
21. sz. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11. 

napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

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

RENDELETEK MUTATÓJA 

 

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

15/2013. (XII.11.) számú rendelet   A szociális célú tűzifa juttatásról 
 

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

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

 

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

167/2013.(XII.11.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

168/2013.(XII.11.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

169/2013.(XII.11.) számú határozat Engedményezési, üzletrész adás-vételi, 

társasági szerződés elfogadása 

 

170/2013.(XII.11.) számú határozat 2013.évi szociális célú tűzifa 

támogatásáról szóló döntéshozatal 

 

171/2013. (XII.11.) számú határozat Tiszagyendáért Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

kölcsön nyújtása 

 

172/2013. (XII.11.) számú határozat A Tiszántúli Református Egyházkerület 

Püspöki Hivatala által a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

nyújtott támogatás megelőlegezés 

visszafizetéséhez kapcsolódó 

kezességvállalásról  

 

173/2013.(XII.11.) számú határozat Az MSZP Tiszagyendai Szervezete által 

tett ajánlás karácsonyi egyszeri 

támogatás kifizetésére kérelmének 

elbírálásáról  

 

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

 

 

 

………………………………………………………… 

 

 

…………………………… 



21. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. december 11-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.  

 

167/2013.(XII.11.) 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 pontokat kiegészíteni egy 

napirendi ponttal, méghozzá garanciát kellene vállalni a Nonprofit Kft-ért a református 

templom felújítása érdekében, melyről a határozati javaslat a testületi ülés előtt kiosztásra 

került. Ezeknek a megtárgyalását kéri. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

168/2013.(XII.11.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Törökszentmiklós Térségi Víz-csatornamű Kft. és Tiszagyenda Község 

Önkormányzata közötti szerződések megtárgyalása. 

 

Pisók István polgármester : A lényeg az, hogy Tiszabő kiszállt ebből a Kft- ből és az ő 

vagyonát részarányban szétosztják a többi település között. Tiszagyendának van 3.280.000.- 

Ft, ennyivel nő az üzletrészünk. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezért nekünk nem kell fizetni, azt a kft. kifizette. 

 

Pisók István polgármester : Úgy gondolom ennek nincs semmi akadálya, szavazásra 

ajánlom. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzák meg. Megállapítja, hogy 

egyhangúlag elfogadták. 

 



169/2013. (X1I.11.) számú határozat 

 

- Engedményezési, üzletrész adás-vételi, társasági szerződés elfogadása - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen előterjesztés 

mellékletét képező, 

 

- Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. és Tiszagyenda Község 

Önkormányzata közötti engedményezési szerződést, 

-  a Tiszabő Község Önkormányzata és Tiszagyenda Község Önkormányzata közötti 

üzletrész adásvételi szerződést, valamint 

-  a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamű Kft. társasági szerződés módosítását 

elfogadja, jóváhagyja. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Második napirendi pont: 2013. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló döntéshozatal 

 

Pisók István polgármester : Kaptunk ajánlatot a NEFAGTÓL. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Sokan kérdezték már, hogy mikor lehet fát igényelni, ezért 

terjesztettük be a Képviselő-testület elé ezt a napirendi pontot. Fontos, hogy a kérelem 

nyomtatványt időben ki tudjuk osztatni hogy mégis lássák hogy elindult valami. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: És mikor realizálódna ez az osztás? 

 

Pisók István polgármester : Tárgyaltunk a NEFAGGAL, aki tett egy ajánlatot arról, hogy 

egyelőre a tűzifa 70 % át tudja hozni 30%-ot pedig jövőre. Ez volt az első ajánlata. A 

következő ajánlat az volt, hogy januárba hozza le a 100%-ot, most pedig újra az volt hogy 

70% -ot tudna hozni. Jászberény környékéről 10% -át, Tiszaroffról a 20% -ot, a többit pedig a 

Mátrából hozná. Onnan viszont a fuvar tarifája 4000.-Ft/ + ÁFA lenne űrköbméterre plusz 

ugye a fára fizetnünk kell, 1000Ft+Áfa önerőt űrméterenként . 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha a NEFAGTÓL vesszük 750 ezer forint lenne csak a szállítás . 

 

Pisók István polgármester : Próbáltam másokat is megkeresni egyik helyről még nem írtak 

vissza a másik ahonnan tavaly vettük az ő ajánlata az volt, hogy ő kőrist tudna hozni 9000 Ft/ 

q-jába. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: És az a másik mikor tudná hozni? 

 

Pisók István polgármester : Ő már tudná hozni szombaton . 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Mert itt az a helyzet megmondom őszintén, hogy legalább egy 

30 ember bent volt a Családsegítőbe, a fa iránt érdeklődött mert nincs tüzelőjük. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: 1 űrköbméterbe 9q –át adnánk? 



 

Pisók István polgármester : Igen. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát akkor 14.000 Ft+ Áfáért hozná? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

 

Oláh János képviselő: A fa ára megvan, hanem ami sok az a fuvarköltség. 

 

Pisók István polgármester :A lényeg az, hogy mi csak is olyan erdőgazdálkodótól vehetünk 

fát, aki az erdőgazdálkodói nyílván tartásba benne van és igazolni tudja és számlát tud adni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az a lényeg, hogy aki hamarabb tudja hozni, mert az 

embereknek szükségük van rá. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Azt javasolja mindenek előtt, hogy bármelyik vállalkozó mielőtt 

leszállítja az első adag fát rakja le az igazolást, mert tavaly hosszas könyörgés útján lett meg, 

nagyon sokat kellett utána menni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát ilyen feltétellel kell, hogy először adjon igazolást és akkor 

utána szállíthat. Feleljünk meg a feltételeknek  

 

Pisók István polgármester : Tehát a Képviselő testület olyat választ, aki még ebben az évben 

tudja szállítani a fát és a feltételeknek is megfelel. Ha nem felel meg a feltételeknek, akkor azt 

mondjuk maradjon a NEFAG. Most kéri, hogy szavazzák meg a testületi ülés előtt kiosztott 

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

170/2013. (X1I.11.) számú határozat 

 

- 2013. évi szociális célú tűzifa támogatás biztosításáról szóló döntéshozatal - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szociális célú tűzifa 

juttatást biztosít a településen rászorultak számára kérelem alapján. 

 

A képviselő-testület - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint – 

nyilatkozik arról, hogy a rendelet 1.§ (3) bekezdésében a kemény lombos fafajta esetében 

előírt 193 m3 tűzifához kapcsolódóan biztosítja az 1000 Ft/erdei m3 +áfa, összesen 245.110.- 

Ft azaz Kettőszáznegyvenötezer – egyszáztíz 00/100 forint összegű saját forrást, valamint az 

5.§ (1) bekezdése szerint a tűzifa szállításából adódó költségeket a 2013. évi költségvetése 

terhére biztosítja.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú 

tűzifát a Nefag Zrt-től rendeli meg, vele köt szerződést az ajánlatában foglaltaknak 

megfelelően. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 



A határozatról értesül: 

 

1.) Nefag Zrt. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A szociális célú tűzifához kapcsolódóan meg kellene beszélnünk 

a rendelet módosítását is, egyrészt hogy meddig adhatják be, illetve azt hogy a jogosultsági 

feltételek módosuljanak-e? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Pontosan mik is voltak a jogosultsági feltételek? Aktív korúak 

ellátása, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatásban részesül a családtag egyik tagja 

vagy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen ezek voltak. 

  

Pisók István polgármester : Arról is döntenünk kellene, hogy kivisszük-e a fát vagy 

mindenkinek saját maga kell megoldani a hazavitelt? 

 

Oláh János képviselő: Szerintem, ha saját maguk vitetik haza, hamarabb hozzájutnak a 

fához. 

 

Bató Miklós képviselő: Nincs olyan járművünk, amivel megtudnánk oldani a kiszállítást. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az értesítő lapokra rá kell írni, hogy a házhoz a szállításról a 

kedvezményezett gondoskodik. Azt is rá kellene írni,hogy aki fát elárusítja, úgy mint tavaly 

az továbbiakban nem részesülhet az önkormányzat által semmilyen támogatásban. 

 

Pisók István polgármester : Az önkormányzat által adományozott szociális célú fát 

elajándékozza az  továbbra szociális támogatásban nem fog részesülni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Mi legyen a rendeletben, meddig adhatják be a kérelmet és 

meddig vehetik át a tűzifát? A határidőket kellene megbeszélni?  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Legyen az átvételtől számított 3 nap? 

 

Bató Mikós képviselő: És mi van akkor, ha éppen nincs otthon és csak később tudja átvenni 

az értesítést? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem szabni kellene egy pontos határidőt. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ahhoz én ragaszkodnék, hogy aki életvitelszerűen itt lakik, csak 

azt illeti meg a tűzifa támogatás, és csak azt aki tűzifával fűt, és legyen feltüntetve, hogy a 

tűzifa mennyisége a jogosultuk számától függ. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: És legyen benne, hogy egy háztartásban csak egy kérelem adható 

be. 

 



Hajnal Istvánné képviselő: A határozatba legyen benne, hogy a tűzifa átvételi határideje 

2014. február 15., a beszállítás függvényében. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: És akkora a kérelmet meddig adhatják be? 

 

Bató Mikós képviselő: Szerintem, legyen december 31-e. 

 

Pisók István polgármester : Jó akkor legyen a határidő december 31-e. Akkor kéri, hogy a 

kiküldött rendelet tervezetnek a 2.§ (2) bekezdésben a határidő 2014. december 31. legyen. 

Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a mellékelt rendelet tervezetet, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

15/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

A szociális célú tűzifa juttatásról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Harmadik napirendi pont: Győri Sándor levelének megtárgyalása, valamint a templom 

felújításához tartozó döntéshozatal. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mennyi az a pénz, amivel tartozik neki az Önkormányzat? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: 271.459,. Ft. 

 

Pisók István polgármester : A LEADER pályázatával szorosan összefügg, mert az első 

kifizetésbe bele tudnánk tenni ezt a tervezési díjat. Ez megtörténne december 20-ig. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Kifizetési kérelmet nyújtunk be és akkor 4 hónapon belül fizet a 

LEADER. Az a lényeg, hogy kifizetett számlát kell benyújtani a LEDER- hez és az alapján 

adja ide a támogatást. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát ezt ki kell fizetni! 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen 

 

Pisók István polgármester: Írtunk levelet a Református Egyháznak, hogy adjanak támogatás 

megelőlegező hitelt 5 millió forint összegben. A LEADER-nél úgy működik, hogy ki kell 

fizetni a számla alapján a vállalkozót és utána igényelhetjük vissza az MVH –tól, ehhez 

viszonyt nincs tőkéje se a Nonprofit Kft-nek se az Önkormányzatnak. A támogatás megelőző 

hitelt megkapjuk a Református Egyháztól, összesen 5 millió forintot, egy kitételt kért a 

Református Egyház hogy az önkormányzat mint tulajdonos vállaljon garanciát arra, hogy 

visszafizeti a Nonprofit Kft ezt az 5 millió forintot. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Tehát akkor most tulajdonképpen a napirendi pontban az van 

benne, hogy megtörtént a munkavégzés részükről ez év januárban elküldték a számlát, ami 

kifizetésre nem került ezután adott részletfizetési haladékot 30 ezer forintjával és a 30ezer 

forint szeptembertől elmaradt. Ez hogy történhet meg, hogy elmarad a 30 ezer forint és olyan 

helyzetbe kerülünk hogy lejáratjuk magunkat? 

 



Balogh Henrietta aljegyző: Két havi részlet maradt el, azért, mivel a Nonprofit Kft-nek egy 

forintja sincs, nehéz helyzetben van. 

 

Pisók István polgármester: Nem járatjuk le, ugyanis a vállalkozó ugyan a szerződésében ezt 

írta le de én tájékoztattam előre, hogy először is meg kell nyerni a pályázatot ahhoz, hogy őt 

ki tudjuk fizetni, mert nincs a Nonprofitnak erre pénze. Akkor ő azt mondta, rendben van. Én 

kértem hogy legyen türelemmel. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Egy a lényeg hogy december 15-ig meg kell, hogy kapja a pénzt 

mert különben elindítja a Nonprofit felszámolását. Ezt ki kell fizetni. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy először fogadják el a Győri Sándor felszólításához kapcsolódó, 

a testülezi ülés elején kiosztott határozati javaslatot. Megállapítja, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 

 

171/2013. (XII.11.) számú határozat 

 

- Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtása - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. részére 271.459.- Ft 

összegű kölcsönt nyújt annak érdekében, hogy a Győri Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. felé fennálló 271.459.- Ft azaz Kettőszáznegyvenegyezer – 

négyszázötvenkilenc forint tervezői tartozás kiegyenlítésre kerüljön.  

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a nyújtott kölcsön összege csakis a tervező 

kifizetésére használható fel, melyet az önkormányzati utalás napján azonnal meg kell 

fizetni a Győri Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére. A kölcsönt az 

önkormányzat legkésőbb 2013. március 31. napjáig nyújtja a Nonprofit Kft. részére, 

aki anyagi helyzetétől függően, de legkésőbb 2013. március 31-ig köteles a részére 

kölcsön formájában nyújtott összeget az önkormányzat részére visszafizetni. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert, hogy 2013. december 20-ig fizesse meg a Nonprofit Kft. részére a 

megállapított összeget és kötelezze annak továbbítását a Győri Építőipari Szolgáltató 

és Kereskedelmi Kft. felé. 

 

Határidő: 2013. december 20. 

Felelős: aljegyző, polgármester, ügyvezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Győri Építőipari és Szolgáltató Kft. 5340 Kunhegyes, Kálvin u. 7. 

2. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 



Pisók István polgármester: Kéri, hogy fogadják el a garanciavállaláshoz kapcsolódó, a 

testületi ülés elején szintén kiosztott határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

172/2013. (XII.11.) számú határozat 

 

- A Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala által a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás megelőlegezés 

visszafizetéséhez kapcsolódó kezességvállalásról –  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete örömmel vette tudomásul, hogy a 

Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatások jogcímre, 2012.11.30. napján benyújtott, 2090484898 azonosító számon 

nyilvántartott, 209/1520/6/13/2012. iktatószámú határozattal elnyert református templom 

felújításához 5.000.000.- Ft támogatás megelőlegezési kamatmentes hitelt nyújt. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata, mint 100 %-ban a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális 

Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa kezességet vállal arra, amennyiben a Nonprofit Kft. a 

támogatás megelőlegező hitelt visszafizetni nem tudja, úgy az önkormányzat 2014. december 

31. napjáig visszafizeti azt, adóstársi kötelezettséget vállal. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala 

2) TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. helyben 

3) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5) Irattár 

 

 

Negyedik napirendi pont: Pádár Lászlóné által tett ajánlás karácsony,i egyszeri támogatás 

kifizetésre. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ez az MSZP gyendai szervezete? 

 

Bató Miklós polgármester: Erről mi hivatalosan nem tudunk. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Szerintem válaszként az kellene. hogy szociális támogatásba 

részesítjük a szociális tűzifával, pénzbeli támogatást nem tudunk nyújtani. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy utasítsuk el a kezdeményezést. Aki, ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

173/2013.(XII.11.) számú határozat 
 



- MSZP Tiszagyendai Szervezete által tett ajánlás karácsonyi egyszeri támogatás 

kifizetésére kérelmének elbírálásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az MSZP jóindulatú 

kezdeményezését, úgy dönt, hogy anyagi forrás hiányában a kérelmet elutasítja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. MSZP Tiszagyendai Szervezetének Elnöke Pádár Lászlóné 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

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

együttműködést mindenkinek. Bezárja az ülést. 

 

 

 

 

 

     Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 


