10. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29.
napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből
……………………………………………………………………………………………………………………….

HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
68/2013.(V.29.) számú határozat
Jegyzőkönyvvezető
személyének
elfogadásáról
69/2013.(V.29.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

70/2013. (V.29.) számú határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
2012.
évi
költségvetésének
módosításáról

71/2013. (V.29.) számú határozat

Mikro-térségi
Közművelődési
Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2012. évi
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közös
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Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Szakiskola 2012. évi
költségvetésének módosításáról
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A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
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közös
feladatait
ellátó
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Szakiskola 2012. évi
költségvetésének módosításáról

75/2013. (V.29.) számú határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Szakiskola 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről

76/2013. (V.29.) számú határozat
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módosításáról
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elfogadásáról
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Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
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elfogadásáról
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Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
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jövőjéről
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A
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10. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. május 29-én megtartott soros Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. 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.
68/2013.(V.29.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását kéri azzal
a kiegészítéssel, hogy utolsó napirendi pontként kéri felvenni a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás jövőjének megtárgyalását.. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi
ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
69/2013.(V.29.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tájékoztatás az óvodai feladatellátásra létrehozott Kunhegyesi Mikrotérségi Óvodai Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Pisók István polgármester: A társulás ugye megszűnőben van. Van-e esetleg ezzel
kapcsolatban kérdése valakinek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Jól értelmezte, kérdezné jegyzőnőtől, hogy nekik nincs
ráfizetési kötelezettségük? Jól értelmezte ugye, hogy nem kell ráfizetni, hanem kapnak vissza
500.000. forintot.
Balogh Henrietta aljegyző: Igen.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javasolja, hogy fogadják el.

Pisók István polgármester úr: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért,
fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
70/2013. (V.29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosításáról 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 alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi költségvetésének módosítását
e határozat mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.4.
számú mellékletként, a 2. számú melléklet 17.4. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Második napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről.
Pisók István polgármester: Ehhez kapcsolódik, hogy 500.000 forintot megspóroltak, amit
úgy gondolja, hogy az óvodára kell költeni. Ha van ilyen megtakarítás, akkor mindenképpen
ilyen dolgokra kell fordítani vagy pedig az étkeztetésre.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
71/2013. (V.29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2012. 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 2012. évi költségvetési
beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-3. számú mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja

Az 1. számú melléklete 2.4., a 2. számú melléklete 17.4., a 3. számú melléklet 19.2. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
beszámolójába.
A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás vidéki óvodai tagintézményei 4.664 ezer Ft
pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A társulás a pozitív pénzmaradványát a következők szerint
használja fel:


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



1.967 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés
a tomajmonostorai óvoda esetén:
1.967 ezer Ft



2.416 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely:
o a tiszaroffi óvoda esetén:
1.361 ezer Ft
o a tiszszentimrei óvoda esetén:
552 ezer Ft,
o a tiszagyendai óvoda esetén
503 ezer Ft.

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Harmadik napirendi pont: Tájékoztatás a közművelődési feladatok ellátására létrehozott
Kunhegyesi Mikro Térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Itt anyagilag hogy néz ki a helyzet?
Balogh Henrietta aljegyző: Itt is megtakarítás van. 1.267.000 forint. Annyi még, hogy ami
áthúzódott számla 2013-ra azokkal elszámolnak, illetve a Tiszafüredi elszámolást is
beleveszik, mivel a kiegészítő normatívát Tiszafüred igényli, és ha ezek az elszámolások is
meg lesznek, akkor lesz meg a pontos eredmény.
Pisók István polgármester: A társulási dolgoknál most jönnek azok a dolgok, amiken
elkezdtek spórolni. Ennek az eredménye most jött ki.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
72/2013. (V.29.) számú határozat

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi
költségvetésének módosításáról 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 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét
képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéségbe 2.5.
számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Negyedik napirendi pont: Beszámoló a közművelődési feladatok ellátására létrehozott
Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről. Itt is ugye megspóroltak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A falunapkor, meg a rendezvényeken jó lesz majd ez a
pénz.
Pisók István polgármester: Igen. Különböző rendezvényekre tudják majd fordítani.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
73/2013. (V.29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. 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 2012. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét
képező 1-3. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja

Az 1. számú melléklete 2.5., a 2. számú melléklet 17.5., a 3. számú melléklet 19.3. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
beszámolójába.
Az intézmény társulás vidéki telephelyei 6.153 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal
rendelkeznek. A társulás a pozitív pénzmaradványát a következőképpen használja fel:
 2.136 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely
rendezés:
- a tiszaroffi telephely esetén:
494 ezer Ft
- a tomajmonostorai telephely esetén:
645 ezer Ft
- a tiszaigari telephely esetén:
685 ezer Ft
- nagyiváni telephely esetén:
312 ezer Ft
 4.017 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely
- a tiszagyendai telephely esetén:
1.267 ezer Ft
- a tomajmonostorai telephely esetén:
1.510 ezer Ft
- a tiszaszentimrei telephely esetén:
159 ezer Ft
- a tiszaigari telephely esetén:
1.081 ezer Ft
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Ötödik napirendi pont: Tájékoztatás a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítására.
Balogh Henrietta aljegyző: Itt is megtakarítás van, több mint 6 millió forint.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
74/2012. (V.29.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésének
módosításáról Tiszagyenda Község Önkormányzata az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése és a
2006. december 14-én kelt a közoktatási feladatok intézményi társulásban történő ellátására
vonatkozó társulási megállapodás alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 2012.
évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet
szerinti tartalommal
elfogadja

Az 1. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe 2.3. számú, a 2.
számú melléklet 17.3. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Hatodik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
iskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésének teljesítéséről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kapcsolódik az előzőhöz.
Pisók István polgármester úr: Itt szeretné még hozzátenni, hogy pályáztak. Van egy BM-es
pályázat, ahol a gyerekeknek megszavazták a focipályát, teniszpályát, magasugró pályát, egy
futópálya lenne körben. Valamint lenne egy női-férfi öltöző, amit ebből a pályázatból meg
szeretnének valósítani, és itt lenne a pályázatnak 2 millió forint önrésze. Ebből a több mint 6
millió forintból fordítanának rá 2 milliót. Nem biztos, hogy meg kapják az egészet, majd
megmondják, hogy mire kapnak pénzt.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
75/2013. (V.29.) Kt. Határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 2012. 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 Művészeti Iskola és
Szakiskola 2012. évi költségvetési beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-3. számú
mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklete 2.3., a 2. számú melléklete 17.3., a 3. számú melléklet 19.1. számú
mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
beszámolójába.
A Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás vidéki általános iskolai tagintézményei 10.472
ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkeznek.
A társulás a pozitív pénzmaradványát a következők szerint használja fel.
 1.257 ezer Ft-ot évek negatív pénzmaradványának rendezésére a tiszagyendai iskola
esetében,

 9.215 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely:
o a tiszagyendai iskola esetén:
6.992 ezer Ft,
o a tiszaroffi iskola esetén:
2.223 ezer Ft.
o
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Hetedik napi rendi pont: 59/2013. (IV. 29.) számú határozat módosítása.
Balogh Henrietta aljegyző: Annyi a kiegészítés hogy megküldte Kunhegyes a határozati
javaslatot, de ott nem kiválnak, hanem megszűnik maga az óvodai társulás. Megszűntetik és
újat hoznak létre. A Kormányhivatal minden településre szólt, hogy ezt a határozatot
módosítsák már.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
76/2013. (V.29.) Kt. Határozat
-

59/2013. (IV.29.) számú határozat módosításáról –

1. Tiszagyenda Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ában foglaltak
szerint az alábbi döntést hozza:
2. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. július 27-én
kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi személyiségű
Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás – Kunhegyes Város
Önkormányzatának kezdeményezése alapján – megszüntetésével egyetért.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzata az óvodai feladatokat 2013. július 1.
napjától önállóan fogja ellátni.
4. Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik a
társulási megállapodás 9.6. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok
bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási
kötelezettségével együtt.
5. Tiszagyenda Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a társulási megállapodást megszüntető okirat, dokumentum
aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: aljegyző, polgármester

A határozatról értesül:
1) Kunhegyes Város Önkormányzata
2) Érintett települések önkormányzatai
3) Irattár
Nyolcadik napirendi pont: Az óvoda alapító okiratának elfogadása.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ehhez annyit szeretne még hozzászólni, hogy elolvasta és
úgy van a megnevezés, hogy Óvoda és az 8-12 óráig van, de nem Napköziotthonos Óvoda,
mert ez nem lenne mindegy ugye, mivel a normatívában is különbségek voltak.
Pisók István polgármester: Van benne olyan, hogy nevet kell kitalálni az óvodának.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Balogh Edina az óvodavezető egy nagyon jó nevet talált
ki. A Platánfa Óvoda, ami Tiszagyendának a jellegzetessége volt.
Pisók István polgármester úr: Már van platánfa ültetve.
Balogh Henrietta aljegyző: Május 31-ig ennek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz.
Pisók István polgármester úr: Még az a kérdés, hogy Platánfa Óvoda vagy Platán Óvoda
legyen. Azt mondja, hogy inkább Platánfa Óvoda legyen.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezt inkább jónak találja.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
77/2013. (V.29.) számú Határozat
- Platánfa Óvoda Alapító Okiratának elfogadásáról –
1) Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tiszagyendai óvoda
Alapító Okiratát a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt arra, hogy az
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
részére küldje meg a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából.
4) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a tagintézmény
vezetőt, hogy a szakmai program, egyéb szükséges dokumentumokat készítse el.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magyar Államkincstár Szolnok
Kunhegyes Város Önkormányzata
Tagintézményvezető helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Kilencedik napi rendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A társulási megállapodásnak, annak, ami most van ez már
a sokadik változata, mert állandóan valamivel módosítani kell, amit menet közben kérnek.
Valamit ahhoz, hogy haladni tudjanak, és el tudják érni a normatívát, meg legyen július 1-re
az engedély, ahhoz el kell fogadni ezt.
Pisók István polgármester: Július 1-től, ha elfogadják a működési engedélyt, akkor úgy
működnek, de január 1.-től, ha úgy döntenek, hogy át akarnak menni az alapítványhoz, mivel
látják, hogy működik, akkor átmehetnek, de ahhoz, hogy július 1-től december 31-ig
működjenek, ahhoz ebben a formában kell lenni.
Szabó Rudolf képviselő: Mit jelent az, hogy ellátottak előtt nyitva álló helyiség Tiszaroff?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez egy új kifejezés a módosított szociális törvényben,
hogy ha például nincsen székhelye a gyermekjóléti szolgálatnak, akkor mondjuk a
Polgármesteri Hivatal egyik szobájában működik és akkor úgy nevezik, hogy: ellátottak előtt
nyitva álló helyiség.
Szabó Rudolf képviselő: Akkor miért nem Tiszagyendát írták bele?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Azért mert itt van hely.
Pisók István polgármester: Az a legfontosabb, hogy ha nem a törvény szerint járnak el,
akkor nem kapnak normatívát. Ha úgy látják, akkor elfogadják a módosítást.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Úgyis kell ezt menet közben többször módosítani.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
78/2013. (V.29.) Kt. Határozat
- Kunhegyesi
elfogadásáról -

Mikro-térségi

Szociális

Társulás

Társulási

Megállapodásának

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási Megállapodását a határozat mellékletének
megfelelően elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magyar Államkincstár Szolnok
Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszaroff Község Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Tizedik napirendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Alapító Okiratának
elfogadása.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Törvény írja elő, hogy miket kell beleírni. Legfeljebb
egyszer nevet lehetne adni az intézménynek. Elmondaná, hogy a szociális munka napján
november 12-én lehetne a névadó meg az összejövetel.
Pisók István polgármester: És akkor már látni fogják és vagy átadják az alapítványnak, vagy
pedig adnak neki egy nevet.
Szabó Rudolf képviselő: Van olyan, hogy szociális munka napja?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez már régóta meg van olyan, mint a pedagógus nap.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
79/2013. (V.29.) Kt. Határozat
- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Alapító Okiratának elfogadásáról 1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Társulás Alapító Okiratát a határozat mellékletének megfelelően
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt arra, hogy az
Alapító Okiratnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság részére történő megküldésének közreműködésében vegyen részt.
4. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Villás Nóra szakmai
egység vezetőt, hogy a szakmai program, egyéb szükséges dokumentumokat
elkészítésében vegyen részt.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester, aljegyző, szakmai egység vezető
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magyar Államkincstár Szolnok
Kunhegyes Város Önkormányzata
Tiszaroff Község Önkormányzata
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Tizenegyedik napirendi pont: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
80/2013. (V.29.) Kt. Határozat
- Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése rendelkezése
alapján Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjét illetően az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Társulás 2013. június 30. napjával szűnjön
meg, azaz nem támogatja a jogi személyiségű társulássá történő átalakítását.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a jelen határozatban foglaltak Társulási Tanács előtt történő képviseletére,
valamint a szükséges teendők elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Pintér Erika Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke
TKTT társult önkormányzatainak polgármester
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község jegyzője helyben
Irattár

Tizenkettedik napirendi pont: A település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvízközművek) működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről.

Hajnal Istvánné alpolgármester: Egy kifogása volt csak, az hogy 15 évre kötik és jó előre.
Mondta polgármester úr, hogy törvény írja elő a 15 és 30 év közöttit és ez volt a legkevesebb,
valamint. Nem tudnak mit csinálni, mert muszáj 15 évre. Van benne 8 hónapos felmondási
idő.
Pisók István polgármester: Ebben a dologban a törvényt kell betartani. Egy 150. 000-es
társasághoz kell tartozni. Itt a környéken nincs más, csak a TRV Zrt. bérleti díjat fognak
fizetni. Szerencsés helyzetben vannak, mivel itt megtörtént már az ivóvízjavító program.
Balogh Henrietta aljegyző: Viszont, amíg nem kap az Energiahivataltól jogerős működési
engedélyt a TRV Zrt. Tiszagyendáról addig a Törökszentmiklósi Kft. fogja tovább
működtetni. Ez akkor lép majd életbe, ha megkapja az engedélyt.
Szabó Rudolf képviselő: Törökszentmiklós is úgy gondolja, hogy hamarosan átadásra kerül.
Hamarabb is olvasták a vízórát.
Pisók István polgármester: Voltak olyan települések, ahol nyereségesen működött a vízmű.
Volt olyan, hogy a vízmű nyereségéből működtették a helyi strandot. Külön határozatban kéri
szavazzák meg a vízmű bérleti – üzemeltetési szerződését először.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja
el. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
81/2013. (V.29.) számú határozat
- A település vízi-közműveinek IVÓVÍZ működtetése tárgyában történő bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséről 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított
jogkörében eljárva elhatározza, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős az
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon (ivóvíz) üzemeltetésére a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely:
Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558) jelöli ki, a
víziközmű-vagyon működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

TRV Zrt. Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.
Törökszentmiklós Térségi Víz- és Csatornamű Kft.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben

5. Irattár
Pisók István polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan kéri, hogy a
szennyvíz bérleti-üzemeltetési szerződését is szavazzák meg egy másik határozatban.
Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri,
hogy szavazzanak. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, fogadja el. A Képviselő-testület
egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
82/2013. (V.29.) számú határozat
- A település vízi-közműveinek SZENNYVÍZ működtetése tárgyában történő bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséről 3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított
jogkörében eljárva elhatározza, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelős az
önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon (szennyvíz) üzemeltetésére a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely:
Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558) jelöli ki, a
víziközmű-vagyon működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert a bérleti üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1. TRV Zrt. Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.
2. Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft. 5234 Tiszaroff, Szabadság u.
22.
3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5. Irattár
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés, egyéb hozzászólás vane?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Jelezni kellene, hogy a víznek nagyon rossz szaga van.
Van még egy dolog. Most, hogy már itt a tavasz az embereket nem felszólítani kell, mert azt
már megkapták, hanem büntetni, aki a portáját nem vágta le. A Petőfi úton is van a dombos
rész, ott már benőtte a járdát a gaz.
Pisók István polgármester: Nem tudom, hogy működik ez, hogy tudnak e büntetni egyből.
Balogh Henrietta aljegyző: Felszólítás után ellenőrzés és amennyiben nincs eredmény utána
jöhet a büntetés.

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akinek van portája, tartsa rendben és fizessen érte. A
másik dolog pedig, hogy családot voltak látogatni Csörögi Györgyiéknél és van arra egy ház
félig lebomolva.
Pisók István polgármester: Akkor, akit felszólítottak, azt meg fogják büntetni, akit még
nem, azt pedig fel fogják szólítani. Annyit szeretne még mondani, hogy jövő hét kedd fél 2-re
bejelentkezett ide Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter. Szeretné, ha itt lenne a
képviselő testület is. Egy a lényeg, hogy a település fejlődjön.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem volt még Tiszagyendán miniszter.
Pisók István polgármester: Tehát arra kér mindenkit, hogy a képviselő testület legyen itt,
mert mindenkit be fog mutatni a Miniszter Úrnak. Pár gazdát fognak még idehívni.
Segítőszándékkal fog ide jönni vannak itt pályázatok, amiket akarnak. Arra kérné jegyző
asszonyt, hogy amik itt vannak pályázatok, azokról készüljön egy kimutatás.
Balogh Henrietta aljegyző: Területi pályázat ellenőrzés is lesz.
Pisók István polgármester úr: Van egy másik dolog most kellene döntést hozni abban, hogy
július 21-én, ami vasárnapra esik lenne egy fogathajtó verseny. Volt fent a Lázáréknál ők
szervezik ezt a versenyt és július 21-ére terveznek ide egy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Nemzeti Vágtát, aminek az eredménye az lenne, hogy szeptemberben a Nemzeti Vágtán
Tiszagyenda színeiben indulna egy lovas. Van egy lovas, aki már volt második a Nemzeti
Vágtán. Van 2 millió forint amit be kellene fizetni, de ezzel nem terhelnék az
Önkormányzatot. Olyan támogatást kérne a képviselő-testülettől, hogy ha ezt a 2 millió
forintot szponzorokból összeszedik. Ha megvan ez a 2 millió forint és kifizetik ezt az indulási
jogot, arra kapjon ő felhatalmazást. Ezt támogatni fogja majd az OTP, meg hasonló
szervezetek. Itt vannak egyéb költségek, például olyanra kell kötelezettséget vállalni, hogy
ezen a versenyen mentőt kell biztosítani ez olyan 60-70.000 forint. Itt kell tartani egy
állatorvost egész napra. Az Önkormányzatnak biztosítani kell a helyszínt és lesznek itt
protokoll vendégek. Itt lesz a Lázár család, illetve a lovas szövetségtől is lesznek itt, el fog
jönni valószínű a Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr is. Lesz egy sátor, amiben majd egy
állófogadás lesz.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Összeg szerűen mennyit gondol erről?
Pisók István polgármester: Összeg szerűen mond egy 300.000 forintot. Mellette fognak
csinálni a lecsófesztivált. Egy Kft-vel fognak kötni egy szerződést ő megcsinálja ezt a
lecsófesztivált és neki lesz joga, megkötni a büfésekkel a szerződést.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az Önkormányzatnak ez nem kerül pénzbe.
Pisók István polgármester: Azért jó ez nekik. A lényeg, hogy még egy színpadot kell majd
szerezni, mivel hozni fognak művészeket.
Szabó Rudolf képviselő: A Művelődési Ház előtt van egy, az nem jó?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Csak, hogy nem ott lenne a verseny. A kótánál lenne a
verseny.
Szabó Rudolf képviselő: Alkalmatlan.

Pisók István polgármester: Meg fogják csinálni.
Szabó Rudolf képviselő: Ahhoz nagy lánctalpas gépek kellenek.
Pisók István polgármester: Személy szerint vállalja, hogy a pályát meg fogják építeni.
Elmondta, hogy mi kerül pénzbe az Önkormányzatnak. A mentősökkel fognak megállapodni,
nem kell háziorvos. A biciklis versenynél két orvos kellett, egy a mentőbe egy pedig a
kocsiba. Arra szeretne felhatalmazást kérni, hogy a Kft-vel kösse meg a szerződést,
amennyiben a verseny nem jön létre, ami előfordulhat, akkor viszont 500. 000 forint kaukciót
kell kifizetni, de úgy fogja megkötni a szerződést, hogy az a versenyszervező, aki ezt a
versenyt szervezi, az kifizeti az 500. 000 forintot. Tehát ő csak 300. 000 forintot kér a
testülettől az egyéb költségekre. A fogathajtó verseny az nem kerül sokba, azt meg tudják
csinálni, itt igazából a Nemzeti Vágta, ami kicsit bonyolultabbá teszi a helyzetet, mert ott be
kell fizetni a 2 millió forintot. Ezért a 2 millió forintért kap Tiszagyenda az Andrássy úton egy
3*3 négyzetméteres területet, Tiszagyenda színeiben fog indulni a lovas, amennyiben ha
megnyeri, azt Tiszagyendának nyeri. A pénzből a lovas kérni fog 10%-ot a 90% pedig
Tiszagyendát fogja megilletni. 1400 méteresnek kell lennie a pályának.
A képviselő-testület támogatja a rendezvényt és felhatalmazást ad a Polgármester részére a
felmerülő költségek rendezésére 300.000.- Ft összeg erejéig. Azon felül további
kötelezettséget nem vállalhat.
Szabó Rudolf képviselő: A vízelvezetést is meg kell oldani. Egy gondolatot szeretne még
megjegyezni. Nagyon elhalkult a Tiszagyenda utca változtatásának témája. Van ennek
határideje?
Balogh Henrietta aljegyző: A Kormányhivatalból telefonáltak és kérdezték, hogy elkezdték
e már. Végső határidő nincs, csak az van meghatározva, hogy változtatni kell. Annyit
mondott, hogy a bizottság megalakult, de most már jó volna, ha összeülne a bizottság.
Szabó Rudolf képviselő: Javaslatok sem igen jöttek be.
Pisók István polgármester: Azt javasolná, hogy üljön össze a bizottság, és akkor
javaslatokat tehet bárki. Vagy úgy csinálják, hogy utcánként összehívják az utcagyűlést vagy
egybehívnak mindenkit.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A hatalmas tömeg az nem jó. Kunhegyesen úgy csinálták,
hogy amelyik utca nevet változtatták ott voltak az utcabeliek és a jegyző is, a Művelődési
Házba voltak.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb
hozzászólás van-e? Nem volt, az ülést bezárja.
Pisók István
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