17. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember
25. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből
……………………………………………………………………………………………………………………….

RENDELETEK MUTATÓJA
……………………………………………………………………………………………………………………….

11/2013. (IX.25.) számú rendelet

Tiszagyenda
Község
Önkormányzatának
2013.
évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (II.25.)
számú rendeletének módosítása

12/2013. (IX.25.) számú rendelet

Tiszagyenda Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a talajterhelési
díj helyi szabályairól szóló 2/2008.
(VIII.14.)
számú
rendelete
módosításáról -

…………………………………………………………………………………………………...
HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
131/2013.(IX.25.) számú határozat
Jegyzőkönyvvezető
személyének
elfogadásáról
132/2013.(IX.25.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadásáról

133/2013. (IX.25.) számú határozat

Tiszagyenda Község Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

134/2013. (IX.25.) számú határozat

A
Kunhegyesi
Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló 72/2013. (V.29.)
számú határozat módosításáról

135/2013. (IX.25.) számú határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
2013.
évi
költségvetésének
módosításáról.

136/2013. (IX.25.) számú határozat

A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás
közös
feladatait
ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
137/2013. (IX.25.) számú határozat

A talajterhelési díj helyi szabályairól
szóló 2/2008.(VIII.14.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi
felhívásról

138/2013. (IX.25.) számú határozat

A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló egycélú Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról

139/2013. (IX.25.) számú határozat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozásról -

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. szeptember 25-én megtartott soros
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.
131/2013.(IX.25.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: 9 napirendi pont megtárgyalását kéri, a meghívóban szereplő
napirendi pontok kiegészülnének a most kiosztottakkal, így a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozással. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a
napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
132/2013.(IX.25.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II.25.) számú rendeletének módosításáról.
Pisók István polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendeletet.
Simai Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta a rendeletet és változatlan tartalommal
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Pisók István polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy ehhez a
napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás van-e?
Pisók István polgármester: Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a rendeletet. Kéri, aki
ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag
elfogadták.
11/2013. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet

- Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.
(II.25.) számú rendeletének módosítása A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Második napirendi pont: Tiszagyenda Község Önkormányzatának 2013. I. félévi
költségvetési gazdálkodásának teljesítése.
Pisók István polgármester: Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.
Megkéri az elnökét, hogy számoljon be róla.
Simai Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és változatlan
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Pisók István polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi
ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Fuder Lászlóné képviselő: Mind kiadási mind bevételi oldalon a teljesítés időarányos,
javasolja elfogadásra.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
133/2013. (IX.25.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
szóló beszámoló elfogadása Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tiszagyenda Község
Önkormányzatának beszámolóját a 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, a
beszámoló 1 – 5. számú mellékleteivel együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Irattár
Harmadik napirendi pont: Közművelődési társulás 2012. évi beszámolójának módosítása.
Pisók István polgármester: Ez a napirendi pont bennünket nem érint, Tiszaigar miatt kell
elfogadni a 2012. évi beszámoló módosítását.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?

Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
134/2013. (IX.25.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló 72/2013. (V.29.) számú határozat módosításáról
Tiszagyenda Község Önkormányzat a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 72/2013. (V.29.) számú. határozata
pénzmaradvány felosztására vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:
● 1.639 ezer Ft-ot az előzőévek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely
rendezés:
a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén:
494 ezer Ft,
a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye estén
645 ezer Ft,
a közművelődési feladatok nagyváni telephelye esetén
312 ezer Ft,
●4.514 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására , mely:
a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén:
1.267 ezer Ft,
a közműv. feladatok tomajmonostorai telephelye esetén:
1.510 ezer Ft,
a közműv. feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén:
159 ezer Ft,
a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén:
1.578 ezer Ft.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Negyedik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait
ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Pisók István polgármester: A féléves beszámoló előtt módosítani szükséges az óvoda
költségvetését. Tiszagyendát csak csekélyen érinti.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
135/2013. (IX.25.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosításáról 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 alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös
feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének módosítását
e határozat mellékletét képző 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal
elfogadja
Az 1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe 2.3.
számú mellékletként, a 2. számú melléklet 16.3. számú mellékletként kerül beépítésre.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Ötödik napirendi pont: A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
136/2013. (IX.25.) számú határozat
- A Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 2013. évi költségvetésének I. félévi 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. pontja alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. I. félévi
beszámolóját e határozat mellékletét képező 1-2. számú mellékletek szerinti tartalommal
elfogadja.
Az 1. számú melléklete 2.3., a 2. számú melléklete 16.3. számú mellékletként kerül beépítésre
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi I. félévi beszámolójába.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Hatodik napirendi pont: A talajterhelési díjhelyi szabályairól szóló 2/2008. (VIII.14.) számú
önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Pisók István polgármester: Megkérem az aljegyző asszonyt, hogy egészítse ki az
előterjesztést.
Balogh Henrietta aljegyző: A Kormányhivatal bekérte a talajterhelési díj rendeletünket és
törvényellenesnek találta pár pontját, amely a levelükben és az előterjesztésben is szerepel.
Jogos a Kormányhivatal állítása, mindenképpen módosítani szükséges a rendeletet.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
137/2013. (IX.25.) számú határozat
- A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2008.(VIII.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos törvényességi felhívásról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JNB/06/00674/2013. számú Tiszagyenda Község Önkormányzat a
talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2008.(VIII.14.) számú rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és
gondoskodik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
Határidő: 2013. október 14.
Felelős: Aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

JNSZ Megyei Kormányhivatal
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Hetedik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 2/2008. (VIII.14.) számú rendelete módosításáról.
Pisók István polgármester: Az előbb már kifejtettük miért van szükség erre. A
Kormányhivatal felszólította önkormányzatunkat a változtatásra, a rendeletet mindenképpen
módosítani szükséges.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a rendelet tervezetet. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
12/2013. (IX.25.) számú rendelet
- Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi
szabályairól szóló 2/2008. (VIII.14.) számú rendelete módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nyolcadik napirendi pont: Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Pisók István polgármester: A törvényi változások miatt szükséges a módosítás, semmi
egyebet nem tartalmaz.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
138/2013. (IX.25.) számú határozat
-

a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról –

1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza-Tavi
Hulladéklerakókat Rekultiváló Társulás Társulási Megállapodás módosítására
vonatkozó előterjesztést és az 1. számú melléklet szerinti – a Társulási Megállapodás
Módosító okiratában foglalt – változásokat elfogadja.
2.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 2. melléklet szerinti – Társulási
Megállapodást jóváhagyja.
3.) A képviselő-testület falhatalmazza Pisók István polgármestert a 2. melléklet szerinti,
egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási megállapodás aláírására.
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló egycélú Önkormányzati Társulás
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Nyolcadik napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról.
Pisók István polgármester: Minden évben idáig csatlakozott az önkormányzatunk az
ösztöndíj rendszerhez. Most is azt javaslom, hogy csatlakozzunk, majd meglátjuk, hogy lesz-e
tanuló, aki beadja a pályázatát.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
139/2013. (IX.25.) számú határozat
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre havi 5.000,-Ft
támogatást kíván nyújtani az arra érdemes, felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak.

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pisók István
polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírásával.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest,
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek esetleg még további kérdése,
hozzászólása, közérdekű bejelentése? Amennyiben nincs, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

