete az 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásához szükséges 130.020.- Ft-ot, azaz Egyszázharmincezer - húsz forintot 2012.
évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2011.június 30.
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1. Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat polgármestere
2. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
5. Irattár
Tizenegyedik napirendi pont: Magánszemélyek kommunális adója módosításáról. Kérdés
van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: A 70 évet betöltött ingatlantulajdonost adómentesség illeti
meg a tulajdon hányada arányában. Ezt ki dönti el?
Balogh Henrietta jegyző: Ezt a testület dönti el. Eddig is így volt.
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Pisók István polgármester: További kérdés, hozzászólás van-e? Nem volt. Javasolja
elfogadásra, hogy támogassák.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
15/2012. (V.30.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet módosításárólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tizenkettedik napirendi pont: Helyi iparűzési adó módosításáról. Kérdés, hozzászólás vane? Nem volt. Javasolja elfogadásra, hogy támogassák.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
16/2012. (V.30.) számú rendelet
-Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adórólA rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tizenharmadik napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozásának
megtárgyalásáról, polgármester ez ügyben történő felhatalmazásáról. El kell kezdeni a
tárgyalásokat, a képviselő-testület dönt. Ha nem döntenek, február 29-ig, a Kormányhivatal
dönti el, hová csatlakozzanak. Jelentkezett már rá Fegyvernek, Tiszaroff, Kunhegyes.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Fontos lenne, hogy a lakosságnak közelbe legyen.
Fuder Lászlóné képviselő: Nagyon rossz, hogy még semmit nem tudnak, mi megy, vagy mi
marad helyben.
Pisók István polgármester: Körjegyzőség lesz. A Társulás felbontható lesz. Lehet, hogy
valaki tehernek érezné őket.
Balogh Henrietta jegyző: Nem tagadhatják meg őket.
Fuder Lászlóné képviselő: Kunhegyes részéről fenntartásai vannak. Tiszaroffal is így van,
Fegyverneket nem ismeri.
Pisók István polgármester: Van-e még hozzászólás, vélemény? Nem volt. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
59/2012. (V.30.) számú határozat
-Közös önkormányzati hivatal létrehozásának megtárgyalásáról, polgármester ez
ügyben történő felhatalmazásáról -
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Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszagyenda
Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
kezdeményezéséről szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
székhelytelepüléseként Kunhegyes Városát javasolja elfogadni.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közös önkormányzati hivatal kialakítása érdekében a tárgyalásokat az érintett
polgármesterrel megkezdje, majd azt követően a tárgyalások eredményéről tájékoztassa
a Képviselő-testületet.
A további döntések meghozatalára a tárgyalások után történő beszámolást követően
kerül majd sor.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. június 30.
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Polgármestere
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Tizennegyedik napirendi pont: Igazgatói pályázat véleményezése. Hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Ismeri a pályázatot. A pályázat fedi a jelenlegi dolgokat.
Egyedüli pályázó volt, mindenki támogatta őt.
Pisók István polgármester: Van-e még hozzászólás, vélemény? Nem volt. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
60/2012. (V.30.) számú határozat
- Igazgatói pályázat véleményezése Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó István igazgatói állásra
benyújtott pályázatát megismerte, az igazgatói kinevezését 2012. június 30-át követően is
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A határozatról értesül:
1. Szabó István 5340 Kunhegyes, Hajnal u. 4.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
5. Irattár
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Tizenötödik napirendi pont: Óvónő szerződésének módosításáról. Hozzászólás, vélemény
van-e?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kettő óvónőnek kell lennie. A határozatlan kinevezésnek
nem a híve. Ha így is ellátja a munkáját, nem látja értelmét. Bármire kerülne sor, az
végkielégítéssel járna. A személye ellen természetesen nincs kifogása.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem lett volna kötelességük ezzel az üggyel idefordulni az
Önkormányzathoz, ezért tiszteli a vezetőt. Legyen a vezető feladata, hogy eldöntse, azzal
dolgozzon akivel jól tud együtt működni.
Balogh Edina: Az óvónő szeretne majd ide költözni, a gyerekek idejárnának óvodába.
Oláh János képviselő: Maguknak adnak mindig csak feladatot a sok papírmunkával, hogy
hónapról hónapra hosszabbítgatják a szerződéseket. Döntse el a vezető, kivel szeretne együtt
dolgozni.
Pisók István polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény? Nem volt. Javasolja,
döntse el a vezető. Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
61/2012. (V.30.) számú határozat
-Tagóvoda vezető megbízásáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunhegyes Város
Óvodai Intézmény tiszagyendai tagintézményében történő üres álláshelyre való óvónői
kinevezésről való döntéshozatalt Balogh Edina tagóvoda vezetőjére bízza. A Képviselőtestület ebben a kérdésben nem hoz döntést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Edina tagóvoda vezetőt, hogy ebben az ügyben
eljárjon.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1. Kunhegyes Város Óvodai Intézményének tiszagyendai tagintézménye
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
4. Irattár
Pisók István polgármester 5 perc szünetet rendel el, majd folytatódik az ülés.
Tizenhatodik napirendi pont: TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit
Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról a 2011. év könyvvizsgálatára vonatkozóan. Dull
Renáta felkereste Csehné Köteles Rozáliát, aki azt mondta, már nem vállalja a további
feladatokat. Hajnal Nagy Gábor venné át az ügyeket, ő viszont még az elmúlt évre
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vonatkozóan nem akarta vállalni. Beszélt vele és annyit kért, hogy bízza már meg a testület
arra, hogy a 2011. évit meg csinálja.
Pisók István polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, javasolja
elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
62/2012. (V.30.) számú határozat
-TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
megbízásáról a 2011. év könyvvizsgálatára vonatkozóan Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajnal – Nagy Gábort (születési
hely és idő: Jászberény, 1968.01.01., anyja neve: Hajnal Éva) kamarai tagsági szám: 006083
5100 Jászberény, Riszner József sétány 7. lakcím alatti lakost a KONTROLLPONT
Számviteli és Könyvvizsgáló Bt. 5100 Jászberény, Szőlő u. 3. (adóigazgatási szám:
28656786-3-16 könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002108) könyvvizsgálóját
megbízza a 2011. évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző, Ügyvezető
A határozatról értesül:
1. Hajnal – Nagy Gábor 5100 Jászberény, Riszner József sétány 7.
2. TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben
3. Pisók István polgármester
4. Balogh Henrietta jegyző
5. Irattár
Pisók István polgármester: Teleki Sándor adományozott egy emlékművet a településnek,
melyet 4-én szeretnének felavatni a parkban, 16:00 órakor.
Lenne egy új TÁMOP-os pályázat, remélte, hogy az óvodának épül egy új játszótér.
Fuder Lászlóné képviselő: Átolvasta a pályázatot. Hasonló, ami már lement.
Tagintézményenként 5 millió forint. Ebből csak 1,5 millió maradna amit el lehet költeni, de
azt is meg van szabva mire lehet költeni.
Pisók István polgármester: Kaptak egy levelet a konyhával kapcsolatosan.
Bató Miklós képviselő: Le kell ülni a vezetővel, átbeszélni a dolgokat, egyezségre jutni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha visszavennék a konyhát, rögtön nem realizálódna. Ez
2014. évig biztos elhúzódna jogilag. A szerződése határozott időre szól. A konyhát adták
bérbe, a szolgáltatási szerződést pedig megkötötte vele a kistérség.
Fuder Lászlóné képviselő: Ott hozták meg a legrosszabb döntést, mikor kiadták a konyhát.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkoriban azt tették eléjük, hogy veszteséges. Amikor
arról volt szó, hogy leülnek vele, rögtön tudott engedni az árból.
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A tiszaszentimrei intézmény, amit átvett a református egyház, az működteti a támogató
szolgálatot. Meg lett kötve egy olyan szerződés, hogy amíg vissza nem vonják, az addig
működik. Akkor lehetett volna visszavonni, amikor lejárt a szerződés. Közbe Tiszaszentimre
újra beadta a pályázatot. 2 évig még működni fognak. Fél évente be kell számoltatni őket.
Törökszentmiklósi Víz-és Csatornamű Kft.-nél járt, felvetették a kérdést, hogy mikor kerül
sor törvény végrehajtásra. Nem tudtak választ adni. A polgármester asszony azt mondta, 2-3
héten belül
A nyári étkeztetési pályázatot olvasta, milyen kötelezettséggel jár? Halotta, hogy nem csak az
ételt kell adni, hanem foglalkoztatást is.
Balogh Henrietta jegyző: Nem minden település kapta meg a 100%-os támogatást, viszont
ha vállalja, hogy egész nyáron biztosítja a nyári foglalkoztatást a gyerekeknek más település
is 100%-os támogatottságba részesül. Tiszagyenda, mivel a leghátrányosabb helyzetű
települések közé sorolható, így a nyári foglalkoztatás nélkül is megkapja a 100%-os
támogatást.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A templommal szembeni telek az önkormányzaté. A
szomszéd megkérte, hogy jelezze már, hogy vágják le a füvet előttük, mert nagyon zavarja
őket. Minden nap ki van ezen borulva.
Szóvá tette a lakosság, hogy a honlapuk nem működik. A művelődési ház dolgozójának
munkaidejébe beleférne. Frissíteni kellene.
A Nonprofit Kft.- től vehet e igénybe a lakosság bármilyen szolgáltatást?
Bató Miklós képviselő: Nincsen arra ember, hogy letakarítsák a portát, nem tudják
megoldani. A Nonprofit Kft-nek nincsen embere.
Pisók István polgármester: Azért nem működött a honlap, mert a tárhely nem volt kifizetve.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Tiszagyenda Díszpolgári címet adnak-e valakinek? Élni
kellene ezzel a lehetőséggel.
Fuder Lászlóné képviselő:Pár hónapja úgy működik a napközi, hogy pedagógusokkal.
Megoldást kell találni.
A Közoktatási Társulási beszámolóban informatikai normatívát ír megint, ebből ők megint
nem kaptak semmit.
Balogh Henrietta jegyző: Utána érdeklődik, hogy mi az oka.
Pisók István polgármester: További közérdekű bejelentés, kérdés van-e? Nem volt. Köszöni
a megjelenést, az ülést bezárja.
k.m.f.
Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
jegyző
Oláh Bianka
Jegyzőkönyvvezető
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8. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. május 30-án megtartott soros ülésének
jegyzőkönyvéből.
…………………………………………………………………………………………………..

RENDELETEK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………..
16/2012. (V.30.) számú rendelet

Tiszagyenda Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosításáról

17/2012. (V.30.) számú rendelet

Tiszagyenda Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi iparűzési
adóról

…………………………………………………………………………………………………

HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
47/2012.(V. 30.) számú határozat

Jegyzőkönyvvezető
elfogadásáról

személyének

48/2012.(V. 30.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

49/2012.(V. 30.) számú határozat

A
házi
segítségnyújtás
szolgáltatás működtetéséről

50/2012. (V.30.) számú határozat

A
Kunhegyesi
Mikro-térségi
Közoktatási Intézményi Társulásból a
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Szakiskola
Tiszaroffi
Tagintézményének
kilépéséről,
Tiszaroff tanköteles korú gyermekeinek
a
Kunhegyesi
Általános
Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és
Szakiskola
Tiszagyendai
Tagintézményébe befogadásáról

szociális
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51/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Szakiskola 2011. évi költségvetésének
módosításáról

52/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Szakiskola 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

53/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
2011.
évi
költségvetésének
módosításáról

54/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
2011. évi költségvetésének teljesítéséről

55/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A
Kunhegyesi
Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2011. évi költségvetésének
módosításáról

56/2012. (V.30.) Kt. Határozat

A
Kunhegyesi
Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

57/2012. (V.30.) számú határozat

Tiszagyenda Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Alapító
Okirat módosítására

17

58/2012. (V.30.) számú határozat

Fegyverneki
Rendőrörsön
1
fő
adminisztrátor közös foglalkoztatására

59/2012. (V.30.) számú határozat

Közös
önkormányzati
hivatal
létrehozásának
megtárgyalásáról,
polgármester ez ügyben történő
felhatalmazásáról

60/2012. (V.30.) számú határozat

Igazgatói pályázat véleményezése

61/2012. (V.30.) számú határozat

Tagóvoda vezető megbízásáról

62/2012. (V.30.) számú határozat

TISZAGYENDÁÉRT
Kommunális
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
könyvvizsgálójának megbízásáról a
2011. év könyvvizsgálatára vonatkozóan

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..
…………………………

