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1. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. január 3-án megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönti a megjelenteket az év első ülésén. Mindenkinek boldog
új évet és jó egészséget kíván. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki
egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.
1/2013.(I. 03.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Hat napirendi pont megtárgyalását kéri a kiküldött meghívónak
megfelelően, valamint napirendi pontként javasolja a kiküldötteken kívül 5. napirendi
pontként a szociális célú tűzifa rendelet módosítását, 6. napirendi pontként ad hoc bizottság
létrehozását az utcanevek megváltoztatása érdekében, amelyek ellentétesek felsőbb
jogszabályokkal. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
2/2013.(I.03.) számú határozat
- Napirendi pontokat elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának módosítása elnevezés
miatt.
Pisók István polgármester: Kéri a jegyző tájékoztatását.
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy minden dokumentumot, így megszüntető okirat,
megállapodás, alapító okirat beküldtek a Magyar Államkincstárhoz, hogy a közös hivatal
bekerülhessen a törzskönyvi nyilvántartásba. Ezt követően a Kincstár megküldte részünkre a
végzést, melyben felszólít az elnevezés módosítására az Államháztartásról szóló törvényre
hivatkozva. Sajnos nem lehet az elnevezés Tiszaroff – Tiszagyendai Közös Önkormányzati
Hivatal, csak Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal. Ezért kell most az összes
dokumentumot elfogadni.

Pisók István polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást, megkérdezi, hogy kérdés,
hozzászólás, vélemény van-e? Nem volt. Kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
3/2013. (I.03.) számú határozat
- Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának módosításáról –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2012. (XII.20.) számú
Tiszagyendai Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2013. január 1-én hatályba lépnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény polgármesteri hivatalokról, közös önkormányzati hivatalokra
vonatkozó rendelkezései. Ezekre figyelemmel Tiszagyenda Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntöttek, 2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létra Tiszaroffi
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
2. A 8. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A megszüntetett intézmény – jelenlegi Alapító Okiratában foglalt – feladatát a
jogutódjaként létrejövő Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal látja el alapfeladatként.
Ellátásra nem kerülő alapfeladat nem marad.
3. A 9. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A megszüntetett intézmény a képviselő-testület 183/2012. (XII.20.) számú határozata
alapján jogutóddal szűnik meg. A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében 2013.
január 1-től a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal lesz.
Az alapfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon az önkormányzat tulajdona
marad, azonban azokat a jogutód használatába adja térítésmentesen.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tiszagyenda Község
Polgármesterét és Tiszagyenda Község aljegyzőjét, hogy a módosított megszüntető okiratot
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Magyar Államkincstár Szolnok Magyar u. 8.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Második napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítása elnevezés miatt.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ez a napirendi pont is a közös önkormányzati
hivatal elnevezése miatt szükséges. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Nem volt. Kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
4/2013. (I.03.) számú határozat

- Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása –
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
elnevezését az alábbiak szerint módosítja:
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezt a
változtatást a 148/2012. (XI.29.) számú határozattal elfogadott megállapodáson vezesse át, a
polgármestert, hogy aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 5234 Tiszaroff Szabadság u. 22.
Tiszaroff Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője
Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8.
Irattár

Harmadik napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítása
elnevezés miatt.
Pisók István polgármester: Ennél a napirendi pontnál ugyanaz a helyzet, mint az előző
kettőnél. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt. Kéri, hogy
fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
5/2013. (I.03.) számú határozat
- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról, egységes
szerkezetben történő elfogadásáról –

1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati
hivatal 184/2012. (XII.20.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Költségvetési szerv neve: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
2. A 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közös önkormányzati hivatal feladatai: Az önkormányzat, továbbá az
önkormányzat által alapított költségvetési szervek, szakfeladatok működésével,
gazdálkodásával, valamint az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A feladatok részletes
felsorolását Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzata tartalmazza.
Ellátja
az
önkormányzati
testületi
szervekhez
(képviselő-testületekhez,
bizottságokhoz) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők
munkájának segítését, vezetést segítő törzskari funkciókat; valamint a belső
munkaszervezési igazgatási teendőket.
Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester
irányítása és a jegyző, aljegyző operatív vezetése mellett.
Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat, a polgármester, a
jegyző számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az
államigazgatási feladatokat, és gondoskodik e döntések végrehajtásának
megszervezéséről.
A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervek és szakfeladatok gazdálkodásának végrehajtó szerve feladatkörében.
Megállapodás alapján ellátja az Önkormányzat által alapított önállóan működő
önkormányzati költségvetési szervek, nem önállóan működő szakfeladatok
gazdálkodással kapcsolatos feladatait.
Megállapodás alapján ellátja a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat.
2) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes
szerkezetű alapító okiratot jelen határozatával elfogadja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 5234 Tiszaroff Szabadság u. 24.
Tiszaroff Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője

5. Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8.
6. Irattár
Negyedik napirendi pont: Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy a Remondiszos hulladékgazdálkodás beruházás
egy ppp-s beruházás volt. 49%-ban a tulajdoni jog a Remondiszé, de az állam át akarja
vállalni ezeket a beruházásokat.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy még mindig nincs lehetőség arra, hogy a
hulladékszállítást havonta kerüljön számlázásra?
Balogh Henrietta jegyző: Elmondja, hogy csak azoknak van lehetősége havi fizetésre, aki
utalással egyenlíti ki a számláját. A csekkes fizetést azért nem lehet havonta, mivel az nagy
anyagi költséggel jár a Remondis számára.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem
volt. Kéri, hogy fogadják el a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/20006. (VII.01.) számú
rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.03.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ötödik napirendi pont: A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet módosításáról.
Pisók István polgármester: A javaslatom az lenne, hogy a rendeletbe kerüljön beépítésre az,
hogy az egy főre eső jövedelemhatár 71.250.- Ft és a kérelmek benyújtásának határideje 2013.
január 10. Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt.
Kéri, hogy fogadják el a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 20/2012. (XII.11.) számú rendelet módosításáról szóló
2/2013. (I.03.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hatodik napirendi pont: Ad hoc bizottság létrehozásáról az utcanevek módosítása
érdekében.
Hajnal Istvánné képviselő: Azon gondolkodtam, hogyan lehet ezt a dolgot a
legegyszerűbben megcsinálni. Első lépésként megnéztem, hogy máshol, hogyan csinálták.
Először a lakosságot egy szórólapon tájékoztatni kellene, hogy elfogadtak egy törvényt és
ezért kötelező az utcaneveket megváltoztatni. Hangsúlyozni kell, hogy nem mi találtuk ki,
hanem ez kötelező. Le kell írni, hogy ezt a lépést Tisagyendán is megtesszük és ezek az
utcanevek kerülnek megváltoztatásra. Felsoroljuk az utcaneveket, amik megváltoznak és
megkérjük őket, hogy tegyenek javaslatot az új utcanevekre. Leírjuk azt is, hogy az
önkormányzat létrehozott egy bizottságot, aki majd ezt a munkát ellátja, ezért kérjük a
lakosságot, hogy segítse a munkát javaslataival. Azt is le kell írni, hogy az Önök javaslataival
dönt a bizottság. Mivel a testület felelőssége ez az egész, javaslom, hogy a testület minden

tagját bele kell választani, benne kell lenni a bizottságba, valamint a kültagoknak is, úgymint
a volt polgármester Győri Sándor és olyanok, akik 75 év feletti idősek és tudják, hogy milyen
régi nevek voltak. Mindenképpen ide való ember kell, aki szereti, gondolkodik ebben.
Kérdezi a képviselő-társait, véleményük szerint ki van még, aki ebben benne lehetne?
Fuder Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy az ő édesapja már nagyon idős és biztos
emlékszik a régi utcanevekre. Meg fogja tőle kérdezni. Sajnos a bizottsága nem tud részt
venni egészségi állapota miatt. Jancsó Margit Nénit javasolja még, ő aktív a településen, idős
és tudhatja a régi utcaneveket.
Pisók István polgármester: Jó ötletnek tartja, hogy legyen kiszórólapozva a településen az
utcanévváltozás, a javaslattétel lehetősége. Már régen is volt erről szó.
Fuder Lászlóné képviselő: Megkérdezi, hogy a változásokat a hatóságok ingyen átvezetik?
Ő úgy hallotta igen. Végig kellene gondolni, melyek azok az utcanevek, amiket meg kell
változtatni. Lenin, Marx Károly, Ságvári Endre, Gyóni Géza.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy a Gorkij út kérdéses, de ebben a témában a
kormányhivatal nem ad tájékoztatást. A Magyar Tudományos Akadémiát kell megkérdezni,
de annak az állásfoglalása körülbelül fél év mire megérkezik. Mi addig nem várhatunk.
Mindenhol megváltoztatták a Gorkij nevet, ezért nekünk is meg kell.
Fuder Lászlóné képviselő: Kéri, hogy gyűjtsék össze a megváltoztatásra kerülő utcaneveket.
Ezek a következők: Gorkij, Vöröshadsereg, Ságvári Endre, Gyóni Géza, Marx Károly, Lenin,
Rózsa Ferenc, Bacsó Béla. Javasolja, hogy a Névtelen utcákat is el kell nevezni.
Pisók István polgármester: Javasolja akkor, hogy kerüljön ad hoc bizottság megválasztásra
az utcanevek módosítása érdekében. Javasolja a bizottságba megválasztani a képviselőtestület tagjait, így Pisók Istvánt, Hajnal Istvánnét, Bató Miklóst, Oláh Jánost, Fuder
Lászlónét, Simai Mihályt, Szabó Rudolfot és javasolja még a volt polgármestert Győri
Sándort és Jancsó Istvánné tiszagyendai lakost. Megkérdezi van-e más javaslat? Nem volt.
Kéri, hogy szavazza meg a képviselő-testület a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
6/2013. (I.03.) számú határozat
- Ad hoc bizottság megválasztásáról utcanevek módosítása érdekében 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az utcanevek
módosítása érdekében ad-hoc bizottságot hoz létre.
2. Az ad – hoc bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg:
Pisók István, Hajnal Istvánné, Bató Miklós, Oláh János, Fuder Lászlóné, Simai
Mihály, Szabó Rudolf, Győri Sándor, Jancsó Istvánné.
Határidő: azonnnal
Felelős: jegyző, polgármester
A határozatról értesül:

1.
2.
3.
4.

Ad hoc bizottság tagjai
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

