5. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4-én
megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből
…………………………………………………………………………………………………
HATÁROZATOK MUTATÓJA
…………………………………………………………………………………………………
37/2015.(III.04.) számú határozat
Jegyzőkönyvvezető
személyének
elfogadása
38/2015.(III.04.) számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

39/2015.(III.04.) számú határozat

Startmunka
Mintaprogram
mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó
pályázat benyújtása

40/2015.(III.04.) számú határozat

Nőnapi ünnepség megrendezéséről

…………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................

……………………………………………

…………………………………………..

……………………………..

1

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott soron kívüli
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.
Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a soron kívüli 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 6
jegyzőkönyvvezetőnek.

igen

szavazattal,

egyhangúan

elfogadta

Kovács

Piroskát

37/2015.(III.04.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülések jegyzőkönyv vezetőjének.
Pisók István polgármester: Kettő napirendi pont megtárgyalását kéri, méghozzá a
Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjének az elfogadását. Valamint dönteni
kellene a nőnapi ünnepség kérdésében is. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a
napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
38/2015.(III.04.) számú határozat
- Napirendi pontok elfogadásárólTiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat a javasolt
formában elfogadta.
Első napirendi pont: Start Munkaprogram Mezőgazdasági Projekt átnézése
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azért bátorkodtam összehívni ilyen gyorsan a
testületet, mert hosszas tárgyalásos egyeztetés alapján elfogadták azt a munkaprogramot, amit
beadtunk. Volt egy előzetes megbeszélés, melyről tájékoztattam a testületet, hogy létszámot is
csökkentettünk meg eszközöket is, viszont ők is húztak ki belőle bizonyos dologi kiadásokat.
Például a zöldségfeldolgozónál a gázbekötést és a villanybővítését a juh hodálynál, durván
olyan 500.000.-Ft-ot lehúztak belőle. Ezt a pályázatot alá kellene írni, azért hívtam össze a
képviselő testületet, mivel ugye már mondtam, hogy a képviselő-testület jóváhagyása nélkül
nem írok alá semmit. Most én hiába adtam volna oda ezt bárkinek, mert nem tudtuk mit
húznak le. Meg lehet tekinteni. Előzőleg én ugye kértem a tyúk óllal kapcsolatban árakat.
Utólagosan abban maradtunk a tábornok asszonnyal az egyeztetésen, hogy ezt a téglaépületet
egy könnyű szerkezetes épületté alakítjuk át, hogy minél hamarabb el lehessen indítani a tojás
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termelést és ezt jóváhagyták. Meg lehet tekinteni. Én a képviselő testület döntése nélkül 90
ember szerződését nem írom alá.
Hajnal Istvánné képviselő: Kérdezi, hogy mennyi a bér?
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Elmondja, hogy a bér 102.014.964.-Ft a beruházási és
dologi költség 17.155.671.-Ft.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lefénymásoljuk mindenkinek és meg lehet
nézni.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a beruházási és dologi költség
17.155.671.-Ft és ebből a vállalandó önerő 2.287.423.-Ft. Összesen 90 fő foglalkoztatásáról
van szó és 2016. február 28.-ig szól a jelen mezőgazdasági projekt.
Hajnal Istvánné képviselő: Elmondja, hogy ez nem is kérdés, be kell adni, mert dolgozni
akarnak az emberek. Ebbe megváltozott munka képességűek nem szerepelnek?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy nem.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ebbe régi elemeket nem lehetett, bele tenni,
magyarul nekünk kell venni vetőmagokat is. Üzemanyag van még benne.
Pisók István polgármester: Elmondja közben tájékoztatásképpen, hogy megkértük az
állásfoglalást, ha a polgármester akadályoztatva van, ki látja el a feladatot, mivel nincs
alpolgármester. Én is ember vagyok velem is történhet bármi, betegség, külföldre utazás stb.
Simai Mihály képviselő: Kérdezi, hogy mikor kezdenek dolgozni az emberek?
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Elmondja, hogy olyan 15-e és 16-a körül
Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy akkor ezek az embereke, akik föl lesznek, véve ők
fogják megcsinálni?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy kompletten megkapjuk a váz szerkezetet meg az
oldal elemeket és az önkormányzatnak kell ezt összerakni, munkadíjat nem építhettünk ebbe
bele. 2 nap alatt föl lehet állítani.
Héder Zsolt képviselő: Elmondja, hogy igen, de nem ezekkel az emberekkel. Nem
bántásként, de egy technológiai feladat akkor megy gyorsan, ha az ember benne van és
csinálja.
Ballók Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy ki lesz a két traktoros?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy azt még nem tudjuk, de írtunk be két traktorost.
Hajnal Istvánné képviselő: Megkérdezi, hogy tehát most akkor az a lényege az egésznek, a
szavazásnak, hogy a pályázat ebben a formában kerüljön benyújtásra és külön meg kell
szavazni az önerőt is?
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy meg lehet egy határozatban szavazni,
hogy a pályázat így beadásra kerüljön, valamint a polgármestert kell felhatalmazni a hatósági
szerződés aláírására, ami a pályázat alapján fog születni valamint az önrészt kell vállalni.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy már megint ezt nem értem rajta van a dátum
2015.január 16. és most kerül ide hozzánk. Hogy van ez megint?
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor még folytak az egyeztető tárgyalások.
Héder Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy ez a munkavezető mit fog takarni, ő felügyeli majd azt
a 7-8 embert, aki ő rá lesz bízva?
Ballók Zoltán képviselő: Elmondja, hogy 9 munkavezető van fölírva.
Molnár Zoltán képviselő: Kérdezi, hogy ilyen projektnél milyen egyéb felmerülő költségek
szoktak lenni?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy amennyiben átnézi és összegzi a
költségeket, látható, hogy egyéb költség semmi nincs. Nem lett a pályázatba beépítve, ami
megzavarhatta az a nettó és külön az áfa összeg.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy engem már megint csak az zavar, hogy semmit
nem tudok, odaszólnak délután 3 órakor, hogy ma testületi ülés azt ki kell adni, hogy miről,
van, szó. Át tudjuk nézni, ez így nem járható út. Mindig kiadja Henike előtte egy héttel, hogy
miről lesz szó, hogy át tudjuk nézni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy tegnap délután szóltak a munkanélküliből,
tegnap küldték vissza hogy ez a végleges pályázat.
Ballók Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy a munkaügyi nem tud várni még egy napot?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy megadjuk a Földvárinénak a számát, aki a
Kunhegyesi Kirendeltség vezetője és föl lehet hívni, de így is tegnap kellett volna már
bevinni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy lesznek egyéb költségeink is vetőmagokat kell
vásárolni a kertészetbe.
Simai Mihály képviselő: Elmondja, hogy valami jó minőségűt kell venni, de ezek is jó
minőségűek, amik itt föl vannak sorolva.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy ha te be tudod szerezni nyugodtan
beszerezheted.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy árajánlatot kell kérni tőlük, ahonnan a
képviselő úr betudná szerezni.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor van-e még kérdés, hogy látják? Ebben a
formában beadható a pályázat, vállalják az önrészt és felhatalmaznak az aláírásra?
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy akkor a pályázat ebben a formában kerül
benyújtásra, polgármestert felhatalmazza képviselő testület a hatósági szerződés aláírására
ezekkel a számokkal illetve a vállat, önerőt a testület a 2015.évi költségvetésbe betervezi a
tartalék keret terhére.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e
ehhez a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
39/2015. (III.04.) számú határozat
- Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó pályázat
benyújtása Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Startmunka
Mintaprogram mezőgazdasági program eleméhez kapcsolódóan a mellékletben található
pályázatot benyújtja 113.019.004.- Ft támogatási összegre.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka Mintaprogram
mezőgazdasági program eleméhez kapcsolódóan 2.287.423.- Ft saját forrást vállal, melyet a
2015. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági program eleméhez
kapcsolódó hatósági szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző, szociális ügyintéző
A határozatról értesül:
1.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Kunhegyesi Munkaügyi
Kirendeltsége
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Második napirendi pont: Nőnapi ünnepség.
Pisók István polgármester: Kérdezi, hogy a nőnapi ünnepséggel kapcsolatosan van-e
valakinek valami ötlete? Tavaly mindenkinek kiküldtünk egy képeslapot minden nő kapott
egy üdvözlő lapot. Csináltunk egy általános nőnapot, ahová meghívtuk az intézményben
dolgozó nőket és a közmunkásokat is. Egy virágot vettünk minden nőnek, meg volt egy süti,
és volt zene.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy igen meg kell köszönteni a nőket idén is.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor fél 5 kor lenne most pénteken a
művelődési házban. Megkérdezi, hogy mekkora összeget adnak erre?
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Molnár Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy van-e erre elkülönítve a 2015. évi
költségvetésben összeg?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Elmondja, hogy a reprezentációra van tervezve összesen
100.000.-Ft.
Molnár Zoltán képviselő: Elmondja, hogy ez az összeg akkor elegendő a nőnapi ünnepségre,
külön elkülöníteni ez esetben nem kell.
Pisók István polgármester: Elmondja, hogy akkor meghívjuk az intézménydolgozóit, és a
közmunkásokat is és egy szál virággal és egy süteménnyel köszöntjük őket. Megkérdezi, hogy
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ehhez a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri,
hogy szavazzák meg a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.
40/2015.(III.04.) számú határozat
- Nőnapi ünnepség megrendezéséről Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben is
megrendezi immár hagyományos nőnapi ünnepségét, ahol egy szál virággal és egy szelet
süteménnyel köszönti a hölgyeket. A nőnapi ünnepségre meghívja az intézmények dolgozóit
és az önkormányzat foglalkoztatásában álló közfoglalkoztatottakat is.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a falu női lakossága
részére üdvözlő lapot küld, köszöntve őket ezzel nőnap alkalmából.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nőnapi ünnepséget a 2015. évben
betervezett reprezentációs keret terhére biztosítja.
Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás, közérdekű bejelentés vane? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Pisók István
polgármester

Dobó - Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető
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