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2. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott soros Képviselő-

testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, Oláh János igazoltan van távol. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács 

Piroskát javasolja. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető 

személyével, kézfelnyújtással szavazzon.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

8/2014.(II.13.) 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 pontok megtárgyalását kéri, 

valamint plusz napirendi pontként kéri annak felvételét, hogy a testület fogadja el a 

polgármesteri tiszteletdíjáról való lemondást is. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a 

napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.  

 

9/2014.(II.13.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

 

Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és 

változatlan formában javasolta, hogy kerüljön a Tisztelt Képviselő-testület élé. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Olvastam, hogy az étkezéshez az iskola részére és óvoda részére 

egyaránt 2014. évben elég komoly önerőt kell hozzátenni. 2013-ban minden beszámolóban az 

hangzott el, hogy olyan mennyiségű támogatást kapunk, amihez nem kell kiegészítést tennünk 

akkor ezek szerint 2014. évben megváltozott a normatíva támogatás és gyakorlatilag nem 

futja ki a gyermekétkeztetést ez a 10.329.831 Ft? Ebben benne van az óvoda is? Óvodával és 

iskolával együtt van ez a létszám? Tehát tavaly csak az iskola kapott 10.000.000.-Ft.-ot és az 

óvoda is külön kapta a normatívát? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly úgy volt, hogy gyerek létszámonként adott 108 ezer 

forintot az állam, most ez megváltozott. Szintén a gyereklétszámot veszi alapul, de 



képletszámítás alapján. Nem mi számoljuk ki, hanem a költségvetési rendszer maga számolja, 

Nézi az elismert dolgozói létszámod, erre ad egy összeget illetve magára az üzemeltetésre ad 

egy másik összeget. Most amire megigényeltük ezt a gyerekétkeztetést, az óvoda esetében 21 

az iskola esetében 100 gyerek. Sajnos, most ennyi a gyermekétkeztetés normatívája. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tehát akkor az átlag létszám 100 az iskolánál, már csak azért 

kérdezi, mert 120 gyermek ebédel igaz abban vannak fizetősök. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: 100 gyermekre és 185 tanítási napra lett tervezve a bevétel is és 

a kiadás is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az elismert dolgozói létszám az iskolában és az óvodában 

dolgozó közalkalmazotti létszámra vonatkozik?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez egy olyan létszám, ami a gyerekétkeztetéshez szükséges 

dolgozói létszámot mutatja. Ez akkor lenne másabb, ha saját konyhát üzemeltetnél. Abban az 

esetben azt mutatná meg ez a létszám, hogy ehhez a gyermeklétszámhoz hány fő szükséges, 

akik elkészítik ezeknek a gyerekeknek az ételt. Erre adna támogatást. Mivel nálunk 

vállalkozásnak van kiadva az étkeztetés, így nem a munkabért fizetjük ebből a pénzből, 

hanem a vállalkozót. Így is – úgy is ugyannyi pénzt kapunk erre a jogcímre. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Felmerül az, amit már többször is javasoltam az óvoda esetében, 

hogy az vegye igénybe a háromszori étkeztetést, aki az egész napos ellátást igényli, tehát aki 

nem igényli csak délig a gyermeke ott tartózkodását, az ne vegye igénybe a délutáni uzsonnai 

ellátást. Miért kapja meg az uzsonnát a gyerek, ha nem is tartózkodik az óvodába? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha napi négy órát igényel, akkor az ebéd sem tartozik bele. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly azért kapták meg az uzsonnát, mert a 108 ezer forintos 

normatíva fedezte. Ezt mindenképpen határozatba kellene elfogadni március 1-napjától, hogy 

aki délig van az óvodában, csak ebédet kapjon. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Megkapja a tízórait és az ebédet. 

 

Pisók István polgármester: Fogadjuk el így. Ameddig a gyermek ott tartózkodik az 

óvodában, addig kap juttatást. 

 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amit még olvastam, hogy az önkormányzatunknál foglalkoztatott 

dolgozói létszámban 1 fő munkatörvénykönyves és 1 fő rész munkaidős közalkalmazott van. 

Eddig nem volt részmunkaidős közalkalmazottunk? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A védőnő van jelenleg részmunkaidőben foglalkoztatva. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amit még szeretnék kérdezni a lakásfenntartási támogatás 

esetében van-e felülvizsgálat, ez hogyan történik? Minden évben felülvizsgálják, bejelentik-e 

az emberek, ha változás történik? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A lakásfenntartási támogatást egy évre állapítjuk meg melyhez 

jövedelemigazolás szükséges. Ha változás következik be, azt az ügyfélnek be kell jelenteni, 



mivel a kérelem beadásakor mindenkinek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell, 

hogy bejelenti a változást. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Még egy kérdést szeretné feltenni. Itt van a művelődési ház és a 

Teleház ezeknek a további működtetése gyakorlatilag hogyan fog majd megtörténni 2014- 

ben? Jelen pillanatban ott vezető nincsen. Mármint helyesbítene, van ugye vezető, aki gyesen 

tartózkodik. Nyílván az ő bérét nekünk tervezni kellene. Nem kell tervezni? A közművelődési 

társulás hivatalosan megszűnt, de a dolgozó, aki a társulásban is dolgozott gyesen van, az 

önkormányzatnak majd kötelessége lesz, mint jogutód intézménynek visszavenni a dolgozót. 

 

Pisók István polgármester: Jelen pillanat ezt a helyet betöltik. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A költségvetési rendelet tárgyalásához kapcsolódóan szeretném 

tájékoztatni a testületet, hogy 2014. január 1-től több jogszabály is megváltozott. A 

stabilitásról szóló törvény, az államháztartási törvény, a számviteli törvény és több olyan 

jogszabály lépett életbe, ami az önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódik. Ez azt jelenti, 

hogy minden egyes kiadási tételhez meg kell jelölni a bevételi forrást is, ami a fedezetéül 

szolgál. A kötelezettség vállalást nekünk egy rendszerbe fel kell vinnünk. Minden egyes 

kötelezettségvállalást, ami van, amit vállalt az önkormányzat, nem lehet túllépni. Amint egy 

forinttal túlléptük a tervezett előirányzatot nem enged tovább a gép könyvelni. Nagyon oda 

kell figyelni a kiadásainkra. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Egyébként egy jól átlátható és értelmezhető költségvetés, minden 

benne van, aminek benne kell lenni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Átnéztem a költségvetést én nem vagyok pénzügyi szakember 

tehát annyira nem értek hozzá. Nekem az a véleményem, hogy biztos így kell csinálni, de én 

nehezen igazodtam el rajta. Például nem találtam benne a szociális kiadásait, mert nem 

tudtam, hogy az a szociális gyermekjóléti pénz, ami oda van írva, abban ugye benne van-e a 

gyermekvédelmi támogatás? Hiányolom belőle az intézményi költségvetéseket. Régebben 

benne volt részletesen az iskolának, óvodának a költségei, személyi juttatásai, stb. Én jónak 

tartom azt az intézkedést, amit jegyző asszony elmondott, hogy meg kell jelölni a bevételi 

forrást, ha kiadást tervezünk. Elfogadásra javaslom a költségvetést. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a Tiszagyenda Községi Önkormányzatnak 2014. 

évi költségvetési rendeletét. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadták. 

 

3/2014. (II.13.) számú rendelet 

 

- Tiszagyenda Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről – 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Második napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

elfogadásáról 

 

Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és 

változatlan formában javasolta, hogy kerüljön a tisztelt Képviselő testület élé. 

 



Pisók István polgármester: Itt most megemelkedtek a támogatás összegei, tehát nem kell 

hozzátennünk, az önkormányzatnak nem kell kiegészíteni a költségvetést. Szerintem 

különösebb gond itt nincs, jól működik a közös hivatal. 

  

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi költségvetését. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadták. 

 

10/2014. (II.13.) számú határozat 

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 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 feladatellátási 

helyenként 

 2. számú melléklet - Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai feladatellátási 

helyenként 

 3. számú melléklet – Tiszaroffi Közsös Önkormányzati Hivatal összevont 

költségvetési mérlege 

 

elfogadja. 

 

2) Tiszagyenda Község Önkormányzata a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 

Tiszagyendai Kirendeltségének működéséhez önkormányzati hozzájárulást nem 

biztosít. 

 

3) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői 

illetményalap összegét 38.650.- Ft-ban állapítja meg. 

 

4) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben 10%-os 

illetménykiegészítést állapít meg. 

 

5) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös 

Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségén lévő köztisztviselők részére évi 

193.250.- Ft/fő/év cafeteria keretösszeget állapít meg járulékokkal együtt. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Jegyzője helyben 

3. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Platánfa Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 



Simai Mihály képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és 

változatlan formában javasolta, hogy kerüljön a Tisztelt Képviselő testület élé. 

 

Pisók István polgármester: Az óvoda is ki jön a normatívából, nem kell hozzátenni az 

önkormányzatnak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A pályázattal kapcsolatos elszámolásokat nem kellett volna még 

beadni Kunhegyes Városnak? A TÁMOP-os pályázat kapcsán kaptunk már elszámolást, 

esetlegesen, pénzt vissza, vagy ahhoz csak biztosítjuk az önerőt, de nem látjuk, hogy mit mire 

fordítanak?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: A végén szoktak elszámolni. Amikor elfogadtuk az ajánlatot az 

óvoda játszótérre, ott benne volt 580 ezer forint, hogy annyival kell kiegészíteni a költségeket, 

itt vissza pénzt nem kapunk.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tornaterem elszámolás megtörtént már? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a Platánfa Óvoda 2014. évi költségvetését. 

Megállapítja, 6 igen szavazattal elfogadták. 

 

11/2014.(II.13.) számú határozat  

    

  - Platánfa Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadásáról - 
 

1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platánfa Óvoda 2014. évi 

költségvetését megtárgyalta és azt a mellékleteknek megfelelően 
 

 1. számú melléklet – Platánfa Óvoda 2014. évi összevont költségvetési mérlege; 

 2. számú melléklet – Platánfa Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei 

forrásonként; 

 3. számú melléklet – Platánfa Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai forrásonként; 

 4. számú melléklet – Platánfa Óvoda létszáma 
 

elfogadja. 
 

2) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Platánfa Óvoda 

működéséhez kapcsolódóan önkormányzati hozzájárulást nem biztosít, az óvoda 

részére a költségvetési törvény alapján járó intézményi finanszírozást, 13.876 e Ft-ot 

biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: aljegyző, intézmény vezető, polgármester 
 

A határozatról értesül: 

1. Platánfa Óvoda vezetője helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 



Pisók István polgármester: Az óvodai költségvetést követően, szintén az óvodához 

kapcsolódóan kéri elfogadni azt, hogy 2014. március 1. napjától csak azoknak a 

gyermekeknek biztosítsa önkormányzatunk az uzsonnát, aki az egész napos ellátást igénybe 

veszi. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

12/2014. (II.13.) számú határozat 

 

- Óvodai uzsonna biztosításáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingyenes óvodai 

háromszori étkeztetést azon gyermekek részére biztosítja, akik egész napos óvodai ellátásban 

vesznek részt. Azon gyermekek, akik nem veszik igénybe az egész napos óvodai ellátást, az 

ingyenes uzsonnára nem jogosultak. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az óvodai 

intézményvezetőt, hogy a döntésnek megfelelően járjon el 2014. március 1. napjától. A 

szülőket értesítse a döntésről. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: intézmény vezető 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Platánfa Óvoda vezetője helyben 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és 

SZMSZ-ének módosításáról 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Én annyit mondanák el ehhez kapcsolódóan, mivel megváltoztak 

a jogszabályok év végével így ezt át kellett vezetni minden egyes dokumentumon. Ezek 

épültek bele. Már nem szakfeladatok vannak, hanem kormányzati funkciók. Emiatt kellett 

módosítani az alapdokumentumokat. Három határozatot kellene hozni, egyet a módosító 

okiratról egyet az alapító okiratról és egyet az SZMSZ- ről. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a módosító okiratot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

13/2014.(II.13.) számú határozat       

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratot Módosító Okiratának 

elfogadásáról – 

 



Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratot Módosító Okiratát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, aljegyzőt, hogy a Módosító Okirat aláírásában, 

Magyar Államkincstárhoz történő beküldésében közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Államkincstár, Szolnok 

2. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, aljegyzője 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Kéri az alapító okirat elfogadását. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el az alapító okiratot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

14/2014.(II.13.) számú határozat   

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, aljegyzőt, hogy az Alapító Okirat aláírásában, 

Magyar Államkincstárhoz történő beküldésében közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Magyar Államkincstár, Szolnok 

2.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, aljegyzője 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Kéri az SZMSZ elfogadását. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el az SZMSZ-t. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 

elfogadták. 

 

15/2014.(II.13.) számú határozat  

 



- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról – 

  

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, aljegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat aláírásában közreműködjön. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, aljegyzője 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: 2014. évi adósságkonszolidációval kapcsolatos nyilatkozat 

meghozataláról 

 

Pisók István polgármester: Van az autóbuszunk, melyet úgy néz ki, hogy az állam 

konszolidálja., csak hozzá képviselői döntés. 

 

Bató Miklós képviselő: Annyit szeretnék hozzá szólni, ha ezt az állam átválja tőlünk, nagyon 

sürgősen gondolkodni kellene egy másik kocsiról, mert március 6-án lejár a hyundai 

műszakija és már nem tudjuk leműszakiztatni és az ebédet nem tudunk mivel hordani. 

 

Pisók István polgármester: Köszönjük, tudomásul vettük, addigra valami megoldást 

találunk. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha ezt az adósságunkat átvállalja az állam akkor nem lesz több 

adósságunk?  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, így van. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 

elfogadták. 

 

16/2014.(II.13.) számú határozat  

 

- 2014. évi adósságkonszolidációhoz kapcsolatos nyilatkozat meghozataláról - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 



2. A képviselő-testület/társulási tanács kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás 2013. december 

5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 

adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett 

ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel 

megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 

adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon 

belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület tanács kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

Hatodik napirendi pont: 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz 

való csatlakozásról 

 

Pisók István polgármester: Meg fog változni a LEADER sokkal nagyobb egyesület fog 

létrejönni, mint most van. Azért szeretnék ezt létrehozni, hogy több lehetőség legyen nagyobb 

pályázatokra is pályázni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én némi fenntartással fogadom ezt a LEADERT, mert igazából 

eddig még semmi előnyünk nem származott belőle. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha csatlakozunk és abszolult nem használjuk ki a tagsággal járó 

előnyöket akkor anyagi terheket ró ránk? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Egy évre 10.000. Ft-ot. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Rosszat nem teszünk, ha csatlakozunk  

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 

elfogadták. 

 

17/2014.(II.13.) számú határozat     



- 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz való 

csatlakozásról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER 

csoporthoz való csatlakozásáról 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testülete az EMVA társfinanszírozású 

intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő testület jelen határozattal kinyilvánítja csatlakozási szándékát Tisza-

menti LEADER Közhasznú Egyesülethez a 2014-2020-as programozási időszakra 

 

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási szándék aláírására, 

mely a határozat 1. sz. mellékletét képezi (IH közlemény 3. sz. melléklet) 

 

Erről értesülnek:    

1. Pisók István polgármester 

2. Balogh Henrietta aljegyző 

3. Tisza-tó LEADER Egyesület 

4. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

5. Irattár  

 

Hetedik napirendi pont: A szennyvízelvezetés és –tisztítás tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú 

konstrukció keretében a pályázat megvalósítására Együttműködési megállapodás 

módosításáról 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Miben módosult ez az együttműködés pontosan? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Módosult egyrészt abban, hogy az egyéb költségeket úgymond 

projekt arányosan fizeti ki a két település, ez hiányzott belőle. Módosult amiatt, hogy a Vizi 

közmű törvényi hivatkozásnak bele kellet kerülni. Módosult abban, hogy az önkormányzatok 

a szerződést saját nevükben kötik meg, illetve módosult annyiban hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló törvény megváltozott és ez került bele.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: És akkor öt év az együttműködés? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

18/2014.(II.13.) számú határozat 

 

- A „Szennyvízelvezetés és- tisztítás” tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú konstrukció 

keretében a pályázat megvalósítására létrehozott jogi személyiséggel nem rendelkező 

társulás Együttműködési megállapodás módosításának elfogadásáról - 

 



Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő a 

„Szennyvízelvezetés és- tisztítás” tárgyú, KEOP-1.2.0/B kódszámú konstrukció keretében a 

pályázat megvalósítására létrehozott jogi személyiséggel nem rendelkező társulás 

módosításokkal egybe szerkesztett együttműködési megállapodását. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszaroff Község Önkormányzat Polgármestere 

2.) Pisók István polgármester helyben 

3.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4.) Irattár 

 

Nyolcadik napirendi pont: Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös 

foglalkoztatására kötött együttműködési megállapodás újbóli elfogadásáról 

 

Pisók István polgármester: 1 fő, akit alkalmaznak a Fegyverneki Rendőrőrsön, több 

önkormányzat hozzájárul lakosság arányosan, annak idején ezt szavaztuk meg  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt meddig kell majd fizetni? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Élete végéig, tulajdonképpen mi adjuk a fizetését. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly nem fizettük, mert nem állapította meg a testület. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tavaly is megszavaztuk nem? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly nem. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Hány forintot jelent ez? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: 143.459 Ft. Meg kell jelölni a forrást. Az adminisztrátor 

önerejének biztosítását óvodai uzsonna díjából lehetne fizetni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Lesz egy költségvetés módosítás és abba minden a testület által 

elfogadott döntés, ami a költségvetést módosítja, bele fog kerülni. 

 

Pisók István polgármester: Először kéri elfogadni az együttműködési megállapodást. 

Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy 

fogadják el a javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadták. 

 

19/2014.(II.13.) számú határozat        

 

- Együttműködési Megállapodás elfogadásáról a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő 

adminisztrátor közös foglalkoztatására - 



 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Együttműködési 

Megállapodást köt a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására, 

ehhez 2014. évi költségvetéséből 143.459.- Ft összeget biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.)Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Most kéri elfogadni az adminisztrátor önerejének biztosításáról 

szóló javaslatot. Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, 

kéri, hogy fogadják el a javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadták. 

 

20/2014.(II.13.) számú határozat  

 

- Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor foglalkoztatásához szükséges önerő 

megjelöléséről -  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014. (II.13.) számú 

határozatában arról döntött, hogy a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor 

foglalkoztatásához hozzájárul, ennek önerejét a 2014. évi költségvetéséből biztosítja. A 2014. 

évi költségvetésében a 12/2014. (II.13.) számú határozat alapján megtakarítás keletkezik az 

óvodai étkeztetési térítési díjaknál, ennek terhére biztosítja az adminisztrátor 

foglalkoztatásához szükséges 143.459.- Ft önerőt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a gazdaságvezetőt a 2014. évi költségvetési rendeletben 

ennek átvezetésére. 

 

Felelős: gazdaságvezető, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

1.)Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.)Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.)Irattár 

 

Kilencedik napirendi pont: Polgármesteri tiszteletdíjról történő lemondásról és az ezekhez 

kapcsolódó döntések meghozatala 

 

Pisók István polgármester: Kérnék valamit a testülettől, van az önkormányzatnak egy 

kötelezettségvállalása, amit még annak idején a kerékpárversenyre kötöttem a rendőrséggel. 

Van az önkormányzatnak egy tartozása a rendőrség felé, próbáltuk, hogy ezt engedjék el, de 



nem engedték. Most én arra kérném a testületet, hogy 5 hónapra lemondok a tisztelet díjamról 

meg a költség általányról, azt szeretném kérni hogy ezt a pénzt fordítsuk a rendőrség felé 

fennálló 1.042 ezer forintos tartozásra, valamint 300 ezer forint menne a  Sport egyesületnek, 

a fennmaradó összegből 100 ezer forint a Katolikus Egyháznak, 100 ezer forint a Református 

Egyháznak, a fennmaradó összeg pedig egyéb támogatásra, költségre lenne fordítva.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Meg kell kérdezni egy jogászt, hogy így lehet-e? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Ha határozatba foglaljuk, akkor lehet. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha a képviselő-testület elfogadja, akkor lemondhat polgármester 

úr a tiszteletdíjról és az összeg arra lenne fordítva, amiről döntenek. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

21/2014.(II.13.) számú határozat    

 

- Polgármester tiszteletdíjáról való lemondásának elfogadásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pisók István 

polgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról szóló lemondó nyilatkozatát és úgy dönt, 

hogy a 2014. február, március, április, május, június havi tiszteletdíja és költségtérítése 

összegét és ennek járulékait: 

 

 tiszteletdíj 5 hó X 294.513.- összesen 1.472.565.- Ft, 

 költségátalány 5 hó X 58.903.- Ft összesen 294.515.- Ft 

 

összesen 1.767.080.- Ft-ot az alábbiakra biztosítja: 

 

 1.042.950.- Ft-ot a JNKSZ Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala felé fennálló 2010. 

és 2011. évre igénybe vett rendőri biztosítás díjára, 

 300.000.- Ft-ot a Tiszagyenda Községi Sportegyesület támogatására, 

 100.000.- Ft-ot a Katolikus Egyház támogatására,  

 100.000.- Ft-ot a Református Egyház támogatására 

 224.130.- Ft-ot egyéb támogatásra, költségre 

 

fordítja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési rendeletét 

ennek megfelelően módosítja, felhatalmazza a gazdaságvezetőt a költségvetési rendeleten 

történő átvezetésre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző, gazdaságvezető 

 

Pisók István polgármester: Van egy BM-es pályázat az iskolánál étkező bővítésre, lenne egy 

mozgássérült WC, és egy korszerű kiszolgáló létesítmény is. 

 



Hajnal Istvánné képviselő: Első kérdésem hogy miből? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Pályázati pénzből Gizike. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Az önrészre gondoltam. 

 

Pisók István polgármester: A lehetőséget meg kell adni magunknak, még ha megnyerjük a 

pályázatot, akkor is visszaléphetünk. Meg kell jelölni a forrást, ingatlan értékesítést 

gondoltunk. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Van egy olyan rész a pályázatban hogy az önrészt a testület 

vállalja, ezért a szükséges döntést erről meg kell hozni. 

 

Pisók István polgármester: Most vállalja a testület, de ha nem lesz rá pénz, akkor 

visszalépünk. 

 

Bató Mikós képviselő: Vállalni kell, ha nem lesz rá pénz, visszaléphetünk. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Meg kell szavazni a pályázat benyújtását, illetve meg kell 

szavazni azt, hogy az önrészt miből biztosítjuk.  

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a pályázat benyújtását. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

22/2014.(II.13.) számú határozat  

 

- Pályázat benyújtása a 4/2014. (I.31.) számú az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatásokról szóló BM rendelet alapján iskolai étkeztetést 

végző intézmény infrastrukturális fejlesztésére - 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéről szóló 4/2014. 

(I.31.) számú pályázaton részt kíván venni az iskolai étkeztetést végző intézmény 

infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatosan. 

 

A Képviselő-testület építési célra igényelt támogatása összesen 24.482.535.- Ft, 

eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen 1.080.000.- Ft, az igényelt támogatás 

összesen 25.562.535.- Ft. 

 

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához kapcsolódóan 2.840.282.- Ft önerőt a 

3/2014. (II.13.) számú költségvetési rendelete terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása 

során az építéssel járó fejlesztési célok tekintetében kapott támogatás legalább 5%-át 

közfoglalkoztatott alkalmazására fordítja, az ehhez kapcsolódó összeget 3/2014. (II.13.) 

számú költségvetési rendelete terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 

megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 



 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: 2014. február 14. 

 

A határozatról értesül: 

 

1) MÁK Szolnok 

2) Pisók István polgármester helyben 

3) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

4) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Döntést kell hozni abban, hogy a pályázathoz kapcsolódó önerőt 

ingatlan értékesítéséből biztosítjuk. 

 

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

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a pályázat benyújtását. Megállapítja, hogy 6 igen 

szavazattal elfogadták. 

 

23/2014.(II.13.) számú határozat 

 

- Ingatlan értékesítése pályázat önerejéhez – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2014. (I.31.) 

számú az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról szóló BM 

rendelet alapján iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztésére benyújtott 

pályázathoz kapcsolódó önrészt ingatlan értékesítéséből biztosítja. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Pisók István polgármester helyben 

2.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés, egyéb hozzászólás van-

e? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


