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Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22.
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kapcsolódó szerződéskötés

19. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. október 22-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.
155/2013.(X.22.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: 5 napirendi pont megtárgyalását kéri. Kéri felvenni a napirendi
pontok közé a TKTT által kért nyilatkozatot üres álláshelyről, az óvodai játszótér
közbeszerzésével kapcsolatos eszközbeszerzéséhez kapcsolódó határozat meghozatalát
valamint Doma Katalinnal való szerződés kötését.
Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
156/2013.(X.22.) számú határozat
- Napirendi pont elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Utcanevek megváltoztatásáról.
Pisók István polgármester: Az utcanevek megváltoztatását a bizottsági ülésen alaposan
körbe tárgyaltuk, Várjuk a lakosság javaslatait az utcanevek megváltoztatására a mellékelt
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
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.
157/2013. (X.22.) számú határozat
- a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatásáról szóló előterjesztést és a
következő határozatot hozza:
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy Tiszagyenda Község közterületei közül a:








Bacsó Béla út
Gorkij út
Lenin utca
Marx Károly utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Vörös Hadsereg út

elnevezését megváltoztatja a közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Pisók István polgármester, Balogh Henrietta aljegyző, ad hoc bizottság
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Pisók István polgármester helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszagyenda Község Önkormányzatának képviselői helyben
JNSZ Megyei Kormányhivatal
Irattár

Második napirendi pont: A közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
rendelet megalkotásáról.
Pisók István polgármester. Ez a napirendi pont is az utcanév miatt vált szükségessé, ilyen
rendelete még nem volt az önkormányzatnak, ezért szükséges megalkotni.
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.
13/2013. (X.22.) számú rendelet
A közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: Az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben”
című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó,
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának összegzéséről.

Pisók István polgármester: Az óvoda pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés
közbeszerzéséről van most szó. Óvodai játszótéri eszközök beszerzésére kerülhet sor. Első
körben az ajánlattevők nagyon magas ajánlatokat tettek, valamint alul is lett költségelve ez a
pályázat.
Fuder Lászlóné képviselő: Sajnos ilyenkor jön az elő, hogy az intézményvezetőket nem
kérdezik meg egy-egy pályázat során, így nem tudnak szakmailag beleszólni és az, aki
összeállítja a pályázatot pedig nem biztos, hogy ért hozzá vagy nem néz utána és alul tervezik
a költségeket. Ezt már meg kell valósítani, de máskor erre jobban oda kell figyelni.
Pisók István polgármester: Kunhegyes Város Önkormányzata, Jegyző asszonya sokat tett
azért, hogy ezek a költségek minél lejjebb menjenek, azonban ettől jobban lefaragni már nem
lehet. A pályázatból kiszállni nem érdemes, az óvoda mind külsőleg, mind belsőleg
megújulhatott, szerencsére a pályázatnak köszönhetően még játszótéri eszközök beszerzésére
is sor kerülhet.
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.
158/2013. (X.22.) számú határozat
- Az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP
3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés
közbeszerzési eljárásának összegzéséről –
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvodafejlesztés Kunhegyes
Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának összegzését
megtárgyalta, azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja, felhatalmazza Szabó Andrást
Kunhegyes Város polgármesterét a nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötésre.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához
580.202.- Ft + áfa, azaz 736.857.- Ft Hétszázharminchatezer – nyolcszázötvenhét forint
összeget, önerőt 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2013. november 9.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesülnek:
1)
2)
3)
4)

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

Negyedik napirendi pont: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret változásával
és a létszámcsökkentés támogatására az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázattal kapcsolatos nyilatkozat meghozatala

Pisók István polgármester: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása kereste fel
Tiszagyenda Község Önkormányzatát, mint a társulás tagját, hogy a létszámcsökkentés
támogatásáról szóló pályázathoz kapcsolódóan hozza meg határozatát arról, hogy a
Tiszagyendai Szakmai Egységben van-e üres álláshely vagy sem. Itt minden hely fel van
töltve, erről kellene az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot megalkotni.
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.
159/2013. (X.22.) számú határozat
- Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás létszámkeret változásával és a
létszámcsökkentés támogatására az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázattal kapcsolatos nyilatkozat Tiszagyenda Községi Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulás költségvetési létszámkerete a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás Kistérségi Iroda megszűnése miatt 5 fővel csökkent, 104 főről 99 főre változott.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy költségvetési
szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesülnek:
5)
6)
7)
8)

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Ötödik napirendi pont: Doma Katalinnal való szerződéskötés iskolai, óvodai étkeztetés
vonatkozásában.
Pisók István polgármester: Azt javasolnám a Tisztelt Képviselő-testületnek, mivel az
étkeztetés önkormányzati feladat, hogy ne a Nonprofit Kft. kössön szerződést, hanem az
önkormányzat, változatlan feltételek mellett, azért, hogy ne kelljen ide-oda számlázni. A
vállalkozó közvetlenül az önkormányzatnak főz.
Fuder Lászlóné képviselő: Van-e most elmaradása a vállalkozó felé a Nonprofit Kft-nek?

Pisók István polgármester: Igen, van némi elmaradás, de nem jelentős. Abból a gödörből
szerencsére sikerült kilábalni, reméljük nem lesz többet ilyen. Viszont sokkal biztosabb a
kifizetés, ha az önkormányzat teszi, mint a Kft-n keresztül. Javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy az önkormányzat kösse meg Doma Katalinnal a mellékelt szerződést egyelőre 4
hónapra, 2014. február 28-ig, majd utána meglátjuk, hogy a saját konyhát tudjuk-e
üzemeltetni vagy mi lesz.
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.
160/2013. (X.22.) számú határozat
- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításához kapcsolódó szerződéskötés Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a, hogy a
gyermekétkeztetési feladatok ellátása érdekében 2013. november 1. napjától határozott idejű
szerződést köt Doma Katalin egyéni vállalkozóval 2014. február 28. napjáig.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
mellékletben szereplő szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 1.
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben
nincs, az ülést bezárja.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

