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12. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Hajnal Istvánné alpolgármester: 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 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát
jegyzőkönyvvezetőnek.
95/2014.(VIII.27.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását
kéri. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
96/2014.(VIII.27.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: a Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókörben működő
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Átadja a szót az aljegyzőnek.
Balogh Henrietta aljegyző: Köszöni szépen. Elmondja, hogy szeretne egy kiegészítést tenni
a határozati javaslathoz kapcsolódóan. Menetközben Héder Zsoltné jelezte, hogy nem tudja
vállalni a Helyi Választási Bizottsági tagságát összeférhetetlenség miatt, mivel a párja indul a
választáson képviselő jelöltként. Helyette Fuder Istvánné vállalná ezt a megbízatást. Illetőleg
annyi kiegészítést tenne, hogy nemzetiségi választás nem biztos, hogy lesz a településen.
Mivel 33-an vallották magukat 2010-ben cigány kisebbséghez tartozónak, ezért meg van a
lehetősége, hogy lesz képviselő jelöltjük. Nem biztos, de ettől függetlenül a választási törvény
előírja, hogy meg kell a nemzetiség mellett működő Helyi Választási Bizottságot választani.
A Teleházban kerülne erre a választásra sor, amennyiben szeptember 8-ig kérik a nemzetiségi
névjegyzékbe történő felvételüket, majd állítanak jelöltet.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezni, hogy a képviselő testület egyetért-e? Vagy
van-e esetleg más személyre javaslat?
Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, ők nem tehetnek javaslatot.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy módosító indítvány nem nyújtható be, de
természetesen meghallgatja, ha van más javaslat.
Bató Miklós Képviselő: Elmondja, hogy jó hogy találtak olyan személyt, aki elvállalta ezt a
megbízatást. Tudja, hogy sokan meg lettek kérdezve erről.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy sok mindenki meg lett kérdezve, de sajnos
tényleg úgy van, ahogy a képviselő úr mondja, hogy nem vállalják.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, vélemény,
hozzászólás ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény,
hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy
Héder Zsoltné helyére Fuder Istvánné kerüljön megválasztásra. Aki ezzel egyetért, az
kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
97/2014. (VIII.27.) számú határozat
- Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókörben működő Helyi Választási
Bizottság tagjainak megválasztása 1. A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 25.
§-a alapján a Tiszagyenda Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
és póttagjainak az alábbi állampolgárokat választja meg:
Tagok:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Balogh Józsefné
Balogh Edina
Csörögi Antal
Fuder Istvánné
Kovács Piroska

5233 Tiszagyenda, Béke u. 16.
5233 Tiszagyenda, Szabadság u. 23.
5233 Tiszagyenda, Herman Ottó u. 14.
5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 35.
5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 27.

Póttagok:
1.) Koós Andrásné
2.) Harmath Elena

5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 79.
5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 11.

2. A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 25.
§-a alapján a Tiszagyenda Községben a nemzetiségi szavazókörben működő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi állampolgárokat
választja meg:
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Tagok:
1.) Horváth Erzsébet
2.) Kovács Lilla
3.) Orsó Irén Erzsébet
4.) Szabóné Kunkli Anett
5.) Vígné Nagy Eleonóra

5233 Tiszagyenda, Herman Ottó u. 11.
5233 Tiszagyenda, József Attila u. 5.
5233 Tiszagyenda, Táncsics Mihály u. 14.
5233 Tiszagyenda, Kossuth Lajos u. 26.
5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 19.

Póttagok:
5233 Tiszagyenda, József Attila u. 16.
5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 53.

1.) Nagy Krisztina
2.) Tóth Tibor
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: aljegyző
A határozatról értesül:
1.) OEVK Karcag
2.) Helyi Választási Iroda Tiszagyenda
3.) Irattár

Második napirendi pont: „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése”
elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt megvalósításához
kapcsolódó szippantó jármű beszerzése tárgyában megküldött ajánlatok ismételt értékeléséről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondja, arról szó a napirendi pont, hogy az OPTIMA 98
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt- re szavaztak első fordulóban, de erről az elfogadott döntésről
a vállalkozó hiába értesült, több próbálkozás ellenére nem kötötte meg a szerződést. A
második legjobb ajánlatot magasabb volt, mint amit a pályázatból finanszírozni tudtunk volna,
ez le is van itt írva, a harmadik pedig érvénytelen ajánlatot nyújtott be és ezért történt
Tiszaroff részéről egy újabb ajánlatkérés. Tiszaroff Község Önkormányzata lebonyolította,
mint a pályázat gesztora az ismételt közbeszerzési eljárást és a következő javaslatot tette, ami
itt a határozati javaslatban szerepel, hogy az UMWELT Kft. szegedi székhellyel legyen az a
Kft., aki nyertesként kerül ki. Ő adta a legalacsonyabb árajánlatot. Megkérdezi, hogy kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Mivel kérdés, vélemény,
hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az
kézfeltartással szavazzon. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
98/2014. (VIII.27.) számú határozat
-

„Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű, KEOP
1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó
szippantó jármű beszerzése tárgyában megküldött ajánlatok értékeléséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Tiszaroff és
Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071
azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó szippantó járművet (a „legalacsonyabb
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összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont alapján) a legalacsonyabb árat ajánló UMWELT
Kft., 6724 Szeged, Rókusi krt. 90. II/6. vállalkozástól kívánja beszerezni.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pisók István
polgármestert, hogy az UMWELT Kft., 6724 Szeged, Rókusi krt. 90. II/6. szám alatti
vállalkozással az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződést kösse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Ajánlattevők
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszaroff Község Önkormányzata
Irattár

Harmadik napirendi pont: 662 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházásáról szóló határozat
módosításáról.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Felkérné az aljegyzőasszonyt, hogy ismertesse, hogy
hogyan alakultak a dolgok.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy úgy alakult a dolog, hogy már született ebben a
témában korábban kettő döntés. A korábbi döntésnek megfelelően, a Szabadság úti ingatlan
lenne a menedékház, a Béke úti ingatlant pedig munkahely teremtés céljából szeretné a
testület a tulajdonába venni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. telefonon tájékoztatott
arról, hogy a munkahelyteremtés nagyon tág meghatározás, valami konkrétabb célt kért attól,
mint munkahelyteremtés. Attól fél, hogy ezt nem fogják elfogadni és nem fog a birtokunkba
kerülni ez az ingatlan. Ezért szóltak hogy módosítsuk már valami olyan cél megjelölésre, ami
az önkormányzati törvénybe föl van sorolva.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdezné, hogy ez most konkrétan a Szabadság úti ház?
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nem a Szabadság úti, hanem a Béke úti házról
van szó. Azt is lehet menedékháznak megjelölni vagy bármire, ami az Önkormányzati
törvényben szerepel.
Bató Miklós Képviselő: Elmondja, hogy szerinte szükséglakásként kellene megjelölni, mert
bármi történhet egy családdal és nem tudnak nekik helyet biztosítani.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondja, hogy támogatja a képviselő-társa javaslatát.
Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban. Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlan megszerzésének célja
szükséglakásként kerüljön megjelölésre. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a határozati javaslat egyhangúlag elfogadásra került.
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99/2014. (VIII.27.) számú határozat
- 662. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő
5233 Tiszagyenda, Béke u. 12., 662 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű, 1.465 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 .) pontjában meghatározott szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni és a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése
céljára kívánja felhasználni.
3. Tiszagyenda Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét –
megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5233 Tiszagyenda, Béke u.
12., 662 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5233 Tiszagyenda, Béke u.
12., 662 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Erről értesülnek:
1.)Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Negyedik napirendi pont: Iskolai és óvodai étkeztetésének biztosítása.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Felkérné az aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy az önkormányzatnak az óvodás illetve iskolás
gyermekek étkeztetését az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok alapján biztosítani
kell. Eddig Doma Katalin egyéni vállalkozóval volt szerződés, amely lejárt. Ez kerülne most
meghosszabbításra szeptember 1-től további 1 – 2 hónappal. Polgármester Úr Pethő Károllyal
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is felvette a kapcsolatot, de ő jelenleg nem tudja, ilyen ütemben elvállalni. Kellene neki pár
eszközt fejleszteni, kifesteni, stb, ami körülbelül 3-4 hetes munkálat lenne. Viszont meg kell
oldani mindenképpen a gyermekek étkeztetését.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, szerinte október 31-ig kellene meghosszabbítani Doma
Katalinnal a szerződést.
Bató Miklós Képviselő: Elmondja, hogy szerinte is október 31-ig kellene.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondja, hogy a javaslatok alapján 2014.október 31-ig,
két hónappal meghosszabbítják Doma Katalinnal a szerződést, amennyiben a Képviselőtestület is egyetért ezzel. Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
napirendi ponthoz kapcsolódóan? Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
100/2014. (VIII.27.) számú határozat
- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekétkeztetési
feladatok ellátása érdekében Doma Katalin egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási
szerződés 2014. szeptember 1. napjától 2014. október 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a
szerződésmódosításban eljárjon.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

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

Ötödik napirendi pont: Vagyonértékelés versenyeztetési eljárás bírálati jegyzőkönyvének
értékeléséről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Felkérné az aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy erre azért van szükség, mivel a TRV Zrt. az
ivóvíz vízi közmű vagyonunkat bérli tőlünk. A bérleti díj alapja a vagyon, melynek a
jelenlegi, pontos értékét tudnunk kell. A víziközmű törvény is előírja, hogy a vagyonértékelést
el kell végeztetni. A TRV Zrt. intézi nekünk megbízási szerződés alapján, hogy a
vagyonértékelés elvégzésre kerüljön, közbeszerzési eljárást ír ki. A múlt alkalommal
elfogadásra került az ajánlattételi felhívás, melybe bele rakattunk több kizáró okot is. A
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vagyonértékelés díját nem kell majd kifizetnünk, hanem engedményezés alapján a bérleti
díjból kerül levonásra.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a
napirendi ponthoz kapcsolódóan? Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati
javaslatot.
101/2014. (VIII.27.) számú határozat
-

„Tiszagyenda Község Önkormányzata részére vagyonértékelés és pótlási terv
elkészítése II.” tárgyú versenyeztetési eljárás bírálati jegyzőkönyv bírálati
jegyzőkönyvének véleményezése –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszagyenda Község
Önkormányzata részére vagyonértékelés és pótlási terv elkészítése II.” tárgyú versenyeztetési
eljárás bírálati jegyzőkönyvét jóváhagyja.
Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
közbeszerzési eljárásban történő közreműködésre.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

TRV Zrt. Szolnok
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen közérdekű
javaslata, amiben intézkedni kell?
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy Horváth Ferenc adatot kér az elmúlt 4 év összes
pályázatáról annak megvalósulásáról, elszámolásáról.
Oláh János képviselő: Kérdezi, hogy van-e fejlemény a szennyvíz rákötésekkel
kapcsolatban?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elmondja, hogy nem tud róla.
Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy itt volt ma a projektmenedzser, tárgyalás alatt
van az ügy.
Szabó Rudolf képviselő: Elmondja, hogy úgy tudja a hagyományos háztartási szemetet
szerdánként viszik el, azzal nincs gond. A szelektív hulladékot jelezés alapján viszik el, szólni
kell az ügyben. Tegnap felkereste Vígh László ügyintézőt, szólt az ügyben és másnap el is
vitték, kérné, hogy ez legyen rendszeres.
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Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezi, hogy egyéb közérdekű bejelentés van-e?
Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Hajnal Istvánné
alpolgármester

Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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