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9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 18-án
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Ballók Zoltán alpolgármester
Molnár Zoltán képviselő
Héder Zsolt képviselő
Fuder Lászlóné képviselő
Hiányzók:
Simai Mihály képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat, Aljegyző
Asszonyt a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy Simai Mihály
képviselő és Hajnal Istvánné képviselő nem tud részt venni az ülésen. A testület
határozatképes.
Felkérem Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Kovács Piroskát 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
55/2017. (IV.18.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi
ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.
56/2017. (IV.18.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1. Broiler nevelő telep kialakítása, Broiler csirke neveléséhez kapcsolódó pályázat
benyújtása
2. A Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha Bölcsődei szakmai egység feladat-ellátási
kötelezettségéről

3. Nonprofit Kft tagi kölcsön
4. Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és
Bizottsági tag választása
5. Egyéb előterjesztések

Intézményi

beruházásokat Felügyelő

Broiler nevelő telep kialakítása, broiler csirke neveléséhez kapcsolódó pályázat benyújtása
Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk a Tomajmonostora, Broiler nevelő telep
kialakítása, Broiler csirke neveléséhez kapcsolódó pályázat benyújtása.
Pisók István polgármester: Tomajmonostora beadja ezt a pályázatot, és adtunk egy
szándéknyilatkozatot, hogy nevelnénk mi is broiler csirkét, javaslom a testületnek hogy évi
12.000 db broiler csirke nevelését vállaljuk és ehhez kapcsolódóan beadnánk csirkenevelő
telepre a pályázatot, amit 100 %.-ban támogatnának. Kértünk ajánlatot komplett nevelő
telepre, költségvetést kellett csinálnunk 40 millió+ Áfa összegben 20 méter x12 méteres
épületre. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Ha megvalósul 2018-ban
lesz belőle valami.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
57/2017. (IV.18.) számú határozat
-

Broiler nevelő telep kialakítására, broiler csirke neveléséhez kapcsolódó pályázat
benyújtása –

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tomajmonostora
Községgel együttműködve a „Magas hozzáadott értékű” közfoglalkoztatási program
keretében pályázatot kíván benyújtani egy 12 méter X 20 méter nagyságú broiler nevelő telep
kialakítására 40 millió Ft + áfa összegben.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete sikeres pályázat esetén évi 12.000
db broiler csirke nevelését vállalja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásában való közreműködésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tomajmonostora Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Polgármestere
Tiszagyenda Község Aljegyzője
Irattár

A Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha Bölcsődei szakmai egység feladat-ellátási
kötelezettségéről

Pisók István polgármester: Második napirendi pontunk a Tiszaroffi Bölcsőde és
Főzőkonyha Bölcsődei szakmai egység feladat-ellátási kötelezettségéről.
Pisók István polgármester: Tiszaroff átküldte, hogy támogassuk-e a bölcsödét, mivel a
Képviselő testület úgy döntött, hogy szeretné, hogy Tiszagyendán is épüljön egy bölcsőde,
amint lehetőségünk lesz rá, pályázunk egy bölcsőde létrehozására, ezért javaslom, hogy ne
kössük meg, ezt a szerződést.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
58/2017. (IV.18.) számú határozat
-

A Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha Bölcsődei szakmai egység feladat-ellátási
kötelezettségéről -

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszaroffi Bölcsőde és
Főzőkonyha bölcsődei szakmai egység feladat – ellátási kötelezettségéről” napirendi
pontot megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
„Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha Bölcsődei szakmai egység feladat – ellátási
kötelezettségéről szóló szerződés tervezetet nem hagyja jóvá, nem kíván ebben a
tárgykörben szerződést kötni Tiszaroff Községi Önkormányzattal.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közel jövőben önálló, saját
bölcsőde létrehozását tűzi ki célul.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Irattár

TISZAGYENDÁÉRT Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása
Pisók István polgármester: Harmadik napirendi pontunk Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön
nyújtása.
Pisók István polgármester: Azért kellene kölcsönt adni, hogy a járulékokat be kell neki
fizetni és ahhoz, hogy életben maradjon, és esetleg vissza tudja adni az önkormányzatnak a
kölcsönöket.
Ballók Zoltán alpolgármester: Könyvelői díj, járulékok és a bírság az, amire kölcsönt
kellene adni.

Pisók István polgármester: 100.000.-Ft bírság, ezen felül van az elmaradt könyvelői díj és
az elmaradt járulékok. Aki ezzel egyet ért, hogy ezekre adjunk tagi kölcsönt a Kft-nek, az
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 1 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
59/2017. (IV.18.) számú határozat
-

Tagi kölcsön nyújtása a Tiszagyendáért Nonprofit Kft. részére -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagi kölcsönt nyújt a
Tiszagyendáért Nonprofit Kft. részére, annak érdekében, hogy a bírságot, elmaradt könyvelői
díjakat, elmaradt járulékokat ki tudja fizetni. Ehhez kapcsolódóan felkéri a Kft. könyvelőjét,
hogy készítsen egy kimutatást az elmaradt összegekről, mely a tagi kölcsön alapját képezi.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tagi kölcsönt a további törvényes
működés biztosítása érdekében nyújtja.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Nonprofit Kft. könyvelője Szolnok
Irattár

Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és Intézményi beruházásokat Felügyelő Bizottsági tag
választása
Pisók István polgármester: Negyedik napirendi pontunk a Közfoglalkoztatást, Pályázatokat
és Intézményi Beruházásokat Felügyelő Bizottsági tag választása.
Pisók István polgármester: Képviselő társam Fuder Lászlóné lemondott a bizottsági
tagságról és valakit választani kellene.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom Molnár Zoltán képviselőt.
Fuder Lászlóné képviselő: Lehet külsős tagot is választani. Két belsős és egy külsős is lehet.
El lehet rajta gondolkozni.
Pisók István polgármester: Javaslom elhalasztásra. Kérem, jelöljenek tagot a következő
soros testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
60/2017. (IV.18.) számú határozat

-Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és Intézményi Beruházásokat Felügyelő bizottsági tag
ajánlásaTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közfoglalkoztatást,
Pályázatokat és Intézményi Beruházásokat Felügyelő bizottság bizottsági tagjára ajánlásokat
vár be a képviselő-testület tagjaitól a következő testületi ülésre.
Határidő: Következő soros testületi ülés
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és Intézményi Beruházásokat Felügyelő bizottság
elnöke
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Ötödik napirendi pontunk az egyéb előterjesztések
A Járási Startmunka Mintaprogram keretében állatorvos megbízása
Pisók István polgármester: Az állatorvostól bekértünk egy részletes árajánlatot, mert nem
volt egyértelmű.
Héder Zsolt képviselő: A végösszeg bruttó 698 ezer / 12 hó, ez a Dr. Vörös János állatorvos
ajánlata.
Fuder Lászlóné képviselő: Tatár doktor úr pedig 880 ezer + Áfa.
Héder Zsolt képviselő: Vörös doktor úrral legyen szerződés kötve, mint a Pénzügyi bizottság
elnöke ezt javaslom.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
61/2017. (IV.18.) számú határozat
-

Dr. Vörös János állatorvos megbízása a 2017. évi Járási Startmunka
Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó állatorvosi feladatok
ellátásával-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Vörös János
állatorvost bízza meg a 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági
projektjéhez kapcsolódó állatorvosi feladatok ellátásával.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Dr. Vörös János állatorvos (5241 Abádszalók, Darwin u. 3.)
Irattár

/Az árajánlat teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Fuder Lászlóné képviselő: A víz mintavétele jó?
Pisók István polgármester: Elméletileg jó, kicserélték a szűrőt.
Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm
mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom.

K.m.f.

Pisók István
polgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Kovács Piroska
jkv. vezető

