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20. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. november 20-án megtartott soros
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Külön köszönti Bartha
Györgyné Járási Hivatal Vezető helyettest. 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.
161/2013.(XI.20.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülés jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri.
Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.
162/2013.(XI.20.) számú határozat
- Napirendi ponok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületelnevezések megváltoztatásáról.
Pisók István Polgármester: Mindenki tudja, hogy van egy kormány határozat, hogy meg kell
változatni az utcaneveket. Ha kívánják akkor felolvassa, hogy ezt miért kell. Nálunk is vannak
olyan utcák, amiket meg kellett változatni, mivel e jogszabály hatálya alá tartozik. Tudjuk,
hogy ez munkával jár, mindenkinek kicsit utána járással, de megpróbáltuk hogy minél
kevesebb utcát kelljen megváltoztatni, hogy a lakosságra ne tegyünk nagy terhet. Kitettünk
ládát is és elfogadtunk javaslatot, hogy az utcabeliek milyen utca nevet szeretnének és
próbálták a Képviselő-testülettel a többségnek az akaratát érvényesíteni, mint például a Gorkij
utca esetében, hogy nem szerették volna megváltoztatni. Képviselő-testület döntött az
utcanevekben, vagyis dönteni fog felolvasom, hogy milyen javaslatokat, kezdené a Vörös
Hadsereg utcával ami – II.Rákóczi Ferenc utca lett a mi javaslatunk alapján természetesen ezt
a Képviselő-testület hagyja jóvá itt. A Lenin utat is meg kell változtatni Herman Ottó útra
javasolták. A Ságvári utat Kunhalom útnak neveztük el volt több féle variáció is erre az
utcára, de végén a Testület úgy döntött, hogy Kunhalom lesz. A Rózsa Ferenc utcát szerette
volna Rózsa Sándornak,de a többség úgy döntött, hogy Rózsa utca lesz. Gorkij utca maradt a
Gorkij utca egyenlőre, mivel ellentétesek a kapott információk ezzel kapcsolatosan. Marx

Károly utca maradt a Marx Károly utca a Bacsó Béla szintén maradt. Van-e még valakinek
valami javasolni valója?
Fuder Lászlóné képviselő: Az utca nevekkel kapcsolatba annyit szeretne mondani, hogy
hétfői napon tartotta, az Ad hoc bizottság az ülését ahol negyed öttől fél hatig azon
vitatkoztunk, hogy mi lenne a legjobb az itt élő lakosságnak. Hogyan dönthetnének úgy, hogy
a legkevesebb gond és probléma nélkül kelljen a lakosoknak számolni, azt, hogy ez mivel fog
járni. Azt most itt ismertetni fogják a Járási Hivatal képviselői és elmondják hogy hogyan
zajlik majd a szükséges adat változtatások átvezetése, illetve a polgármesteri hivatali
dolgozók megfelelő időre kitűzik hogy melyik utca mikor jöjjön. Szeretné még elmondani,
hogy a Gorkij út esetében a páros oldalon több megegyező házszám szerepel. A jogszabály
lehetővé teszi hogy az azonos házszámmal rendelkezőket peresítjük tehát a két 8-as számúból
az egyik 8/A lesz. Így összesen három családot fog érinteni a változás. Azt szeretné javasolni
a Képviselő-testületnek, Jegyzőnőnek, hogy azokat a házszámokat peresítjük amik később
épültek.
Pisók István polgármester: Meg kell szavaztatni?
Balogh Henrietta aljegyző: Persze, meg kell szavaztatni, hogy melyik utca mire változik.
Pisók István polgármester: Mielőtt megszavaznák, felkérné Bartha Györgynét, hogy
mondjon egy pár szót ezzel kapcsolatba.
Bartha Györgyné Járási Hivatal vezető helyettes: A Járási Hivatalból osztályvezetőként
van itt és elmondja, hogy ez gyakorlatban, hogy fog megvalósulni. A lakcímigazolvány
cseréje mindig az anyakönyvvezető dolga volt, utcánként ki kell nevezni egy időpontot, hogy
behozzák a lakcímigazolványokat az anyakönyvvezetőhöz. Ő dokumentálja, hogy átveszi, mi
elvisszük és szerdán visszahozzuk. Személy igazolványon, útlevélen, jogosítványon lakcím
nincs. A lakcím igazolvány cseréje illetékmentes. Forgalmiban szerepel az utca neve, ezért azt
be kell vinni és azt is illetékmentesen le tudják cserélni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretne hozzászólni hogy a holnapi nap folyamán illetve
pénteki nap folyamán erről tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy megváltoztak az utcanevek
és hogy melyik utca lakosai mikor jöjjenek. Annyit kérdeznék a Járási Hivatalos kolleganőtől
hogy a forgalmi engedélyekhez kapcsolódó ügyintézéshez időpontot kell kérni?
Bartha Györgyné Járási Hivatal vezető helyettes: Igen időpont egyeztetés szükséges.
Fuder Lászlóné képviselő: Azt szeretné kérdezni hogy mennyi az a határidő amely alatt az
okmánycsere illetékmentes?
Bartha Györgyné Járási Hivatal vezető helyettes: Nincs határidő.
Pisók István polgármester: Van-e valakinek hozzászólása?
Fontos János lakos: Szeretné megköszönni a lakosok nevében a Képviselő-testület döntését.
Pisók István polgármester: A lakosság is kellett ehhez döntéshez.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás vane a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, kéri szavazzák meg. Akkor, aki a kiküldött,
előterjesztésben szereplő javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
163/2013.(XI.20.) számú határozat
- a XX. századi
megváltoztatásáról -

önkényuralmi

rendszerekhez

köthető

közterület-elnevezések

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezéseket az
alábbiak szerint változtatja meg:

1.





Lenin utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Vörös Hadsereg út

Herman Ottó utca
Rózsa utca
Kunhalom utca
II. Rákóczi Ferenc út

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marx Károly utca, Bacsó Béla utca
és Gorkij út elnevezéseket egyelőre nem változtatja meg.
A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről az illetékes
okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot,
mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat, a fegyverneki ügyeletet az önkormányzatnak
értesíteni kell.
2.

A közterület-átnevezéssel érintett személyeket írásban kell tájékoztatni a Tiszagyenda
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntéséről és az ezzel összefüggésben
felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Balogh Henrietta aljegyző, Pisók István polgármester
A határozatról értesül:
1. Pisók István polgármester
2. Balogh Henrietta aljegyző
3. Okmányiroda
4. Földhivatal
5. Rendőrkapitányság
6. Postahivatal
7. Tűzoltóság
8. Mentőállomás
9. Fegyverneki ügyelet
10. Közüzemi Szolgáltatók

11. Irattár
Második napirendi pont: Három negyedéves beszámoló
Simai Mihály képviselő: Tiszagyenda Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
megtárgyalta a háromnegyed éves beszámolót és változatlan formában elfogadásra ajánljuk a
testületnek.
Pisók István polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsoltban?
Fuder Lászlóné képviselő: Kérdés nincs csak hozzászólás. Elolvasta a tervezetet, illetve a
beszámolót és örömmel állapítja meg azt, hogy a bevételeknél nagyon sok helyen nem csak a
tervezetet tartották, hanem a háromnegyed éves beszámolónál, bizonyos dolgoknál
túlteljesítés is következett be, ami igazából eddig nem nagyon volt jellemző Tiszagyendára. A
kommunális adó befizetése is megemelkedett az elmúlt évhez képest, elképzelhető hogy több
felszólítás ment ki. Látja hogy megjelent a Start mintaprogram keretében értékesített
termékek bevétele. A kiadási oldalnál a működési célú támogatás értékű kiadások igen
jelentősek 92% a háromnegyed évnél ugye itt a háziorvos van a szociális ellátás pénzbeli
átadása, azt szeretné kérdezni, hogy ez a kiadási oldal miért emelkedett ilyen szintre? Mi az,
ami esetleg menet közben hozzá érkezett, hogy nem a 75-80% körül mozog?
Balogh Henrietta aljegyző: Megválaszolná a kérdéseket egyrészt a működési célú támogatás
értékű kiadásokon belül a háziorvosi ügyeleti ellátást mindig, időben tudjuk fizetni, sajnos
volt olyan, amikor Abádszalókhoz tartoztunk és jelentős tartozással számolhattunk. Mára a
teljesítés időarányosan tud történni, ami a számokból is visszatükröződik. A teljesítésben
jelentkezik szintén az, hogy a szociális területen az időarányos teljesítést a változás miatt
teljesíteni kellett. Tiszafüredről átkerültünk Kunhegyeshez, ott a teljesítést hamarabb kellett
megoldani mivel ott le kellett zárni az ottani pénzeket, hogy átadjuk és ezért teljesített
nagyobb arányban.
Fuder Lászlóné képviselő: Egy kérdése van még, hogy az iskolai orvosi ellátással
kapcsolatban ugye finanszírozási problémák léptek elő a telepengedély miatt? Ez időközben
helyreállt? Megkapta újra az iskola orvosi ellátásra az engedélyt a doktornő?
Balogh Henrietta aljegyző: Az OEP-nél nagyon hosszas idő telt el, mikor rájött arra hogy az
iskolaorvosi ellátás nem a védőnői szolgálatban történik hanem a háziorvosi rendelőben és
erre finanszírozást nem ad. Az ÁNTSZ-szel többször konzultáltunk, voltak is kint több
alkalommal megnézték a védőnői szolgálatot és azt mondták, hogy iskola orvosi ellátásra
alkalmas és így megkaptuk rá az engedélyt úgyhogy egyetlen egy havi finanszírozás esett ki.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri szavazzák meg. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással
szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
164/2013.(XI.20.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszagyenda Község Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere, helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője, helyben
3. Irattár
Harmadik napirendi pont: Platánfa Óvoda alapdokumentumainak elfogadása
Pisók István polgármester: a Platánfa Óvoda visszakerült az önkormányzathoz eddig
társulásban voltunk ezért új alapdokumentációra és működési engedélyre volt szükség.
Fuder Lászlóné képviselő: Átnéztem a Platánfa Óvoda teljes pedagógiai programját.
Egyrészt az óvoda vezető kolléganővel még a nyár folyamán konzultáltam és elküldte nekem
a tervezeteket, így látom, hogy a pedagógiai programot teljes egészében az új Köznevelési
törvényre építette. Mondjuk én nem a legvégére tettem volna bele, az integrációs pedagógiai
részt, ami a 3.1.4-es pályázatból ered, hanem valahová beleépítettem volna a korábbi
részekbe. Minden benne van, aminek benne kell lenni és nem tér el a Köznevelési törvény
előírásaitól. A szervezet és működési szabályzatot is átnéztem, pár dologban itt már rögtön
konzultáltam a jegyzőnővel az első amit megkérdeztem,hogy óvoda vezető vagy intézmény
vezető van-e most nálunk? Ő úgy emlékszik, hogy óvoda vezetőt neveztünk ki és ezért azt
kérné a kolléganőtől, hogy mindenütt ahol az intézményvezető jelenik meg azt ki kell javítani
óvoda vezetőre. Ez csak egy formai változtatás, nyílván tisztában van vele, hogy a vezető
segítségül hívta a régi szervezet és működési szabályzatot, ezért nem került módosításra az
intézményvezető megnevezés. A köznevelési törvény mellett továbbra is itt az elején a
szabályzatoknál feltűnik a közoktatás törvény. Annyit kérne, jegyezze meg azt az egy pontot,
ami miatt még ez a törvény benne maradt, hiszen ez az egy pont is folyamatosan kivezetésre
kerül, ez a gyerekek hiányzására vonatkozik. Úgy gondolja, egyébként minden benne van.
Szép munka, elfogadásra javasolja a képviselő társaknak.
Balogh Henrietta aljegyző: Annyit szeretne szólni, hogy a vezető óvónő a testületi ülés előtt
hívta fel, hogy sajnos nem tud itt lenni, de bármiféle módosító javaslat vagy hozzászólás van
szívesen veszi, de sajnos ne m tud itt lenni a mai testületi ülésen.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el, azzal a kiegészítéssel hogy, az intézményvezető
óvoda vezetőre kerüljön lecserélésre. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
165/2013.(XI.20.) számú határozat
- Platánfa Óvoda alapdokumentumainak elfogadása Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta:
-

a Platánfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és a határozat 1. számú
mellékletét képező okirattal egyezően hagyja jóvá;
a Platánfa Óvoda helyi nevelési programját és a határozat 2. számú mellékletét képező
okirattal egyezően hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: aljegyző, intézményvezető
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)

Platánfa Óvoda vezetője helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

Negyedik naprendi pont: A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai
Kirendeltségében foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítése
Pisók István polgármester: Október 22-ei testületi ülésen bejelentette a Képviselő-testület
felé,hogy a köztisztviselőknek béremelést javasol.
Balogh Henrietta aljegyző: Nem béremelésről van szó, hanem illetmény kiegészítésről, amit
Polgármester úr szeretne a köztisztviselőknek adni. Az illetménykiegészítést a képviselő
testület rendeletben állapíthatja meg, ami mindig csak tárgy évre szólhat a mi esetünkben
december 31-ig. Jövőre a költségvetési rendelet tárgyalásakor ezt újra meg kell minden évben
szavazni. Polgármester úr 10% -os illetménykiegészítést javasol az előterjesztés alapján.
Fuder Lászlóné képviselő: Nincs kifogása az ellen, hogy illetmény kiegészítést kapjanak a
dolgozók, de mivel a jegyző asszony elmondta, hogy rendeletbe kell szabályozni. Kérdezné,
hogy van –e Tiszagyenda Községi Önkormányzatának illetménykiegészítésre vonatkozó
rendelete? Amennyiben nincs, hozzák létre és utána szavazzák meg amit a Polgármester úr
beterjesztett javaslatot. Van rendeletünk?
Balogh Henrietta aljegyző: Igen az előterjesztés mellékleteként kiküldésre került, ezt kellene
most elfogadni.
Oláh János képviselő: Akkor mosta rendeletet kell elfogadni?
Pisók István polgármester: Igen a rendeletet kell elfogadni. Azt gondolom, meg van hozzá
az anyagi forrás.
Szabó Rudolf képviselő: Ezt 2014-ben újra kell szavazni?
Fuder Lászlóné képviselő: Újra kell ez most csak december 31-ig érvényes, november 1-től
visszamenőleg.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e
a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg. Megállapítja, hogy
egyhangúlag elfogadták.
14/2013. (XI.20.) számú rendelet
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségében foglalkoztatott
köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ötödik napirendi pont: A Tiszagyenda Községi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási
Szabályzatának elfogadása kiküldetés nyilatkozatának és gyűjtőköri szabályzatának
elfogadásáról
Pisók István polgármester: Átalakult a könyvtár,felkérné a könyvtárnak a vezetőjét Sztrunga
Brigittát szóljon egy pár szót.
Sztrunga Brigitta könyvtár vezető: A Verseghy Ferenc Könyvtár beszerezte a működési
dokumentumokat, mert kiderült hogy nincs úgyhogy át kellett dolgozni a teljes működési
dokumentumokat a könyvtár részéről, mely akkor lép hatályba ha a tisztelt Képviselő-testület
elfogadja . Ha van kérdés szívesen válaszol.
Balogh Henrietta aljegyző: 2012 év végén fogadtuk el az együttműködési megállapodás,t
hogy együtt működünk a Verseghy Ferenc Könyvtárral épp ezért kiegészíteném Brigi szavait
hogy voltak dokumentumaink, de mivel a társulás így új alapdokumentumokat kellett
készítenünk és ez az oka. Olyan nem volt hogy nincsenek a működéshez meg a
dokumentumok. Mindig is volt, azonban mivel kiléptünk a társulásból ezért lett indokolt,
hogy minden egyes szabályzatot újra kellett gondolni.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el. Megállapítja, hogy
egyhangúlag elfogadták.
166/2013.(XI.20.) számú határozat
-

Tiszagyenda Községi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási
Szabályzatának, kiküldetés nyilatkozatának és gyűjtőköri szabályzatának
elfogadásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszagyenda Községi
Könyvtár mellékletben szereplő alábbi dokumentumait:




Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat,
Kiküldetésnyilatkozat,
Gyüjtőköri szabályzat.

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a művelődési ház és
könyvtár vezetőjét a dokumentumok folyamatos naprakészen tartására.
Felelős: művelődési ház és könyvtár vezetője
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Művelődési ház és könyvtár vezetője helyben
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: A testületi ülés végén elmondaná, hogy folyik a csatorna beruház
az elmaradt részeken. Van egy pályázatunk, amit elnyertünk, méghozzá tiszagyendai piacot
(Tanyasi piac) fogunk építeni a sportpályánál. A Start Mintaprogramba megvásároltuk a
„Vadász kocsmát”, ahol majd savanyító és zöldségfeldolgozót és konyhát szeretnénk.
Valószínűleg el fog kezdődni a Református templom felújítása, a játszótér megépítése ez
valószínű át fog húzódni a tavaszra, továbbá építünk egy műfüves focipályát is a focipályán.
Oláh János képviselő: A „Vadász büfével” kapcsolatban kérdezné, ha ott lesz egy konyhánk
akkor mi lesz a másik konyhával?
Pisók István polgármester: A másik konyhával van egy szerződésünk, nem szívesen
mondaná fel esetleg közös megegyezéssel. Egyelőre fizeti a bérleti díjat.
Simai Mihály képviselő: A szép korúaknak lesz-e vacsora ?
Pisók István polgármester: Igen lesz 29-én tervezzük 1400 órára.
Fuder Lászlóné képviselő: Szeretné kérdezni Polgármester úrtól, hogy mi lesz a főút
megsüllyedt részével?
Pisók István polgármester: Bár garanciás de nem javították ki de kifogjuk, ha kell akkor
önerőből.
Fuder Lászlóné képviselő: Minden évben kapnak mikulás csomagot a gyerekek az
önkormányzattól. Számíthatunk- idén is rá?
Pisók István polgármester: Szívesen támogatja, igen lesz mikulás csomag és karácsonyi
ünnepség is lesz. Megkérdezi, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben
nincs, köszöni az együttműködést mindenkinek. Bezárja az ülést.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

