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5. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. február 25-én megtartott soros Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Megkérne mindenkit,
hogy 1 perces néma felállással tisztelegjen, mivel ma van a kommunizmus áldozatainak a
napja. Köszöni szépen. 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.
21/2013.(II. 25.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását kéri,
valamint egy plusz napirendi pontot kér utolsóként felvenni, mégpedig a 2013. évi
Startmunka mintaprogramhoz kapcsolódóan árkok, mezőgazdasági földutak, közterületi
útszélek rendbetételéről. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
22/2013.(II.25.) számú határozat
- Napirendi pontokat elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Pisók István polgármester: Mielőtt hozzá kezdenének az első napirendi pont tárgyalásához,
átadná a szót a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző Asszonyának, Vankóné Jakli
Anikónak a szót, szeretne egy kis tájékoztatást nyújtani a testület számára.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Szeretettel köszönt mindenkit. Köszöni szépen polgármester
Úrnak, hogy megengedte pár szót, szólhasson. Mikor kellett a két Önkormányzat a közös
testületi ülésekhez, vagyis a közös önkormányzati hivatal, úgy beszélték polgármester úrral is
és jegyző asszonnyal is, hogy ez egy kényszer a két település részére. Nagyon szívesen jön,
hogy részt vegyen a tiszagyendai testületi üléseken, de ha elfogadja a tiszagyendai testület,
hogy Balogh Henrietta továbbra is vigye a tiszagyendai önkormányzati dolgokat polgármester
úr mellett a jegyzői feladatokat, ellássa, akkor nagyon szívesen veszi. Nem szeretné az eddigi
tiszagyendai önállóságot megfordítani, és úgy gondolják, hogy változatlanul szeretnék, ha
helyette aljegyző asszony végezné a tiszagyendai jegyzői feladatokat kiadmányozással. A
kiadmányozást az első napokban elkészítették, hogy végezze a munkáját és ha ezt elfogadja a

képviselő testület, akkor változatlanul folytatódik tovább. Nagyon szívesen jön át, szívesen
segít bármiben, hogyha közvetlenül szeretnének vele beszélni a Tiszaroffi Polgármesteri
Hivatal telefonszámán vagy akár a mobiltelefonszámon elérhető, ezeket meg szeretné adni. A
tiszaroffi polgármesteri hivatal telefonszáma: 06/56-438-000 vagy 438-025 illetve közvetlen
mobiltelefonszám 06/20-424-0924 illetve van még a saját mobiltelefonszáma 06/30-414-1940
illetve kapott egy tiszagyendai telefont is. Bármikor nagyon szívesen áll rendelkezésre, azt
nem tudja ígérni, hogy azonnal tud mindenre válaszolni, mert az a típusú ember, hogy
ahelyett, hogy rávágná, hogy mi hogy van, jobban szeret inkább utána nézni dolgoknak és
meggyőződni, hogy tényleg jól emlékszik-e mivel folyamatosan változik minden. Egy
jogszabály hatályba lépne, már hatályon kívül is helyezik, tehát elég nehéz helyzetben vannak
a jogszabályok terén, mivel elég sokat változtak. De ha elfogadják, azt hogy Balogh Henrietta
vezesse polgármester úrral továbbra is az üléseket és lássa el a jegyzői feladatokat, ő
köszönettel, venné. Ennyit szeretett volna mondani. Köszöni szépen a szót.
Pisók István polgármester úr: Köszöni szépen, és akkor el is kezdené a testületi ülést.
Első napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének
elfogadása.
Fuder Lászlóné képviselő: Megállapodásban benne volt, hogy az aljegyző asszony látja el a
tiszagyendai feladatokat továbbra is.
Pisók István polgármester úr: Ez nem szavazandó.
Balogh Henrietta aljegyző: Most, hogy ha van ellenvetés, ha van kérdés ezzel kapcsolatban,
akkor megválaszoljuk.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha tulajdonképpen nincs kifogása ellene, mint helyettes
tiszagyendai jegyzőnek, akkor a testületnek egyáltalán nincs.
Balogh Henrietta aljegyző: Marad a régi felállás.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Így készítenék el teljes mértékben a hivatalnak a
dokumentumait január 3-tól.
Pisók István polgármester úr: Van ezzel kapcsolatban valamilyen kérdés?
Szabó Rudolf képviselő: Nincs.
Pisók István polgármester úr: Tehát jegyzőasszony tett egy javaslatot ezzel kapcsolatban,
hogy bármi probléma van, akkor kereshetjük telefonon. A tiszagyendai feladatokat Balogh
Henrietta aljegyzőasszony látja el továbbra is.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Ez nem jelenti azt, hogy nem fog jönni.
Pisók István polgármester: Természetesen, de ha egy mód van rá aljegyzőasszony, ellátja
ezt a feladatot. Kifogása van-e esetleg ezzel kapcsolatban a testületnek? Nincs. Akkor kéri,
hogy tárgyalják meg az első napirendi pontot, amely a Tiszaroffi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetéséről szól. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének, a
bizottság megtárgyalta az ügyet.

Simai Mihály képviselő: Az első napirendi pontot a pénzügyi bizottság megtárgyalta, hogy
ebben a formában kerüljön a testület elé és majd a testület, fogja megtárgyalni ezt a kérdést
alaposabban.
Pisók István polgármester: Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban
kérdése?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Átolvasta a költségvetést és mivel nem szakember nem ért
annyira hozzá ezért a kérdéseit felírta és majd átadja a jegyzőkönyvvezetőnek. Az első
kérdése: Miből áll össze a 3.185.059 Ft ráfizetés a Polgármesteri Hivatal működésénél? Ezt
akárhogy nézzük, ez több mint egy főnek a munkabére. A második kérdés: Legutóbb azt a
tájékoztatást kapták, mikor legutóbb a közös hivatal megalakulásakor itt ültek, hogy a
Polgármesteri Hivatal ki tud jönni az állami támogatásból, ami ugye 4,5 millió forint és most
meg nem úgy néz ki a dolog. A harmadik kérdés: Van egy személyzeti rész, hogy Tiszaroff
mennyi embert kapott az államtól és Tiszagyenda mennyi embert kapott ott van magyarázat
alul. Megkérdezné, hogy Tiszagyendán Víg László és Magyar Mónika, mint adós és
pénzügyes arról volt szó, hogy a munkájukra szükség van a Közös Hivatal működésénél, hogy
itt a fizetésükön, a munkabérükön van-e osztozkodás a két hivatal között ugye, hogy
Tiszaroffon is dolgoznak, meg Tiszagyendán is. Illetve, hogy áll-e még az a dolog, hogy
szükség van Tiszaroffon is a munkára? Az ezzel kapcsolatos kérdése, hogy a munkabérükhöz
és a cafetériához hozzájárul-e mind a két hivatal? Az előterjesztésnek az első oldalán a
harmadik bekezdésben abból idézne, hogy „vannak olyan többletfeladatok, melyhez nem
kapcsolódik központi támogatás. Saját forrásból kell biztosítani”, hogy mik ezek a
többletfeladatok, és hogy miből biztosítjuk? Hiszen a bevételek, amik fel vannak tüntetve,
ezeket mi már előre hozzárendeltük néhány elfogadott kiadáshoz. Amikor elfogadtak néhány
kiadást, akkor minden alkalommal azt mondták, hogy rendeljenek mellé egy forrást, hogy
miből fizetik.
Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne kérdezni. Rendkívül letaglózta, mikor kiderült, hogy 3,1
millió forintot hozzá kell tenni a Közös Önkormányzati hivatal működéséhez Tiszagyenda
részére, ami jogos is lesz Tiszarofftól, hogy ezt a különbözetet majd adják át, amennyiben
nem teszik, ezt Tiszaroff leemelheti a számlájukról. Ez ugye benne van a megállapodásban.
Honnan fogjuk előteremteni a 3,1 millió forintot? Miből veszik el, amikor ilyen szűkös
költségvetéssel kell az önkormányzatnak gazdálkodnia? A másik kérdése: A cafetéria, ami
rettenetesen zavarja. Tudja, hogy törvény írja elő, azt is tudja, hogy azt írja elő a törvény,
hogy a mindenkori alapilletmény ötszörösénél kevesebbet nem kaphat a köztisztviselő, de
vajon honnan fognak 773.000 forintot megint előteremteni és ugye ez valamilyen szinten
benne van a 3,1 millió forintban. Ha mégsem tudja adni az önkormányzat, annak ellenére,
hogy törvény írja elő. Meg fognak büntetni vagy majd bíróságra mennek, mert esetleg a
dolgozó beperli az önkormányzatot ennek a ki nem fizetése miatt? A másik dolog. Nézegette
a táblázatot. Van egy kérdése: Mit értenek azalatt, hogy beszámítás mínusz 1.575.000 forint
és végül is a közös hivatal vagyis a ránk eső rész 12,8 millióját ezzel csökkenti? A
bevételüknek a 0,5%-t el fogják innen venni? Tehát gyakorlatilag megint a saját bevételből
kell majd hozzátenni a működéshez. Ez így elég nagy teher az önkormányzatra ez a 3,1 millió
forint és már a legutóbbi testületi ülésen a módosításokkor mikor ezzel kapcsolatos egy-egy
módosítást elfogadták, akkor mindig megkérdezték, hogy ki fog jönni az önkormányzat vagy
a Polgármesteri Hivatal abból a pénzből, amit kapnak? Legutóbb is azt a választ kapták, hogy
ha szűkösen is, de ki fog jönni. Most úgy néz ki, hogy egyáltalán nem fog kijönni. Azt
ígérték, mikor átvállalták az önkormányzattól a rengeteg tartozást, hogy úgy kell megtervezni
a 2013-as évet, hogy kijöjjünk abból a pénzből, amit kapunk. Eleve a költségvetés is, hiánnyal

van tárgyalva itt is hozzá kell tenni. Úgyhogy nem tudja, hogy fogják ezt megvalósítani. Ebbe
bele fognak bukni, márpedig ezt az önkormányzat nem engedheti meg magának. Itt nagyon
komoly gondok lesznek a későbbiekben. Még egyet szeretne kérdezni: Nem kellett volna már
ezt elfogadni?
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Március 18.-ig van lehetősége az Önkormányzatoknak
megtárgyalni.
Fuder Lászlóné képviselő: Jó, tehát beterjeszteni kell február 15-ig. Ennyit szeretett volna
mondani. Nem tudja, hogy a többieknek van-e még kérdésük.
Pisók István polgármester úr: Vannak itt dolgok, amiknek senki nem tudja, hogy mi a
lényege, gondolok itt a beszámítás összegére.
Balogh Henrietta aljegyző: Először is a beszámítás összege a tavaly félévkor beszámolt
adott iparűzési adóalapnak a 0,5 %-a. Az iparűzési adónak bizonyos részét elviszi az állam.
Amikor erről beszéltünk, a korábbi testületi üléseken ezt nem láttuk előre, hogy ez egy
negatív tétel lesz az önkormányzat valamint a hivatali finanszírozásban. Az önkormányzat
költségvetésében ez a 3,1 millió forint benne van. Az önkormányzati hiány 4,5 millió forint,
ebben benne van a 3,1 millió forint. Olyat nem terveztek bele a hivatal költségvetésébe, ami
nem kötelező. Csak a 4 fős személyi juttatások összegét, a cafetéria összegét és a minimális
dologi kiadásokat tették bele a költségvetésbe. Akkor menjünk sorba a kérdéseken. A Hivatal
működési kiadásai a személyi juttatásokból és a járulékokból adódnak és minimális dologi
kiadásból. Semmi plusz nem került betervezésre a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva.
Hogy miért változott ez? Amikor tárgyalt a testület decemberben, akkor úgy nézett ki, hogy 8
főre kapnak finanszírozást ebből 3,5 fő Tiszagyenda, 4,5 fő Tiszaroff. Ezzel ellentétben,
amikor kijött a költségvetési törvény, már a módosított 7,51 fő lett a Közös Önkormányzati
Hivatal finanszírozása a 8 fővel szemben. A 7,51 főből 3,29-es finanszírozásban részesül
Tiszagyenda, 4,22-ben Tiszaroff. 0,78 fő illetve 0,71 fő után kell hozzátenni önkormányzati
hozzájárulást. Ami tovább rontotta ezt a helyzetet, hogy az iparűzési adóalapnak ezt a
beszámított összegét ebből a finanszírozásból is visszavonja, de ugyanúgy visszavonja a
zöldterület gazdálkodásból, a közterület fenntartásából, a közútkezelésből, a hivatal
finanszírozásából. Amennyiben nincs a beszámítás összege és a finanszírozást ugyanúgy
kapták volna 3,5 fő után, ahogy tervezték, nem lenne gond, nem kellene pénzt hozzátenni az
önkormányzatnak. A munkabéren osztozkodás nem történik, a Közös Önkormányzati Hivatal
egy intézmény. Magyar Mónika és Vígh László is bedolgozik, ugyanúgy bedolgozik ide
Tiszaroff. A cafetériát igen törvény írja elő.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Bírság az nincs a cafetériánál, de jogosan követelhetnék. A
Tiszaroffi Önkormányzat 2003-ban hozott egy olyan döntést, hogy 10% illetménykiegészítést
ad a dolgozóknak. Ezt a 10%-os illetménykiegészítést, azoktól a dolgozóktól nem lehetett
elvenni, akik átmentek a közös önkormányzati hivatalhoz, tehát a törvény nem engedte
elvenni. Ha a törvény megengedte volna, akkor visszavette volna a Tiszaroffi Önkormányzat,
mert nekik is nagy teher a hozzájárulás a közös hivatal működéséhez. Viszont már a
költségvetési rendeletében kinyilvánította, hogy illetménykiegészítés nincs. Tehát aki új
dolgozóként lép be, új köztisztviselői kinevezést kap neki már nem lesz 10%-os
illetménykiegészítése. Most történt egy közös megegyezéssel egy munkaviszony megszűnés.
Tehát egy ember valószínű, hogy köztisztviselői kinevezést fog majd kapni.

Balogh Henrietta aljegyző: Annyit mondana még, egy kicsit belenyúlva a második napirendi
pontba elmondja, hogy egész évre terveztük a szociálishoz kapcsolódó kiegészítést, amit a
kistérség leközöl, ami valószínű, hogy április 1-el megszűnik, mivel az alapítvány úgy
működteti, hogy nem kell hozzá pénzeszközátadást biztosítani. Úgyhogy a működési hiány
csökken.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Benne is az fogalmazódott meg, hogy ha a szociális
marad, akkor kiadás járt volna vele. 3,5 milliót számoltak a múlt ülésen, de mivel szociális
intézményről van szó, és nem működhet úgy, hogy ráfizetéssel, mert polgármester úr
ostorozását hallgattuk egész évben, hogy így nem maradhat. Csinálni kell valamit, úgy, mint a
sulinál és mindenhol máshol. Ahogy mondja a jegyzőasszony, hogy működési hiány. Tovább
menve a második pontra ott le van írva, hogy nem lehet elfogadni a költségvetést. Úgy kell
legközelebb ülésezni, hogy ez legközelebb eltűnjön. Erre neki is van néhány ötlete. Most már
biztos, hogy április 1-el átveszi az alapítvány, tehát a szociálisnak a pénze az nyilván,
kompenzálja a hivatal ráfizetését. A másik pedig, hogy ott vannak az önként vállalt kiadások.
Ugye nem vállalhatunk feladatot, ha a kötelezőt sem tudják elvégezni.
Balogh Henrietta aljegyző: Ez a hiány egy sarkalatos dolog. Jött egy állásfoglalás, ami azt
mondja, hogy hiányt tervezhetnek a költségvetésben. Nagyon sok önkormányzat tervezett
hiányt. Beírták, hogy nem látták 100%osan tisztán, hogy mennyi a maradványuk. Némi
pénzmaradvány az van, azt a hiánynak a csökkentésére fogják fordítani. Likvid hitelt lehet
felvenni, csak éven belülit. Nyilván nem akar hitelt fölvenni, valamit viszont meg kell
jeleníteni. Ha nincs hiány a költségvetésben, akkor nyilván ÖNHIKI-t sem fognak kapni, mert
az ÖNKIKI-nek a feltétele a hiány.
Szabó Rudolf képviselő: Hiány az lehet, csak működési hiány nem lehet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Arra azért vigyázni, kell, hogy ez a képviselő testület a
falunak is számot kell, hogy adjon a működéséről. Ezt mindenki tudja, mindenki el is mondja
a faluban, hogy szerencséjük van, mert az állam kifizette az adósságot, az ÖNHIKI-ből az
összes szállítói számlát kifizették. Innentől fogva jogosan fogják azt mondani, hogy megint
adósságot termeltek, hol ott már nullán volt az önkormányzat. Azon kell lenni, hogy
kidolgozni ezeket, a működési hiányosságokat. Illetve, ezeket a pénzeszközöket úgy kell
összerakni vagy elvenni, hogy ez megszűnjön. Nagyon jól fogalmazott a jegyző asszony,
mikor azt mondta, hogy 4 fő dolgozóra kell tervezni. Arra kell tervezni, amit az állam
meghatározott. Ez a testület úgy döntött, hogy senkit nem akar munkanélkülivé tenni se a
polgármesteri hivatalból, se máshonnan, ezért megtartják mind a 4 dolgozót, ha kell a saját
„kárukra” is ha kell. Nagyon jól tudják, hogy kellett volna az iskolába is a pedagógus, mikor
az oktatás majdnem a nullára lett futtatva. Azt is tudják, hogy kellett volna a törvény szerinti 7
fő a szociális intézménybe, amikor 4-re lecsökkentve, hogy egy ember 3 helyre lett beosztva.
Most azt mondták, hogy működjön a falu, ha már az állam így kisegítette őket, mert ha
csatlakoznak Kunhegyeshez, mert akkor a fele társaságnak el kellett volna mennie és
munkanélkülivé váltak, volna. Ezért csatlakoztak Tiszaroffhoz. Azért csatlakoztak, hogy
megmaradjon az állás. Nem azért, mert a feladat nem lett volna ellátva, ugyanúgy el lett volna
látva nagyon, jól tudják. Mikor egy ember volt akkor is el volt látva, elegendő lenne egy
ember is arra, hogy a hivatal működni tudjon.. Ezért, hogy meg legyen mindenkinek a
munkahelye, hogy normálisan működjön a falu. Gyakorlatilag a 4 ember, aki itt van, tényleg
jól végzi a munkáját. Nagyon jól tudják, hogy ez a testület „ajándéka”, de ha már itt képződött
ennek nyomán, akkor viszont valami úton-módon ezt az összeget össze kell valahonnan

szedni, hogy ne maradjon. Nem olyan óriási összeg ez. A szociálisból megmarad. Több marad
meg a szociálisból, mint ami írva van.
Balogh Henrietta aljegyző: Annyit mondana, ehhez kapcsolódóan, hogy tavaly elfogadták a
költségvetést 17 milliós forrás hiánnyal, ez idén 4, 2 millióra csökkent. Úgy gondolja, hogy
úgy mond helyt állt az önkormányzat, nagyon sok helyre hozzátettek. Vallja azt, hogy 2 fővel
nem tudnák ezt ellátni, még ezzel a 4 fővel, vagyis a közös hivatalnál 9 fővel is nehéz.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ellátni el lehetne, mindannyian tudják, de így a jobb, így a
stabilabb.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Egy kicsit vitatkozna Hajnal Istvánnéval. Nem tudja, hogy a
tiszagyendai hivatalban hányan dolgoztak 2-3 évvel ezelőtt. Náluk 11-en dolgoztak. Most a
11 ember helyett, ugye a 1800 fős lakosságra vannak 9-en. Tehát a lakosság száma nőtt, ők
pedig kevesebben lettek. Belelátva a munkába mindig a legsürgősebbet csinálják. Az nincs,
hogy nyugodtan neki tudjanak ülni, mert ugye előírják, hogy milyen szabályzatoknak kell
meglenniük. Azt nem lehet munkaidőben elkészíteni. Tehát a hivatali munkaidőben az
azonnali, határidős, sürgős munkák folynak. Az hogy most 7,51 főre kapták a finanszírozást
az a városok lobbija volt. Ott volt a kormányhivatalnak a bemutatkozó értekezletén, amikor a
karcagi jegyző úrral egyeztettek, hogy milyen borzalmasan kevés a létszám és akkor ő
mondta, hogy nincs ez kőbe vésve. Egy hét múlva megjelent az interneten az előterjesztés,
hogy a költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat, ami módosította a
hivatali létszámot. Tehát nem volt még elfogadott költségvetés. Meghúzták a határt 3000
főnél. 3000 fő feletti településeknél mindenkinek emeltek a létszámon, a többieknek pedig
csökkentettek. Úgy gondolja, hogy ez egy borzalmasan meggondolatlan döntés, sürgősen
kellett valamit csinálni és mivel a városok lobbija sokkal erősebb, mint a kistelepüléseké
ugyanis a városi polgármesterek ülnek a Parlamentben, ezért van 7,51 fő utáni finanszírozás.
A települések önkormányzati szövetsége lobbizik a kistelepülésekért. Küldött állásfoglalást,
egyelőre még nem látják, hogy változna bármi, de azt mondták, hogy mivel valószínű, hogy a
kistelepülések összes polgármesteri hivatala közös hivatala ilyen helyzetben van, mint
Tiszagyenda és Tiszaroff, lesz változás. Lefelé látták, hogy milyen gyorsan tudtak változtatni
és ugye, amikor terveztek a közös hivatalról, legjobb esetben volt a 11 fő legrosszabb esetben
a 9 fő. Mit kaptak? 7,51-et. Ez katasztrofális mind a két településre nézve és ez egy heti
meggondolatlan döntés volt. Egy hét alatt lerendezték és húztak egy határt. Azt nem
gondolták át, hogy amit elvittek a járásnak feladatokat, az lényegében kevesebb, mint
amennyi létszámot elvontak az önkormányzatoktól. Tehát össze lehet rakni az ügyiratoknak a
számát, bőven maradt munkájuk. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, lakásfenntartási, a
gyermekvédelem, a közfoglalkoztatás mind az önkormányzatoknál maradt. A pénzt viszont
elvitte a beszámítás összegébe, amit ugye a költségvetési törvényjavaslatból, amit úgy láttak,
hogy nekik kell majd kifizetni az iparűzési adóból, de nem kiszámolta, hogy mennyi illeti
meg az államot és eleve, le is vonja a normatívából. Tehát egy kicsi bizakodna, hogy 7, 51
fővel ellátni, tehát most is azt mondja, hogy katasztrofális. És ha vezető az ember, akkor
biztos, hogy nem nyugodt, mert tudja, hogy halomra vannak téve munkák és nincsenek
megcsinálva. 12 fővel nyugodtan mindenki meg tudná csinálni, a maga kis munkaterületét. 9el azt mondták, hogy ellátható a munka, de 7,51 fővel katasztrófa lenne. Azt mondaná, hogy
akkor zárják be, mert csak a nyakukba zúdítanák a rengeteg rossz döntést és a rossz munkát.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Erre azt mondaná, hogy nem kell vele vitatkozni, mert ezt
ő megérti, sőt a testület is megértette és ezért marad 4 fő Tiszagyendán. Tudja, hogy miért.
Mert belecsöppentek a 9 fős az egész falut ellátó szociális intézményből 4 fő maradt és el

kellett látni, mivel azt mondták, hogy tessék ellátni. Mivel ezt nem akarták, nem akarták, hogy
az legyen, ami az iskolában, hogy nullára futva ezért úgy döntöttek, hogy marad
Tiszagyendán a 4 fő. Ezért mondta, hogy egyetért és szakmailag teljesen megérti.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Nem vitatkozna, csak érzékeltetni szeretné, hogy kapták a 7,51
főt.
Fuder Lászlóné képviselő: Szólna pár szót. Az a legnagyobb probléma, hogy keserű az
ember szájíze. Ugyanis a képviselő testület minden egyes tagja egyebet sem kap csak az
állandó szidalmazást és ezzel mindenkinek tisztában, kell lenni és az, amikor előfordul olyan,
hogy a hivatali dolgozó is a képviselő testület ellen beszél, akkor ez már így nagyon keserű.
Azért valamilyen szinten tudomásul kellene vennie a hivatalban dolgozóknak, hogy nekik, a
testületnek köszönhetik azt, hogy nem 2, 7-es létszámmal dolgoznak. És ők nem is 4 fővel
dolgoznak, ne is haragudjon jegyző asszony. Ők 6-al meg 7-el, hiszen közfoglalkoztatott
dolgozók vannak ide helyezve, hogy kisegítsék az itt dolgozókat, és hogy a munka napi
szinten el legyen látva. Akárhogy nézzük ez jelenleg 6, de majd hétfőtől kezdve ez szerinte 7
lesz. Tehát azért ezeket is el kellene fogadni és nem feléjük magasodva, érezni az embereknek
magukat. Azt szokták mondani, hogy a jelenlévők kivételek, de azért van egy bizonyos határ,
amire nagyon sokszor mondták, hogy ne a farka csóválja már a kutyát. Ne a hivatal mondja
már meg azt, hogy mit csináljon a képviselő testület, vagy mit ne. Amikor nem tudnak
dolgokról, mert nem kerülnek eléjük, mert azt sem tudják, hogy mit mire költenek. Fogalmuk
sincs, hogy mire fordítottak éves szinten. Jobban tudja a közfoglalkoztatott dolgozó, hogy
most mit fog venni az önkormányzat a Start Munkaprogramban, mint a testület tagjai. Akkor
úgy érzi az ember, hogy minek ide képviselő testület. Egyáltalán döntöttek valamiről?
Mondtak nekik valamit? Vagy csak egyszerűen felemelték a kezüket és elfogadták mindazt,
amit elébük letettek. Nem fordult még olyan elő, hogy elébük hozták volna, most ne
haragudjon meg senki sem, de a közfoglalkoztatás is nem volt előttük, hogy mennyi pénzre
adják be a pályázatot, vagy hogy mennyit fognak nyerni, vagy hogy mire fogják fordítani,
vagy hogy mit vesznek belőle. Egyszerűen tudták, hogy van egy közmunkaprogram,
megjelenik most is 98 millióval és ennyi. Fel van használva a pénz, a képviselő testület meg
nem tud semmiről.
Balogh Henrietta aljegyző: Csak annyit szeretne, hogy ha ilyen probléma adódik vagy bárki
személyével, akkor kérné, hogy jelezzék felé, mert csak akkor tudják orvosolni.
Fuder Lászlóné képviselő: Csak azért mondta el itt, mert ez mindenkit érint.
Pisók István polgármester: Elkezdené, olyanba nem akar belemenni, hogy a jegyző asszony
is elmondta világosan, hogy milyen intézkedéseket hozott a létszámmal valamint a
feladatokkal kapcsolatosan. Tudják, hogy a járás elvitte azokat a feladatokat, amelyek ugye
nem túl sok munka. Itt hagyta a munkásabb dolgot. Itt hagyta a közfoglalkoztatást, tudva lévő
dolog az, hogy a környéken magas a munkanélküliség. Az volna a jó, ha nem lenne ennyi
munkanélküli és úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban, években annak érdekében, hogy a
település ne kerüljön adósságrendezés alá. Tudjuk, hogy a környező települések és
Abádszalók, akik abban a helyzetben vannak, hogy még nem konszolidálták őket meg
hasonló dolgok. Ezzel szemben szerencséjük is volt azzal, hogy a hitelüket konszolidálták.
Megtesznek mindent annak érdekében, hogy ne kerüljenek adósságrendezés alá és nem is
lettek. Ennek van előnye is és hátránya is. Fejlesztések visszaszorultak. A másik pedig, hogy
megerősítették az önállóságukat, mivel nem engedték, hogy az iskola elkerüljön innen,
megmaradt az óvoda, megmaradt a szociális intézmény. Ha átveszi az alapítvány, akkor az

ugye nulla lesz. Az iskola esetében az állam átvette. Maradt a hivatala, de mivel ugye így
hozta a helyzet, nekik a hivatalt úgy kell működtetni, hogy legális legyen, mivel a jegyző felel
azért, ha ne adj Isten, lecsökkennek a létszámok, és ha nem tudják elvégezni a feladatot, és
akkor ott ugye hibák lesznek, és problémák adódhatnak. Ezért felvállalták, hogy az
önkormányzat ezt a pénzt előteremti. Úgy gondolja, hogy eddig is megtettek mindent annak
érdekében, hogy ne kerüljenek se adósságrendezés alá, a tartozásokat lecsökkentették. Addig
viszont ezt be kell tervezni hiánynak, mert ugye ez most hiány, de ezt nem úgy kell felfogni,
hogy majd év végére vagy félévre ki tudják fizetni, mert ugye azon fognak lenni, hogy a
dologi kiadásokat lecsökkentsék a hivatalnál. Takarékoskodtak mindenhol, megpróbálták,
hogy minél kevesebbe kerüljön a hivatal, valamint az önkormányzatnak a működése.
Visszatérve a közmunkaprogramra, ugye úgy kezdődött, hogy összehívták a
polgármestereket, és azt mondták, hogy lesz közmunkaprogram, amivel minden
polgármesternek az a felelőssége, hogy segítse az itt lévő embereknek a helyzetét és ne a
22.800 forintból vagy nulla forintból, mert ugye itt van olyan is, aki nem kapnak pénzt, hogy
azok valamilyen ellátásban vagy valamilyen juttatásban részesüljenek. Mivel a Széchenyi
programban a kistelepüléseket nem támogatták csak az 5000 fő felettieket, ugye nagyon nehéz
elképzelni ide bármiféle üzemet is a Széchenyi programban. Majd ha a földművelési
minisztérium is hozzájárul, hogy különleges helyzetek vannak, mint például szükség
helyzetekben kiemelt települések vannak, akiket támogatnak. Még ez is egy kicsit nehezíti a
helyzetüket, ezért úgy gondolta, mint polgármester, hogy minél több embert vegyenek fel
ebbe a Start Programba. Ott elmondták, hogy mindennel el kell majd számolni, hogy az
emberekkel mit dolgoztatnak. Volt olyan polgármester, aki azt mondta, hogy akkor nem
foglalkozik vele, mert valójában ezért a polgármester felel. Ha egy hatósági szerződésben
leírják, hogy a munkaprogramban mennyi embert foglalkoztatnak, ehhez ugye kellett
számításokat csinálni, ugyanúgy, mint a kertészetben, a közútban stb. s ezzel el kell számolni.
Amikor ez lezajlott, akkor mindenki nagyjából látta, hogy mi van. Volt egy másik találkozó,
ami Karcagon volt, ahol kifejezetten felhívták a figyelmet arra, hogy a polgármester felel érte.
Ha például több vetőmagot adnak el, mint amennyi termény volt, akkor azért felelni kell.
Azért is felelni kell, hogy hova kerül a termény, mit csinálnak vele? Programot kellett
csinálni, itt a Hivatalban, létszámot kellett jelenteni, meg kellett tervezni a 2014 évet. 1-2 nap
alatt. Milliónyi változtatás volt. Újra összehívták őket járási szinten és ott elő kellett adni a
polgármesternek, hogy mit akar ezekkel az emberekkel dolgoztatni, hogyan képzeli ezt el és
ennek mi lesz a produktuma és ezt alá kellett írni ott egy hatósági szerződésben. Ott a
nyilvánosság előtt kellett beszámolni, hogy mit szeretnének. Utána megharmadolták,
megmondták, hogy mit adnak munkaruhát, kapát esetleg a dolgozóknak. Nem is adtak időt rá,
hogy megbeszélhessék a képviselő testülettel. Ha vállalnak 100 embert, akkor azért a
polgármester fog felelni. Kérdezgettek ők szakembereket ebbe a dologba, hogy a kertészetben
mivel tudnának foglalkoztatni.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Az önkormányzatnak a finanszírozását terheli az FHT
önerejének az összege, amit az önkormányzat fizeti a saját bevételéből. Tehát 15%-ra nem
biztos, hogy fedezetet nyújt a szociális hozzájárulás, ami a költségvetési törvény szerint jár az
önkormányzatnak.
Pisók István polgármester: Ha viszont nem vállalnak ennyi embert, akkor annak a költsége
terheli az önkormányzatot. Itt az volt a cél, hogy minél többen benne legyenek a programban,
hogy több pénzt kapjanak, mint, amit idáig kaptak. Egyrészt, hogy foglalkoztatva legyenek, a
másik pedig az, hogy ne terheljék az önkormányzatnak a számláját. Ha nem adják nekik a
munkát, akkor az ajtó előtt fognak állni, hogy adjon segély nekik az önkormányzat. Minden
embert felszerelnek védőfelszereléssel. Meg lehet nézni bármelyik képviselőnek nyilvános

dolog, volt egy olyan dolog benne, hogy a környékbeli közutakat karbantartják, volt egy olyan
jellegű dolog, hogy vegyes tüzelésű kazánnal tüzelnek és ugye a hozzávalót össze, kell szedni.
Volt egy olyan, hogy a konyhára termelnek a kertészetben szükséges zöldségeket, volt még a
juhászat és úgy gondolja, hogy ez nem egy rövidtávú dolog, amit remélünk, hogy majd
profitot fog hozni az önkormányzatnak. Önkormányzatnak a Start munkaprogramból nem
csak azt kell megoldani, hogy foglalkoztassák az embereket, hanem profitot is, hasznot is
kellene termelni. Terveztek profitot ebbe a dologba. El kell számolni mindennel, az biztos, a
fűtéssel, a szociális intézménnyel, az önkormányzatnál, az óvodánál takarékoskodni kell. Az
óvodánál havi szinten körülbelül 100.000 forintot jelent, a szociális intézménynél szintén, az
önkormányzatnál szintén. Sok olyan dolog van, amivel lehetőséget biztosítanak majd a Start
munkaprogrammal hőt, szolgáltatnak majd az iskolának. Nyilvánvaló, hogy takarékoskodni
kell és el kell tüntetni a hiányt.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: A beszámítás összegét nem így gondolták, hogy levonja a
nettófinanszírozásból, annak a hiányával kapják az önkormányzatok a támogatást. Gondoltak
arra, hogy a polgármesteri és a képviselő tiszteletdíjra fog adni forrást, de nem ad rá forrást.
Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly úgy volt, hogy a Polgármesteri Hivatalnál volt a
polgármesteri, képviselői tiszteletdíj és még a költségvetés tervezésének az elején úgy volt,
hogy azt is a közös hivatalnak a feladatai, közé kell sorolni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Még mindig nem érti, hogy van az, hogy náluk az adónál
hozzájön 2 millió, Tiszaroffnál pedig mínusz van.
Balogh Henrietta aljegyző: Ha lakosságarányosan bontották volna szét, akkor Tiszaroffon
4,2 fő finanszírozással lenne, Tiszagyendán 2,81 fő, de van egy megállapodás, amit
megkötöttek, ami másról szó 3,5 fő valamint 4,5 fő ezért a Tiszaroffié csökken a
Tiszagyendaié nő.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha az előterjesztésnél a közös hivatalét elfogadták, mert
akkor a második napirendi pont is el van fogadva. Az elsőben benne van a második.
Balogh Henrietta aljegyző: Ha viszont nem fogadja el az elsőnél, a közös hivatalnál a
költségvetést, akkor borul a második is, mert ott, mint irányító szervi támogatást az önrésszel
növelten van benne az összeg, amit kap az önkormányzat támogatást azt hozzá kell adni.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Ha elfogadta a költségvetést, akkor elfogadta a hivatalt is.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha a közöset elfogadjuk, abban benne van az övéké is. Az
elsőben megfogalmazásra került, hogy a 3 millió 185 ezret átadják. Ezt elfogadják.
Balogh Henrietta aljegyző: Ha ez a sora nincs elfogadva, akkor nem tudnak továbbmenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Működési hiány ne legyen, és ennek meg van a módja.
Csak nehogy itt üljenek 2 hónap múlva, hogy nem lehet beadni ÖNHIKI-t.
Oláh János képviselő: Ide soha nem ülhetnek le, hogy ne számoljanak arra, hogy mindig más
történik, mint, amit terveznek. Kiszámíthatatlan az országnak a törvényhozási morálja.
Rugalmasan kell, hogy vegyék az egészet, mert különben belekavarodnak.

Pisók István polgármester: Nyilvánvaló, hogy a polgármesteri hivatal nem tudja hozzátenni
a 3 millió forintot, majd az önkormányzat tudja hozzátenni.
Balogh Henrietta aljegyző: Az iparűzési adónál 5 milliót terveztek éppen azért, hogy nehogy
abba a hibába essenek, hogy vissza kelljen fizetni a beszámolás után.
Pisók István polgármester úr: Van-e esetleg kérdés? Aki elfogadja ezt a határozati
javaslatot a költségvetésre, az kézfeltartással szavazzon. Egyhangúlag elfogadták.
23/2013. (II.25.) számú határozat
- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésnek elfogadásáról 1) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetést megtárgyalta azt a mellékleteknek megfelelően




1. számú melléklet – Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei feladat
ellátási helyenként
2. számú melléklet - Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai feladat ellátási
helyenként
3. számú melléklet – Tiszaroffi Közsös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
magyarázata.

elfogadja.
2) Tiszagyenda Község Önkormányzata a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyendai Kirendeltségének működéséhez kapcsolódóan 3.185.059.- Ft összegű
önkormányzati hozzájárulást biztosít.
3) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
illetményalap összegét 38.650.- Ft-ban állapítja meg.
4) Tiszagyenda
Községi
Önkormányzat
illetménykiegészítést nem állapít meg.

Képviselő-testülete

a

köztisztviselői
2013.

évben

5) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös
Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségén lévő köztisztviselők részére évi
193.250.- Ft-os cafeteria keretösszeget állapít meg.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár

Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Simai Mihály képviselő: A pénzügyi bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta és
ugyanúgy tartott a tárgyalás, mint az előzőnél.
Pisók István polgármester úr: Ugye ide tartozik a képviselőknek a tiszteletdíja. Megkérdezi,
hogyan alakul ez Tiszaroff esetében?
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Náluk 25. 000 forint az alpolgármesteré, 20. 000 forint a
bizottsági elnöké, 15.000 forint a képviselő és 7.500 forint a külsős, de ugye aki bizottsági tag
és képviselő is ők a bizottsági tagsági tiszteletdíjról lemondanak. Tehát fölveszik a
tiszteletdíjat, de továbbutalják a Tiszaroff Gyermekei Alapítványnak. A polgármester úré
pedig 150. 000 forint és ő is ugyanígy alapítványnak utalja. Tehát leadózni leadóznak csak az
alapítvány kapja meg a nettó tiszta jövedelmet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az ő kérdései a következők. Az első oldalon a harmadik
bekezdésnél, hogy mik azok a többlet feladatok, amikhez nem kapcsolódik központi
támogatás, saját forrásból kell biztosítani. A második oldalon, hogy az önkormányzati törvény
110. paragrafus 4 bekezdés szerint ugye működési hiány nem tervezhető és hogy az állami
konszolidáció óta a folyószámlahitel nem vehető fel. Ha lehetnek akkor a fedezetet, keressék
meg a 3 millió forinthoz, mert hitelt nem hiszem, hogy van képviselő, aki megszavazna, ha
nem látják a fedezetét. A 2013. évi bevételek alakulása címszó alatt a következő oldalon az
utolsó szakaszt nem tudja értelmezni, de ezt már megmagyarázták neki, erre már nem kér
választ. Az iskolai étkeztetésnél az önkormányzatnak rá kell fizetni? Mert itt volt egy olyan
rész, hogy saját erőrészt nem kell hozzátenni. A következő, hogy a kultúrházra 1 millió 200
ezer forint a ráfizetés? A finanszírozási bevétel az a hitelfelvételt jelenti? A működési célú
pénzeszközátadás ugye ez a háziorvosi szolgálatnak a támogatása, itt 960.000 forint van írva.
Nem 800. 000 forintban állapodtak meg?
Fuder Lászlóné képviselő: 80. 000 forint/hó
Hajnal Istvánné alpolgármester: Milyen civil szervezetet támogattak 900. 000 forinttal?
Fuder Lászlóné képviselő: Szeretne kérdéseket föltenni. Jól értelmezte-e azt, hogy a pénzbeli
szociális hozzájárulásoknál a támogatás összege 9.480.000 forint és hogy ebben benne van az
önerő is abban a támogatásban?
Balogh Henrietta aljegyző: Ez az az összeg, amit kaptak az államtól.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát ezt kapják az államtól? Ezen felül még a 10-20%-ot hozzá
kell tenni?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem, megkaptuk az államtól a 80%-át és a 20% kiegészíti és
erre kapják meg 9.480.000 forintot, ami szintén nem fedezi még a teljes 100 százalékot. Tehát
három részből tevődik össze: 80%-os támogatás, plusz ezen felül még a saját erőrész.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Ezért jó sok munkást foglalkoztatni, azt is meghúzták, hogy
mennyi lehet egy településnek a foglalkoztatható létszáma.
Oláh János képviselő: És figyelembe vették, hogy itt a legnagyobb a munkanélküliek száma?

Pisók István polgármester: Nem nagyon vettek itt figyelembe semmit.
Fuder Lászlóné képviselő: A következő észrevétele lenne. Itt a közművelődési és könyvtári
feladatok támogatására 1.199.000 forinttámogatásra számolhatnak. Mert ugye volt egy olyan
megállapodás, hogy a könyvtári feladatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtár
vállalja át és onnan számolhatnak egy 900.000 vagy 800.000 forintos esetleges támogatással.
Balogh Henrietta aljegyző: Igen, de ez nem az. Igazából ők a szakfeladati szolgálatokat
fogják ellátni vagy a szakmai segítséget, fogják nyújtani abból a keretből.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát ők kapnak rájuk egy keretet, amit felhasználnak saját
maguk. És ez nem jelenik meg a költségvetésükben. A könyvtár és a közművelődés már itt
van? Mivel, hogy itt a későbbiekben, mint Kistérségi Társulás emlegetik. Egyszer már
döntöttek úgy, hogy kilépnek ebből meg felbomlik ez a Kistérségi Társulás, tehát akkor
innentől kezdve itt van. A bevételi oldalnál nem találkozott, természetesen lehet, hogy ott van,
csak nem találta meg az intézményi étkeztetés vagyis a gyermekétkeztetésnél jelentkező
intézményi bevétel. Azt a bevételt, amit befizetnek az Önkormányzathoz, mert beszedik a
gyerekektől. Ezt a bevételt nem találta meg. Igaz, hogy ez nem egy jelentős összeg, egy
300.000 forintos összeg éves szinten. Polgármester úr emlegette, hogy a közfoglalkoztatásnál
bevételt kell termelni. Nem talál a közfoglalkoztatásnál bevételt, csak állami bevételt, de saját
bevételt, amit eladtak az nem, jelenik meg a költségvetésbe. Ha eladjuk, akkor azt a pénzt
vissza kell forgatni más fajta dolgokat, kell venni?
Pisók István polgármester: Felhasználhatják a pénz egy részét szociális célra.
Felhasználhatják a konyhára is, például. A közmunkaprogram hosszú távú gazdálkodásra
kényszeríti az önkormányzatot.
Fuder Lászlóné képviselő: A civil szervezet alatt ugye a háziorvosi szolgálatot értik?
Szerinte meg lehet ezt nevezni. Meg lehet azt nevezni, mert így kissé zavaró, mert mindenki a
Sportegyesületre vagy az egyházra gondolna.
Balogh Henrietta aljegyző: Ez a doktornőnek adott összeg. A szakfeladatnak a megnevezése,
hogy civil szervezetek támogatása és az oda könyvelődik, ezért ez a megnevezés.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: A civil szervezetek támogatásáról szóló jogszabály szerint
pályázatot lehet támogatni. Ez neki egy úgymond adómentes bevétel, ami nem lehetne
adómentes bevétel, tehát ez mind a két oldalon hibázik egy kicsit.
Balogh Henrietta aljegyző: Azért vállalták ezt ilyen formában, mivel a belső ellenőr asszony
is ezt a formát támogatta.
Fuder Lászlóné képviselő: Tudták, mikor ezt megszavaztuk legutóbb tudták, hogy ez
forráshiányt fog okozni, de akkor úgy döntöttek, hogy kell az orvos.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Most már nem a jegyző felelőssége, hanem a polgármesteré.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Őt is meglepte a létszám először, hiszen meg vannak a
közfoglalkoztatottak. Az adminisztratív ő Kovács Piroska, a gazdasági számfejtő részlegen
Dull Renáta. A közfoglalkoztatottnak csak közfoglalkoztatott lehet a vezérkara.

Pisók István polgármester: Amíg ugye nem veszik fel a közfoglalkoztatottakat, akkor azért
reklamálnak, amikor felveszik őket, akkor meg azért, mert kevés a pénz.
Fuder Lászlóné képviselő: Neki van még egy olyan megjegyzése a tervezettnél a 10.§ 8.
bekezdésében, hogy a képviselő-testület a polgármester részére kötelezettségvállalás felső
határát 300.000 forintban állapítja meg. Erről a kötelezettségvállalásról már egy korábbi
képviselő testületi ülésen szó volt akkor is megkérdezte, hogy miben nyilvánul meg a
kötelezettségvállalás és mennyi az alkalom, amire a polgármester úrnak engedélye van.
Balogh Henrietta aljegyző: Az elfogadott költségvetés alapján.
Vankóné Jekli Anikó jegyző: Ha a közútban az üzemanyagot hozatna, akkor 300.000
forintig megteheti. Nem léphet túl előirányzatot.
Pisók István polgármester: Ha vennénk egy traktort, akkor azt a képviselő testületnek kell
megszavaznia.
Szabó Rudolf képviselő: De ha a védőruházatot, ha mindenkit felszorozzuk, akkor az is
300.000 forint.
Fuder Lászlóné képviselő: Az 100.000 forint alatti kisértéknek minősül.
Pisók István polgármester: Védőruházatra 15.000 forintot terveztek 1 főre.
Szabó Rudolf képviselő: De a 20 dolgozó már kimeríti a keretet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: De nem egyszerre kell megvenni.
Fuder Lászlóné képviselő: Csak 3 árajánlattal veheti meg, nem?
Vankóné Jekli Anikó jegyző: A közmunkaprogram lehet, hogy úgy szól, hogy árajánlatot
kell neki kérni.
Fuder Lászlóné képviselő: A képviselő testületnek és a civil szervezeteknek előírja, akkor
csak előírja, mert a Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalánál kötelező a 3 árajánlatkérés.
Akkor ez mindenhova vonatkozik. Ha 100.000 forint feletti beszerzést hajtanak végre, akkor
kötelező a 3 árajánlat bekérése. Arra van lehetőség és mód, hogy ezekről a
kötelezettségvállalásokról utána tájékoztatást kapjanak.
Pisók István polgármester úr: Van egy kidolgozott program a kertésztől meg a többiről is.
Terveztek dologi kiadásokat, tárgyi eszközt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Tehát, ahogy a jegyző asszony mondta, a polgármester úr
a felelős a pénzügyi gazdálkodásért. Ha azt túl lépi, a testületi tagok nem felelősek. Az
átmeneti segély a 3000 és 5000 forintot takarja, ugye?
Fuder Lászlóné képviselő: Elég magas a start programnál a fejlesztési célú támogatás, ha jól
értette. Benne van a költségvetésbe, 33 millió 507 ezer forint. Ez például mit takar?

Pisók István polgármester: Van egy feldolgozó üzem tervezve, aminek 11 millió maga az
építőanyag költsége. 5 millió forint van tervezve a berendezésekre. Van egy 5,5 millióért
áfásan egy traktor. 1,5 millió külterület ingatlan vásárlás, védőfelszerelések. Nagy hiba volt,
hogy nem vásárolt annak idején az önkormányzat földterületeket, mikor itt árulták azokat.
Földre mindig adtak hitelt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Még nem kapott a kérdésére választ.
Balogh Henrietta aljegyző: Azt volt ugye a kérdés, hogy mik azok a kötelező önkormányzati
feladatok, amire nincsen fedezet. Például a háziorvosi ügyeleti ellátás, meg olyan ellátás,
amire a költségvetési törvény egy forintot sem biztosít. Ez egy olyan feladat, amit nekik
biztosítani kell.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az OEP finanszírozást mi vettük fel?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem. Ezt a Fegyverneki ügyelet kapja meg, és ehhez kell havi
115.000 forintot biztosítani. A közvilágításra hiába adnak finanszírozást, ha annak a 75%-át
fedezi. Nagyon sok területen van, ahol hozzá kell tenni.
Pisók István polgármester úr: A közvilágításra most is van pályázat, és ha azt meg tudnák
pályázni, akkor a fennmaradt részt tudnák fedezni. Ha most pályáznak, akkor kénytelenek
valamilyen fejlesztési célú hitelhez nyúlni. A beruházások egy idő után megtérülnének.
Balogh Henrietta aljegyző: Az étkeztetésnél 106 fővel számolva az önkormányzatnak nem
kell pénzeszközt hozzátennie, mert a finanszírozás fedezi.
Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét, az
kézfeltartással szavazzon. Egyhangúlag elfogadták.
3/2013. (II.25.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Harmadik napirendi pont: Óvodai és iskolai térítési díjak meghatározásáról.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ha nem kell ráfizetni, akkor mindegy, hogy honnan
hozatják az ennivalót, de ha rákellene fizetni, akkor az olcsóbbal kellene beérni.
Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással szavazzon.
Egyhangúlag elfogadták.
24/2013. (II. 25.) számú határozat
- Óvodai és iskolai térítési díjak meghatározásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjától az alábbi
térítési díjakat fogadja el:

a) óvodai étkeztetés:
aa.) tízórai
ab.)ebéd
ac.)uzsonna

54.- Ft nyersanyag + 32.- Ft (60%rezsiköltség) + Áfa
180.- Ft nyersanyag + 108.- Ft (60% rezsiköltség) + Áfa
56.- Ft nyersanyag + 33.- Ft (60% rezsiköltség) + Áfa

= 109.- Ft/adag
= 366.- Ft/adag
= 113.- Ft/adag

b) iskolai étkeztetés:
ba.)ebéd

261.- Ft nyersanyag + 157.- Ft (60%rezsiköltség) + Áfa

= 530.- Ft/adag

A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Doma Katalin egyéni vállalkozó
Tiszagyenda Községi Önkormányzat polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Negyedik napirendi pont: A 2013. évi munkaterület elfogadásáról
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ehhez van egy olyan kiegészítése, hogy a márciusiba
tegyék már bele, hogy a Tiszagyenda település rendezvény tervének az összeállítása, felelős
személy Sztrunga Brigitta, mert ő van a Művelődési Házban. Tavaly is az volt a baj, hogy ott
voltak a rendezvényen, és nem tudták, hogy mikor lesz. Most elfogadják a rendezvénytervet,
és annak megfelelően végrehajtják. A másik dolog, hogy május környékén itt lesz a szociális
szolgáltató központnak a beszámolója. Úgy gondolja, hogy helyesebb volna úgy
meghatározni, hogy az Összefogással az Idősekért Alapítványnak a tájékoztatója a képviselő
testület részére és akkor majd ezen belül nyilván benne lesz a Tiszagyendai Szakmai
Egységnek a beszámolója. Úgy gondolja, hogy jobb, ha óvatosak olyan tekintetben, hogy
minden évben egyszer tekintsék át az alapítvány működését, hogy ha esetleg nehézségek,
problémák vannak, akkor előre tudjanak gondolkodni, hogy nehogy véletlen olyan
vészhelyzetbe kerüljenek, hogy vissza kelljen venni az intézményt vagy akármi. Jobb, ha az
alapítványnak a vezetője tájékoztat, mellette természetesen a Tiszagyendai Szakmai Egység
vezetője is.
Fuder Lászlóné képviselő: Ő is szeretne hozzáfűzni ehhez. Az intézményi térítési díjak, van
egy ilyen, április hónapban. Akkor ez nem az alapítványhoz tartozik? Ez nem az alapítvány
hatásköre lesz?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Úgy állapodtak meg Arankával, hogy az ők hatáskörük
lesz. Ők határozzák meg, hogy mennyit fizetnek.
Fuder Lászlóné képviselő: A következő oldalon szeretné, ha kijavítanák Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Tiszagyendai tagintézményének beszámolója.
Balogh Henrietta aljegyző: Az azért maradt benne, mert 2012. évben még Kunhegyes Városi
Közművelődési Intézmény volt és mindig az előző évről számolnak be, de ha szeretné, akkor
kijavíthatják.
Hajnal Istvánné alpolgármester: De most elváltak Kunhegyestől.

Fuder Lászlóné képviselő: De ez június és nem júniusban fogják elébük vinni az előző évi
beszámolót.
Balogh Henrietta aljegyző: Igen, de ez a szakmai beszámoló, hogy milyen rendezvények
voltak. Áprilisban vagy májusban szokott lenni a költségvetési beszámoló.
Fuder Lászlóné képviselő: A következő a 7-es pont. Tiszagyendáért díszpolgári cím
döntések meghozatala. Ez is valamilyen szinten önként vállalt feladat. Most tervezik ezt, ha
tudják, hogy nincs rá keret?
Balogh Henrietta aljegyző: Majd meglátjuk, hogy akkora mi lesz, ez csak a munkaterv része
még nem vállaltak erre kötelezettséget.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Támogatásból vagy valami másból esetleg. Valamilyen
adományból, mert a költségvetésbe nincs tervezve.
Pisók István polgármester: Akkor azzal a módosítással, hogy Villás Nóra beszámol a 2012.
évről, 2013. évről pedig az Összefogással az Idősekért Alapítvány, valamint márciusban a
rendezvényterv megtárgyalása, kéri fogadják el a munkatervet.
Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással szavazzon.
Egyhangúlag elfogadták.
25/2013. (II.25.) számú határozat
- Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervének
elfogadásáról Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 4/2003. (IV.14.) számú Kt. rendelet 10.§ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a
külön jogszabályokban előírtak alapján összeállított, s e határozat mellékleteként szereplő
2013. évi munkatervét jóváhagyja azzal a módosítással, hogy márciusban kerüljön a
Tiszagyenda rendezvényterve elfogadásra, valamint május hónapban Villás Nóra beszámol a
szociális terület 2012. évi munkájáról, 2013. évnek a megkezdett munkájáról pedig az
Összefogással az Idősekért Alapítvány számol be.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balogh Henrietta aljegyző
A határozatról értesül:

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben
3. Irattár
Ötödik napirendi pont: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodáskorú gyermekeinek
szakszolgálati ellátásról.
Balogh Henrietta aljegyző: Ezek az órák a költségvetésbe be lettek építve.

Fuder Lászlóné képviselő: Ha ezek pluszba jönnek, akkor az önkormányzatnak kell
hozzátenni. Eddig Karcagról kapták a segítséget és most a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet fogja adni, és ki fogják számlázni. Eddig ingyen kapták, de most már
fizetni kell.
Balogh Henrietta aljegyző: A szerződéskötésre hatalmazzák föl, hogy a gesztor megkösse
bizonyos óradíjjal.
Oláh János képviselő: Tehát nem kötelezi arra őket, hogy ezt alkalmazzák.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Meg attól függ, hogy a tanítónő iskolába elküldi-e vagy
sem, tehát fel kell világosítani.
Fuder Lászlóné képviselő: Az óvoda és az iskola ingyen kapja ezeket, a szolgáltatásokat.
Pszichológus ellátást kapnak havonta egy alkalommal. Egy fő vagy két fő. Szerinte szavazzák
meg.
Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással szavazzon.
Egyhangúlag elfogadták.
26/2013. (II.25.) számú határozat
- A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye óvodáskorú gyermekeinek szakszolgálati
ellátásáról 1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Kunhegyes Város gesztor önkormányzata Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
óvodáskorú gyermekeinek szakszolgálati ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálattal (5000 Szolnok Mária út
19.) kössön szerződést az alábbiak szerint:
logopédiai óvodai szolgáltatás 3.750 Ft/óra
pszichológiai szolgáltatás: 3.750 Ft/óra
fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 3.750 Ft/óra
gyógypedagógiai-pszichopedagógiai szolgáltatás: 3.750 Ft/óra
beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézségekkel küzdő gyermekek alap-és
kontrollvizsgálata 7.600 Ft/gyermek
- iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálatok: 5.000 Ft/gyermek
- a BTMN ellátás ellenőrzése a nevelési-oktatási intézményekben: 1.000 Ft/fő
-

2.

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert a szakszolgálati ellátások biztosítására vonatkozó szerződés
megkötésére, és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.
Erről értesülnek:

1. Kunhegyes Város Önkormányzata
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben

4. Irattár
Hatodik napirendi pont: 2013. évi Startmunka Mintaprogramhoz kapcsolódóan árkok,
mezőgazdasági földutak, külterületi útszélek rendbetételéről
Pisók István polgármester úr: A jogi dolgokat akarják ezzel tisztába tenni. A KPM
engedélyezi, hogy kitakarítsák az utak mentét.
Simai Mihály képviselő: Mióta az övéké?
Szabó Rudolf képviselő: Amióta átvette a közutakat az önkormányzat. Neki sincs fasora,
mivel kivette, csak szántója van. Ebből következik, hogy ha a szántó mellett árok van, fasor
van, árok van az mind átkerült az önkormányzathoz és ott az önkormányzat gallyalhat.
Balogh Henrietta aljegyző: Csak, hogy mindig félreértés volt a gazdák között és hogy ez
most ne legyen, ezért fogják kiküldeni a levelet, hogy mindenki legyen ezzel tisztában.
Szabó Rudolf képviselő: Ha bebizonyítja, hogy övé a fasor, akkor nem gallyalhat az
önkormányzat.
Simai Mihály képviselő: Nem tudja bebizonyítani.
Bató Miklós képviselő: Úgy látja, hogy minden földtulajdonos a nagy fákat kivágta. A
kicsiket ott hagyta.
Fuder Lászlóné képviselő: Nem mindenhol az önkormányzaté az út egyébként, mert neki is
van úttulajdona. Ki van hivatalosan a nevükre adva.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez pályázat útján fog menni.
Pisók István polgármester úr: Nem, ez közmunka útján fog menni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor jogszerűen kell eljárni. Ez a dolog lényege.
Bató Miklós képviselő: A gallyal szeretnének tüzelni a kazánoknál. Ami azt jelenti, hogy
egész évben szedni kell, ha tetszik a tulajdonosoknak, ha nem.
Simai Mihály képviselő: Pont most, mikor magántulajdonban van.
Hajnal Istvánné alpolgármester: De jogilag nem az övé.
Szabó Rudolf képviselő: Annak idején osztatlan résztulajdon arányban osztották ki a földeket
itt Tiszagyendán. Nagyon jók most már a Földhivatalok nyilvántartásai. Nyilván nem küldik
oda közmunkásokat gallyalni, ami nem az önkormányzaté.
Simai Mihály képviselő: Annak idején, a bíróságon elmondták, hogy jogilag nem az övék, de
elsődlegesen a földtulajdonosé a fasor.
Pisók István polgármester
: Ha fölveszi a földalapú támogatást a gazda, akkor tartsa rendbe a telkét.

Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással szavazzon. A
képviselő-testület 6 igen, 1 nem mellett elfogadta a határozati javaslatot.
27/2013. (II.25.) számú határozat
- Fasorok rendbetétele, kültéri közutak rendbetétele 1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi
Startmunka Mintaprogram keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő árkokat,
csatornákat, mezőgazdasági földutakat, annak mezsgyéjét rendbe teszi, kitakarítja,
karbantartja. Továbbá rendbe teszi, karban tartja a Tiszagyenda határában lévő
külterületi közutak melletti területet.
2. A fent leírt munka elvégzése érdekében felhatalmazza a Képviselő-testület Pisók
István Polgármestert, hogy a kellemetlenségek, félreértések elkerülése végett, a
mellékletben szereplő levél megküldésével tájékoztassa az érintett földtulajdonosokat
a munkálatok megkezdéséről.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
Polgármestert, hogy a kültéri közutak melletti terület rendbetétele érdekében vegye fel
a kapcsolatot az illetékes közútkezelővel.
Határidő: 2013. március 4.
Felelős: polgármester, aljegyző, munkavezető
A határozatról értesül:
1)
2)
3)
4)
5)

Érintett földtulajdonosok
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt.
Megköszöni jegyzőasszonynak, hogy elfáradt és ezzel bezárja az ülést.

Pisók István
polgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

