
11. sz. JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. 

napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből 
 

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

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 

………………………………………………………………………………………………… 

83/2013.(VI.17.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 
 

84/2013.(VI.17.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

85/2013. (VI.17.) számú határozat TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

86/2013. (VI.17.) számú határozat Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség 

Javításáért egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról 

 

87/2013. (VI.17.) számú határozat Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség 

Javításáért Társulási Tanácsa Alapító 

Okiratának hatályon kívül helyezéséről 

 

88/2013. (VI.17.) számú határozat "Tiszaroff és Tiszagyenda 

szennyvízhálózatának bővítése" 

elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 

azonosító számú projekt 

megvalósításához kapcsolódó 

tájékoztatással és nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos feladatok 

ellátására megküldött ajánlatok 

értékeléséről 

 

89/2013. (VI.17.) számú határozat A 76/2013. (V.29.) számú határozattal 

módosított 59/2013. (IV.29.) számú 

határozat módosításáról 

 

90/2013. (VI.17.) számú határozat Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításáról 

 

91/2013. (VI.17.) számú határozat Platánfa Óvoda vezetőjének ideiglenes 

vezetői megbízása 

 

92/2013. (VI.17.) számú határozat Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. által tett megkereséséről 

 



11. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. június 17-én megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi 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.  

 

83/2013.(VI.17.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását kéri. 

Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

84/2013.(VI.17.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi 

tevékenységének beszámolója.  

 

Pisók istván polgármester: Pályázatot nyújtott be a Nonprofit Kft., egy falumegújítási 

programra és a református templom felújítására. Úgy néz ki, hogy a falumegújítási programot 

megnyerték, de még nem kaptak róla értesítést. A templom az még várólistán van, de 

valószínű, hogy azt is megkapják.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne pár dolgot kérdezni. A Nonprofit Kft kiadási-bevételi 

oldaláról. Ugyanis nem tudta a beszámolóból teljes egészében kihámozni, hogy melyik 

bevételi oldal mit is takar. Tehát volt egy 8.914.683.- forintos bevételi oldal és olvasva a 

beszámolót ez közhasznú bevételnek minősül. Itt rögtön az elején az ügyvezető leírta, hogy a 

közhasznú tevékenység az a gyermekétkeztetésből és kulturális tevékenység szervezéséből 

tevődött össze. Ebből egyértelműen arra következtetett, hogy ez valószínű, hogy az étkeztetési 

oldal. Hiszen a kiadási oldalon is ilyen szinten jelenik meg. Ugyanakkor van egy másik 

bevételi oldal, az 5.336.851.- forint, ami a benyújtott kazán program, de most rosszul 

emlékszik rá, hogy ez több volt? Ez nem egy 6 millió forinton túl lépő pályázat volt? És ha ez 

valóban annyi volt, akkor hol van a többi bevételi oldal rész. Ami még furcsa, hogy mi az, 



hogy értékesített tárgyi eszköz? Ilyen összegben tud eladni a Nonprofit Kft? Milyen 

eszközöket takar ez az eladási oldal? Mindig azt hangoztatják, hogy azért pályázik a 

Nonprofit Kft. vagy azért végez a Nonprofit Kft. ilyen tevékenységeket, hogy az áfa 

visszaigénylésre igényt tart és visszaigényelheti az áfát. És ha ez valóban így van, akkor az 

étkeztetésből keletkezett áfa az hol van? A kiadási oldalnál az anyagköltség az 3.545.828.- 

forint ha a kazánprogramból ered, akkor valószínű, hogy az. Közel egy 3 millió forintos 

túllépése van a bevételi kiadási oldalnak. Ebből az tűnik ki, hogy a cég az ráfizetéses. Ha 

mínuszt hoznak át a következő évbe, akkor azt honnan fogják tudni, kifizetni. Számára, ami 

érthetetlen, hogy lehet az, hogy szolgáltatásokat számláznak ki és közben nincs ember, akit 

foglalkoztatnak? Vásárolnak szolgáltatást, és úgy adják tovább? 

 

Simai Mihály képviselő: Reprezentációs költség, reklám költség, egyéb költség. Mik ezek? 

Nincs kifejtve, hogy mik ezek. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Csak annyit szeretne mondani, hogy ez a beszámoló megfelel a 

jogszabályi követelménynek. 

 

Pisók István polgármester: Az áfa már eleve elveszik. Ha ő állítná elő a terméket, tehát 

magát az ebédet, akkor tudná visszaigényelni az áfát, de mivel nem ő állítja elő ezért ki 

számlázza az áfát. Jelen állás szerint nincs neki embere. A nyereséget, csak nonprofit célra 

használhatja fel. Ilyen például a falunap az ott képződő nyereséget csak ilyen célra 

használhatja fel.  

 

Oláh János képviselő: A tavalyi beszámolónál még nagyon negatívan állt a dolog, nagyon 

zsebbe nyúlós volt csodákat nem várt erre az egy évre. Sok minden van, amiről tudnak, sok 

minden, amiről nem. 

 

Pisók István polgármester: Akkor lesz ennek jelentősége, hogy ha ő veszi át a konyhát, 

mivel akkor képződik belőle majd profit és azt majd nonprofit jellegre használja fel. Ha a 

Leader pályázatra az önkormányzat pályázott volna, akkor az áfát nem tudta volna 

visszaigényelni. Előző években termelt hasznot a Nonprofit Kft., akkor le is terheket az 

önkormányzat válláról. Úgy alkalmazták annak idején a közhasznúakat, hogy hozzá kellett 

saját forrásból önerőt tenni, amit a kft. átvállalt. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Amit a kazánprogramhoz még kiegészítene, hogy 6,5 millió volt 

a beruházás teljes összege, de áthúzódott ez 2013. évre. És azért nem jelenik ez meg a teljes 

összeg a beszámolóban. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: És az értékesített tárgyi eszközök? 

 

Pisók István polgármester: Egyrészt az autóbuszt átvette az önkormányzat, a másik pedig 

talán a fűkasza volt. A traktort még nem adták át az még mindig a Nonprofit Kft tulajdona.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az önkormányzat nem úgy vette vissza, hogy átvállalta a 

lízinget? Az nem értékesített tárgyi eszköz, mert az adósságot vette át.  

 

Pisók István polgármester: Nem tudja, hogy mi lehet ez, mert annyit nem adtak el. Az 

lehetséges, hogy vásárolt a Nonprofit Kft és eladta az Önkormányzatnak. A Start 

Munkaprogramban volt olyan, hogy a Nonprofit Kft vette meg. 

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Mondjuk, jó lett volna, ha a könyvelő is jelen van.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha nem kap rá választ, akkor nem szavazza meg. Arra is szeretne 

választ kapni, hogy az éves bevétel hány százalékát lehet reprezentációs költségre, 

reklámköltségre fordítani. Hasonlóan kell, hogy működjön, mint egy alapítvány. Tehát biztos, 

hogy meg van szabva egy határ. A reklámköltség is 83.000.- forint. Azt tudja, hogy biztos 

kellett a kazánprogramnál, mert pályázat tehát valamilyen szinten kellett. 

 

Pisók István polgármester: Igazából az a falunapra ment el a reklámkiadás, így szórólapra, 

plakátokra.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen azt tudja, hogy év elején, az önkormányzat megmentse a 

Nonprofit Kft.-t a csődtől megvásárolt tőle valamit. Arra is szeretne még választ kapni, hogy 

mi a helyzet a Felügyelő Bizottsággal?  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Minden egyes ülés előtt az FB-nek össze kell ülni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Úgy tudja, hogy jelenleg csak egy tagja van. Találkozott tagdíj 

kiadással. 

 

Pisók István polgármester: Azt a Nonprofit Kft fizette. Az a Leader tagdíj volt. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Két tételből tevődik össze, amit Fuder Lászlóné kérdezett az 

elején az értékesített tárgyi eszközzel kapcsolatban. Az egyik az egy traktor tartozék a fűkasza 

hidraulikus hengerrel felszerelve. A másik tétel pedig pénzforgalommal nem járó bevétel. A 

lombard lízingtől, amikor az önkormányzat átvette a mikrobuszt, akkor pénzügyi 

kötelezettség szerepelt a beszámoló ezen részében kötelezettség szerepelt és ezt a 

kötelezettséget így tudta kivezetni a könyvelő 3.800.000.- Ft, mínuszos számla volt, tehát 

annyi volt a kocsinak az értéke 1.600.000.- forint ki lett fizetve, ez szerepel a beszámolóban. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Még itt felmerült a kérdés a Felügyelő Bizottság kérdése. 

 

Simai Mihály képviselő: Papíron beadták a lemondást? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mielőtt az anyag a képviselő-testület elé kerül a Felügyelő 

Bizottságnak össze kell ülni és jegyzőkönyvnek kell készülnie róla.  

 

Pisók István polgármester: Nem mondott még itt le írásban senki. A tagokat ki választja 

meg? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A képviselő-testület választja meg a Felügyelő Bizottság tagjait, 

akik most a következők: Orsó János, Márton Ferenc és Balogh Edit. Ők vannak így hárman, 

tanuk előtt jognyilatkozatot írtak alá mindannyian, melyben vállalták ezt a tisztséget. Ide a 

hivatalba felé senki sem jelezte lemondó szándékát a mai napig. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A következő soros ülésen újra tárgyalják.  

 



Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg május 31-ig a beszámolónak meg kellene lennie és a 

testületi határozatis természetesen kell ahhoz, hogy ez érvényes legyen. Sajnos a könyvelő 

csak a mai napra készítette el a beszámolót így arra nem volt idő, hogy a Felügyelő Bizottság 

is még a mai nap összeüljön. Természetesen a soron következő ülésen a Képviselő-testületet 

tájékoztatjuk a Felügyelő Bizottság döntéséről. Ettől függetlenül el kellene fogadni a 

beszámolót, amennyiben a testület úgy dönt és azt követően a Felügyelő Bizottság is soron 

kívül összeül, amennyiben az ügyvezető összehívja őket.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény hozzászólás van-e? 

Nem volt. Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. beszámolója kerüljön elfogadásra, 

azzal a kiegészítéssel, hogy azt a Felügyelő Bizottság is mindenképpen tárgyalja meg, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy 6 igen és egy tartózkodás mellett a Nonprofit 

Kft. beszámolója elfogadásra került. 

 

85/2013. (VI.17.) számú határozat 

  

- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a mellékelt 

beszámoló alapján elfogadja. 

 

Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a következő Képviselő-testületi ülés alkalmával a 

beszámoló Felügyelő Bizottság által történő megtárgyalásról és javaslatról a Képviselő-

testületet tájékoztassa. 

 

Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 

Felelős: ügyvezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Második napi rendi pont: Az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió 

Ivóvízminőségének Javításáért Társulás Társulási megállapodásának módosításáról, Alapító 

Okirat hatályon kívül helyezéséről. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Minden társulási megállapodást felül kell vizsgálni, a módosított 

jogszabályoknak megfelelő állapotba kell tenni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: És csak annyi a módosítás benne, ami vastag betűvel van 

szedve? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Így van, vastaggal van jelölve a változás. 

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Tehát gyakorlatilag, ahol nem a polgármester volt a 

felelős, ott ki kell cserélni és a polgármester a felelős. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Illetve még annyi módosítás lenne benne, hogy Nagyecsed Város 

Önkormányzatának a telephelye, az más, mint ami itt föl van sorolva. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?  

 

Szabó Rudolf képviselő: Neki lenne még egy kérdése. A kérdése arra vonatkozik, hogy ugye 

10 millióval indul ez a társulás és ehhez a résztvevők 38 önkormányzat, fizet a képviselt 

lakossági arány alapján. Nem tűnik ki, hogy mennyi, ami jár, és hogy ebben a 10 millióban 

benne van-e a 38 társult Önkormányzat vagy nincs. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezt már megfizették akkor, amikor ez a társulás megalakult. 

Ezen a fizetési kötelezettségen már túl vannak, de viszont lakosságszám arányosan járultak 

hozzá. Mindig a statisztikai létszámot veszik alapul. Ebben a társulásban fizetni már nem kell.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amikor az eredeti alapító okiratot aláírták, már akkor kifizették.  

 

Szabó Rudolf képviselő: És a többinek 30mg/l alatt van az arzéntartalom, amit az Unió 

elvár? Vagy ennek a 38 településnek magasabb az arzéntartalma? Törökszentmiklós, 

Tiszaroff sincs benne. Lehet, hogy a magyar szabvány 10mg/l, de az Uniós szabvány 

változatlan maradt. 

 

Pisók István polgármester úr: 10mg alatt van az Uniós értékhatár. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Akkor rosszul van írva.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás? Nem volt. Akkor kéri 

elsőként, hogy a társulási megállapodás módosítását fogadják el. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta a társulási megállapodás módosítását. 

 

86/2013. (VI.17.) számú határozat 

 

- Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés a 2.sz. melléklet 

szerinti, Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítást elfogadja azzal a változtatással, hogy a 

Társulási Megállapodás módosítás tervezet I/3. pont 24. sor Nagyecsed Város Önkormányzata 

4355 Árpád utca 32. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási Tanács elnökét. Továbbá 

felhatalmazza a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester  

  Határidő: döntés megküldése: azonnal. 

                                       aláírás: 2013.június 27. 



Pisók István polgármester: Kéri, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan kerüljön az 

alapító okirat hatályon kívül helyezésre. Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? Amennyiben nincs, kéri, 

hogy kézfeltartással szavazzanak. 

 

87/2013. (VI.17.) számú határozat 

 

- Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért Társulási Tanácsa Alapító 

Okiratának hatályon kívül helyezéséről - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés Észak-alföldi Régió 

Ivóvízminőség Javításáért Társulási Tanácsa a 3.sz. melléklet szerinti, Alapító Okiratot 

hatályon kívül helyezését elfogadja. 

  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási Tanács elnökét. 

 

Felelős:  polgármester 

  Határidő: azonnal. 

 

Harmadik napi rendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése 

elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt megvalósításához 

kapcsolódó tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására 

megküldött ajánlatok értékelése. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez arról szól, hogy ki fogja a reklámot csinálni? 

 

Pisók István polgármester: Tiszaroff a gesztor ő ajánlotta. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Gyakorlatilag kötelező reklámost megbízni.  

 

Pisók István polgármester: Le van ez írva, hogy mit kell nekik csinálni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Tájékoztatótáblák kellenek, meg hasonlók a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez olyan dolog, hogy amikor csináltatták az ÉAOP-os 

pályázatokat 3.000 forintért megvették a táblát, ugyanezt egy cég sokkal többért adja.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: És mennyit kapnak összesen? 

 

Simai Mihály képviselő: 2.770.000 forintot 

 

Pisók István polgármester: Nem tud mit csinálni, 3 céget javasolt Tiszaroff. Lehet itt 

javasolni mást is.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Felesleges. 

 

Pisók István polgármester: Írhatnak egy levelet, hogy támogassa ez a cég a falunapot. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Így van és akkor megoldja a reklámtevékenységet is. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendhez kapcsolódóan kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Nem volt. Akkor aki ezzel egyetért az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati 

javaslatot. 

 

88/2013. (VI.17.) számú határozat 

  

- "Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése" elnevezésű, KEOP 

1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó 

tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására 

megküldött ajánlatok értékeléséről - 

 

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

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése" elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 

azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatással és nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásával a legalacsonyabb árat ajánló CarineArt 

Produkció Kft, 5310 Kisújszállás, Vásár u. 13. I.em/3 szám alatti vállalkozást bízza meg. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a CarineArt Produkció Kft, 5310 Kisújszállás, Vásár u. 13. I.em/3 szám alatti vállalkozással a 

szerződést megkösse, aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. CarineArt Produkció Kft, 5310 Kisújszállás, Vásár u. 13. I.em/3. 

2. Tiszaroff Község Önkormányzata 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Negyedik napi rendi pont: Az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó, 59/2013. (IV.29.) számú 

határozat ismételt módosításáról. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Itt arról van szó, hogy az óvodához kapcsolódóan megszavazta 

még április végén a testület, hogy szűnjön meg a társulás, a kunhegyesi óvodából pedig 

kiválnak. Ez a határozat beérkezett a Kormányhivatalhoz, akik közölték minden egyes érintett 

önkormányzattal, hogy ezt a határozatot módosítani kell, akkor megtették a módosításokat az 

bement a Magyar Államkincstárhoz, ahol az államkincstár azzal a jelzéssel élt, hogy a 

határozat ebben a formában nem megfelelő számukra, így az új intézményt nem fogják 

bejegyezni a törzskönyvi nyilvántartásba. Tehát ezért szükséges az államkincstár által 

közöltekhez kapcsolódóan egy újabb módosítás a határozati javaslatnak megfelelően. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Nem volt. Akkor aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Köszöni, 

megállapítja, hogy egyhangúan elfogadták. 



89/2013. (VI.17.) számú határozat 

  
- A 76/2013. (V.29.) számú határozattal módosított 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. A tiszagyendai tagintézmény (Napköziotthonos Óvoda 5233 

Tiszagyenda, Ady Endre u. 6.) a Kunhegyes Város Óvodai Intézményéből 2013. június 

30. napjával kiválik. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata az óvodai feladatokat 2013. július 1. napjától saját 

fenntartásban, 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. június 30. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Kunhegyes Város Önkormányzata 

2) Érintett települések önkormányzatai 

3) Irattár 

 

 

Ötödik napi rendi pont: Óvodai, iskolai étkeztetési feladatok jövőbeni ellátásáról. (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Pisók István polgármester: a Nonprofit Kft. volt megbízva azzal, hogy az óvodai és iskolai 

étkeztetési feladatok ellátására kössön szerződést Doma Katalinnal. Ez a megbízás most lejár, 

így meg kellene hosszabbítani 2013. augusztus 31. napjáig. Megkérdezi, hogy ehhez 

kapcsolódóan valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása van-e? Amennyiben nincs, kéri, 

hogy szavazzák meg a megbízás meghosszabbítását 2013. augusztus 31. napjáig. 

Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

90/2013. (VI.17.) számú határozat 

  

- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításáról -  



 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyendáért 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza, hogy a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátása érdekében 2011. szeptember 1. napjától Doma Katalin egyéni vállalkozóval 

megkötött vállalkozási szerződés 2013. június 15. napjától 2013. augusztus 31. napjáig 

kerüljön meghosszabbításra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ügyvezetőt, hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: ügyvezető, jegyző 

Határidő: 2013. június 18. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Hatodik napi rendi pont: Platánfa Óvoda vezetőjének ideiglenes vezetői megbízása. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezt is kéri a Magyar Államkincstár, mindenképpen a vezetőről 

rendelkezni kell ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba ez bekerülhessen. 

 

Pisók István polgármester: Meg kell az óvodai vezetői posztot pályáztatni.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amíg a pályázat nem dől el addig meg kell ideiglenesen 

bízni valakit.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kérdezni szeretne valamit. Nem ütközik-e jogszabályba az, hogy 

az ideiglenes megbízott nem rendelkezik vezetői végzettséggel? Az is kérdéses, hogy mi volt 

az oka, hogy tagintézmény vezetőnek kinevezték és annak idején a szakmai vezetője nem 

küldte el ilyen szakvizsga letételére. Ezt kötelezően előírja a közoktatási törvény. Most már 

immár a köznevelési törvény és ez a része is életben van. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nagyon nehéz helyzetben vannak. Kunhegyesen sincs meg a 

vezetőnek a végzettsége. 

Fuder Lászlóné képviselő: Tudja. Számára ez érthetetlen, hogy hogy lehetett kinevezni egy 

olyan személyt, aki nem rendelkezik megfelelő közoktatási szakvizsgával.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez alól felmentés sincs.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem az ellen van kifogása, hogy kinevezzék. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tudja nagyon jól, de az ideiglenesnél nincs probléma. Ha 

nem írják ki a pályázatban a dátumot, hanem csak azt, hogy amíg eldől a pályázat, akkor azt 

nem fogja visszadobni.  

 



Balogh Henrietta aljegyző: Balog Edinának, mint óvodapedagógus meg van a kinevezése.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Munkaviszony szempontjából határozatlan idő, a vezetői 

kinevezése határozott idejű. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem volt kötelező, nem kellett még akkor. Az 

ideiglenesnél nem probléma.  

 

Oláh János képviselő: Úgy van meghatározva, hogy az arra alkalmas személy.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Úgy szokták megcsinálni, hogy megfelelő személy, 

megfelelő posztot betöltötte, akkor van 3 személy. Két csoportra a 3 személy már megfelelne. 

Ha a megfelelő létszám megvan, akkor működhet, ha csökken, akkor 1 személlyel kevesebb 

kell. Mindig, ahogy a gyereklétszám alakul.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Hiába alkalmas valaki egy poszt betöltésére, ha a jogszabály 

teljesen ellent mond. Vezetői szakvizsga kell, ami 2 éves és nagyon nehéz és komoly 

pénzekkel jár.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nincs beleírva, hogy ezt valakinek ki kell fizetni, ezt saját 

maga is kifizetheti. Szerinte bízzák meg Balog Edinát, addig, amíg a vezetői pályázat le nem 

zárul. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát meg kell határozni konkrétan az időpontot. Szerinte 

augusztus 30.-ig határozzák meg, mert addig tart a nevelési év.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem fog olyan gyorsan lezajlani. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Úgy szól a jogszabály, hogy ha a nevelési intézményből az 

intézményvezető megbízás utolsó napja nem július 1.- augusztus 15.-ig terjedő időszakra esne 

a megbízás lejártának időpontját, akkor is erre az időszakra kell tenni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Elég, ha a közigállásra felkerül. Ha vezetői pótlékot is kap, akkor 

azt nem kellene itt megállapítani? A tagintézmény vezetői pótlék 100 %-al kevesebb, mint a 

mindenkori vezetői pótlék.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyit kell kapnia, amennyit a törvény előír.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták Balogh Edina ideiglenes 

kinevezését 2013. augusztus 15. napjáig. 

 

 91/2013. (VI.17.) számú határozat 

  

- Platánfa Óvoda vezetőjének ideiglenes vezetői megbízása - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Platánfa Óvoda 

vezetésére ideiglenes vezetői megbízást ad Balogh Edinának 2013. július 1. napjától 2013. 

augusztus 15. napjáig. Az ideiglenes megbízás idejére szóló illetmény a Közalkalmazottak 



jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra, a törvényben 

foglaltnál kevesebb nem lehet. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodavezetői 

feladatok ellátására pályázatot ír ki, melynek előkészítésével Balogh Henrietta aljegyzőt bízza 

meg, akképp, hogy a pályázati kiírást 2013. június hónapban elfogadásra kell, hogy kerüljön a 

Képviselő-testület által. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Balogh Edina tagóvoda vezető 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Hetedik napi rendi pont: Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság tevékenységhez 

közreműködés. Ehhez nem ad javaslatot. Előnyt nem akar adni senkinek. Azt javasolná, hogy 

írjanak egy levelet, hogy nem élnek ezzel a javaslattal.  

 

Bató Miklós képviselő: Aki megkapja, az ugyanúgy árulhatja, mint idáig.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Külön helyiség kell neki.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezeknek nem kell, tehát azok a települések, amelyek nem 

pályáztak, az a cég árulhatja tovább, amelyik eddig is, de csak egy.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyan feltételek vannak, hogy nem jó bele folyni. Ő 

részéről nem folyik bele.  

 

Pisók István polgármester úr: Nonprofit Kft. beadhatja? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem, mert csak olyan adhatják be, akik eddig is foglalkoztak 

ilyennel.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem Marika, mert az a feltétele neki, hogy legyen 2 év 

kereskedelmi tapasztalata a cégnek. Magyarul 2 éve legyen az Alapító Okiratában benne, 

hogy kereskedelmi tevékenységet folytathat. Ez biztos.  

 

Pisók István polgármester: Ideiglenes árusításról van szó. Addig megpályázhatná a 

Nonprofit Kft. Ezekkel a régi feltételekkel mindenki árulja.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ismerik a boltosok a pályázatot, ha akarnak, pályáznak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ők sem kérdezik meg, hogy segítsenek e valamiben.  

 

Pisók István polgármester úr: Azt javasolja, hogy áruljon a Nonprofit Kft ha lehetséges. 

Megjelölik a Nonprofit Kft-t és ha megfelel a feltételeknek, akkor árulhat ideiglenesen. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha megpályázza valaki állandóra, akkor úgyis megkapja.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg azt, hogy a Nonprofit Kft. kerüljön 

ideiglenesen a dohánytermék forgalmazásának kijelölésére. Kéri, hogy akkor aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúan Elfogadták. 

 

92/2013. (VI.17.) számú határozat 

  

- Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által tett megkereséséről - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zrt. megkeresését megtárgyalta és úgy dönt, hogy nem él olyan javaslattal, nem 

kíván olyan személyeket, vállalkozásokat jelölni, akik/amelyek Tiszagyenda Községben 

jelenleg is dohány kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat azt javasolja, hogy ideiglenesen a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. (5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.) váljon 

feljogosítottá a dohánytermék kiskereskedelem gyakorlására. 

 

Határidő: 2013. június 20. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

 

A határozatról értesül. 

 

1) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

2) TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. helyben 

3) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Szeretné elmondani, hogy a lakosok közül heten voltak a 

családsegítőben azzal a panasszal, hogy a szennyvízszámlákat most kapták meg, amik a 

vízdíjból adódnak. Kéri a lakosság, hogy havonként olvassák le a vízdíjat, mert képtelenek a 

17.000.- - 20.000.- forintos számlákat kifizetni. A másik dolog az ivóvíz kimondottan tiszta 

volt, de nagyon büdös. Beszólt Törökszentmiklósra és az eredmény jobb lett. A harmadik 

dolog pedig az, hogy 3-4 kisgyerek kézen fogva kijárnak az idősekhez, olyan magyarázattal, 

hogy az önkormányzat kiküldte őket segíteni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt mondják az időseknek, hogy az iskola az önkormányzattal 

megállapodást kötött, hogy önkéntes munkát végeznek időseknél és ennek fejében füvet 

nyírnak, felássák a kertet, stb. majd a végén pénzt kérnek. Megpróbálta leállítani, mert ennek 

az lesz a vége, hogy az iskola és az óvoda munkára kényszeríti a gyerekeket.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem csak ez. Nem járhatnak be az időshöz. Magukénak 

tesznek néhány szerszámot, mert ugyanis most már elkíséri a szülő őket. A nevek 



rendelkezésre állnak a gyermekjóléti szolgálatnál. Itt szólni kell és a gyermekeket be kell 

hívatni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van olyan felnőtt, aki rendszeresen járt a gyerekekkel. Volt 

olyan, aki már szólt a családsegítőben, hogy állítsák le őket, mert nem tudnak tőlük 

megszabadulni, mivel állandóan oda járnak.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A lakosoknak a közérzetét befolyásolja, tehát nem érzik 

magukat biztonságban. Ez sokkal nagyobb dolog, mintha egy gyerek ellop egy telefont. Ilyen 

Tiszabőn van. A másik dolog pedig, hogy az önkéntes munkát nem szabad ezzel összekeverni 

vagy lejáratni, de annak meg van a maga szabálya és nyilvántartása, dokumentációja. Azt 

szeretné még kérdezni, hogy július 20.-án lesz e lovas program? 

 

Pisók István polgármester: Lesz igen, de tájékoztatni fogja a testületet. 

 

Szabó Rudolf képviselő: A pályát még nem csinálják. 

 

Hajnal Istvánnné alpolgármester: A másik dolog, amit felírt, hogy a gazos portáknál van e 

valami? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Folyamatban van.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e az utca névváltoztatásnál határidő? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nincs végső határidő csak az van, hogy változtatni kell. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor rá érnek még. A következő dolog, hogy a múltkor 

kérdezték, hogy a képviselőknek van-e fogadóórájuk. Azt mondta, hogy a munkahelyén ilyen 

ügyben is felkereshetik. Közben felmerült a kérdés, hogy nem kellene kiküldeni egy 

tájékoztatást a lakosságnak, hogy mikor van fogadóórájuk. 

 

Oláh János képviselő: Meg van a polgármester úrnak is a fogadóórája.  

 

Pisók István polgármester: Mindenki maga döntse el. Bató Miklóst például egész nap el 

lehet érni a faluban.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Őt is megkeresték többen már a szennyvízszámla miatt. A vízdíj 

az 3-4 köbméter a szennyvízdíjuk pedig 17.000.- - 20.000.-  forint. Az átalányt adják át még 

akkor is, ha kevesebb köbméter a víz. Jobb, az hogy átkerültek Szolnokhoz, mert így legalább 

együtt figyelik a szennyvizet a vízdíjjal. Ha nem történik meg a víz havonkénti leolvasása 

akkor továbbra is ugyanezek a problémák merülnek fel. A másik dolog, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat a bizottság a mai napig nem bírálta el. Mikor kerítenek erre sort, 

hiszen már jócskán túl vannak a január 31.-ei időponton. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Amint az elnök összehívja a bizottság ülését. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A következő kérdése az lenne, hogy kinek a feladata rendben 

tartani a járdákat, árkokat. Iszonyatos állapotok uralkodnak. Szinte nincs olyan utca, hely, 

ahol ne lenne olyan porta, ami előtt az árkok, a csatornák, járdák ne lennének rendbe téve. A 

lakosság döntő többsége a portáját rendben tartja. Régen azt mondták, hogy ami övék azt 



nekik kell rendben tartani. Olyan kérdése lenne még, hogy mi az oka annak, hogy a szociális 

gyermekétkeztetést nem lehet a szociális intézményben elvégezni? Egyrészt azért kérdezni, 

mert a szociális konyha nem csak az idősekért, hanem a lakosságé köztük a gyerekeké is. 

Eddig ilyen probléma nem merült fel. A szociális intézmény vezetője kijelentette, hogy oda 

nem mehetnek be. Akkor nem kell csinálni a szociális gyermekétkeztetést. Most áttetették az 

iskolába, de az iskolát meg csinálják a nyáron és nagy kavart fog okozni.. Az van, hogy 

megint az iskola vezetőjével toltak ki, mivel nem lesz nyári szabadsága, és be kell menni, és 

nyitva kell tartani minden nap. Csakis nyáron tudja kiadni a szabadságokat a dolgozóknak. Az 

új Munkatörvénykönyv leírja, hogy minimum 2 hét összefüggő szabadságnak lenni kell. Az 

iskolában lehet minden, a szociálisban meg nem lehet semmit. A szociális konyhánál is van 

két ajtó, ahol ki lehetne adnia az ebédet, és ne hivatkozzon arra senki, hogy nem mehetnek be 

oda az emberek. Azt mondták, hogy kiskönyv nélkül nem lehet oda bemenni, akkor kinek 

lehet bemenni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A szociális intézmény, az a gondozási központ az 

időseknek épült, itt minden helyiségnek megvan a maga funkciója. Örültek, hogy végre 

elkezdenek járni az idősek. Klubhelyiségben 70 gyerek bejár. A konyhára bemenni nem tud. 

Viszont a klubhelyiségbe, ahol az egyik része az ott dolgozók rezidenciája, a másik része az 

ott tartózkodóké. Semmi keresni valója ott 70 gyereknek a nyár folyamán. Az iskola arra való, 

hogy a gyerek ott étkezzen, az óvodás gyerek az óvodában étkezzen. Tiszagyenda 

Önkormányzat pályázott, hogy étkeztetést tervez. Az iskolai étkező erre teljesen megfelelő. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor jó lett volna, ha bevonják őt is ebbe.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az az ebédlő szerinte mire épült? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Semmiképpen nem ebédkiadásra, mert arra nincs jogosítványa, 

hogy ebédet adjanak ki ételhordóba. Annak idején is ez volt a legnagyobb probléma, hogy 

kiadták az ebédet. Nem a gyerek jön ez ebédért, hanem a felnőtt. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az önkormányzat étkeztet, valójábna az önkormányzat 

saját erőből építette fel azt a részt. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az épület egész része át van adva, csak egy bizonyos része át van 

számlázva. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Már az is zavaró volt a klubosoknak, amikor az ételhordók 

ott voltak az asztalon. Ez nem szabályos, hogy leteszik az ételhordót, és mindenki jön és viszi. 

 

Bató Miklós képviselő: Azt szeretné megkérdezni, hogy azon felül a helyiségen felül van 

még plusz két helyiség. Azoknak mi a szerepük. Soha senkit nem látni ott.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annak idején mondta, hogy szüntessék meg a nappali 

ellátást, olyan színtű ráfizetéses lenne, hogy akkor be lehetne csukni az egészet. Igény van a 

klubra. 

 

Pisók István polgármester: Nem is lett volna azzal gond, ha a konyha visszakerült volna az 

önkormányzathoz, vagy ha Editke visszaadja a konyhát, vagy esetleg kibérelnek egyet.  

 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem kell bérelni, mert akkor miért van az iskolánál az a 

rész. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ennyi erővel ő is kérdezhetné, hogy miért van a szociális konyha.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A konyha azért van, hogy ott főzzenek, és innen 

elszállítsák, ha kell a gyerekeknek, ha kell az óvodába. 

 

Pisók István polgármester: A lényeg hogy most edényekbe hozzák, és ott kell kimérni, el 

kell mosogatni. Olyan helyen kell elmosogatni, ahol meg van az engedély.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az iskolának sincs erre engedélye. Nincs működési engedélye a 

konyhának. Most jött ki a munkavédelmi felügyelőség. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ennek személyes indítéka nem volt.  

 

Pisók István polgármester úr: Köszöni szépen, hogy megjelentek. Bezárja az ülést.  

 

 

 

 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


