19. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
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19. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28án megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Boros Tibor képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Lenge Tibor Andrásné képviselő
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 1 fő
Márton János van távol, ő jelezte távol maradását.
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
106/2019. (XI.28.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
107/2019. (XI.28.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1.)
Tiszarroff-Tiszagyenda-i
módosításának kezdeményezése

Közös

Önkormányzati

Hivatal

megállapodás

2.) „Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői szolgálat
felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó késedelmi kötbér érvényesítéséről
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó
javaslat ismételt megtárgyalásáról
5.) Egyebek
Első napirendi pont: Tiszaroff- Tiszagyenda-i Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás
módosításának kezdeményezése
Pisók István polgármester: Ezt időközben az előző Képviselő-testület megváltoztatta és ez a
változtatás nekünk éves szinten 2 millió forint mínuszt jelentett. Javaslom, hogy
kezdeményezzük a Tiszaroff Önkormányzatnál, hogy állítsák vissza a régi
megállapodásunkat, ugyanis abban a megállapodásban 3,5 fő volt Tiszagyendára és 4,5 fő volt
Tiszaroffra.
Balogh Henrietta aljegyző: Igen, mikor kezdődött a Közös Hivatal 2013. január 1-el kellett
egy megállapodást kötni és akkor nem lakosságszám-arányosan, hanem elismert
létszámarányosan született ez a megállapodás, azért mert a költségvetési törvény is így
finanszíroz. Most jelenleg 8,31 fő után kapja a két hivatal a finanszírozást és úgy volt, ahogy a
8 főt 3,5-4,5 főre bontottuk ez százalékosan megosztva annyit jelentett, hogy 56,25% volt
Tiszaroffé és 43,75% Tiszagyendáé. 2016.-ban kezdeményeztek egy módosítást, hogy álljon
át ez az egész lakosságszám arányosra, ami annyit jelent, hogy Tiszaroffnak 62% jut a
finanszírozásból Tiszagyendának 38%. Anyagilag durván egy 2 millió forint mínuszt jelent.
Ha ez a változtatás nem jött volna létre, akkor Tiszagyenda Községi Önkormányzatának
ennyivel kevesebb önkormányzati kiegészítést kellene hozzátenni.
Boros Tibor képviselő: Ki volt az, aki ezt a módosítást elfogadta?
Pisók István polgármester: Hárman nem szavaztuk meg Gizike, én és Fuderné képviselőtársam.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Amikor erre sor került igazából úgy elsummant az
előterjesztések között ez az összes többi, hogy megmondom őszintén, hogy én se nagyon
figyeltem fel rá. Nem volt így kihangsúlyozva hogy ez ennyit jelent meg Tiszagyendának rá
kell fizetni meg hasonló. ez egy tévedés volt, mert biztos vagyok benne, hogy a régi testület
sem szavazta volna meg. Most hogy ez napirendre került megint itt hívnám fel mindenkinek a
figyelmét, hogy nagyon meg kell nézni a képviselő testületi anyagokat, hogy mi van benne, ha
az ember nem érti, akkor fel kell jönni a Jegyző asszonyhoz és megkérni, hogy magyarázza el.
Balogh Henrietta aljegyző: Az indoka a módosításnak nem ez volt, hanem a gazdaságvezető
betöltetlen álláshelyé. Arról, szólt, hogy gazdaságvezető hiányában külsős cég is megbízható
legyen a könyvelési feladatok ellátásával, mivel volt, hogy ez akadályokba ütközött. Viszont
olyan rész is módosult, amire tényleg nem figyelt oda senki.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Mindenképpen visszakellene módosítani az eredetire.
Oláh János képviselő: Tiszaroffal nem lett még tárgyalva semmi sem?
Pisók István polgármester: Nem. Kezdeményezzük ennek a visszaállítását ellenkező esetben
felmondjuk velük a közös hivatalt.

Boros Tibor képviselő: Ezt nevezzük A tervnek, hogy ezt a szerződést Tiszaroffal
felmondjuk. De kérdezem, hogy B terv van, ha Tiszaroff mégis azt mondja, hogy nem akar
ezen változtatni?
Pisók István polgármester: Tiszaroffnak sem jó, ha elmegy máshová.
Pisók István polgármester: Javaslom, kezdeményezzük a megállapodás módosítás
visszaállítását ellenkező esetben felmondjuk velük a Közös Hivatalt.
Balogh Henrietta aljegyző: Másik alternatíva van, hogy ha nem Tiszaroffal leszünk, akkor
kihez csatlakozunk? Mivel 2000 fő alatti talapülésnek az önkormányzati törvény szerint
mindenképpen közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni. A határozati javaslat, akkor
kiegészítésre kerül azzal, hogy amennyiben nincs megállapodás módosítás, akkor a Tiszaroff
Község Önkormányzatával a megállapodást felbontjuk?
Pisók István polgármester: Igen. Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs kérem a határozati javaslatot
elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben Tiszaroff Községi Önkormányzata a
megállapodás módosítását nem hagyja jóvá, akkor Tiszagyenda Községi Önkormányzata
megszünteti velük a Tiszaroff és Tiszagyenda Községi Önkormányzatok között létrejött közös
önkormányzati hivatalok működtetéséről szóló megállapodást. Amennyiben ezzel
egyetértenek, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
108/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
-

Tiszaroff-Tiszagyenda-i
Közös
módosításának kezdeményezése -

Önkormányzati

Hivatal

megállapodás

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Tiszaroff
Község Önkormányzata és Tiszagyenda Község Önkormányzata közötti közös önkormányzati
hivatal létrehozására és működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat
mellékletben szereplő módosítás szerint.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben Tiszaroff
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Tiszagyenda Községi
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, jelen határozat mellékletét
képező megállapodás módosítását, abban az esetben a közös önkormányzati hivatalt Tiszaroff
Község Önkormányzatával megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff Község polgármestere
2.) Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere
3.) Balogh Henrietta aljegyző
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal
5.) Irattár

Második napirendi pont: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásavédőnői szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó késedelmi kötbér
érvényesítéséről
Pisók István polgármester: Javaslom a régi képviselői döntést, miszerint ne számlázzuk ki a
kötbért, ezt a határozatot helyezzük hatályon kívül. Az Ügyvéd úrnak itt van az állásfoglalása
egyértelműen megmondja, hogy a kötbér jár az önkormányzatnak. Van itt 3.000.000.-Ft.-ja a
vállalkozónak nálunk. Önkormányzati vagyonról nem mondhatunk le az hűtlen kezelés.
Kétszer is határidőt hosszabbítottunk. December 15-én adták át hellyel közel voltak akkor is
hibák.
Boros Tibor képviselő: Van itt nekik 3.000.000.-Ft-ja, ha jól emlékszem 4.189.454.-Ft akkor
konkrétan 1.200.000.-Ft az, ami konkrétan maradna?
Balogh Henrietta aljegyző: Viszont a TOP-3.2.1-es pályázat elszámolásnál nekünk a
vállalkozási szerződés szerint a számlát ki kell fizetni, nincs lehetőség két különböző
pályázatot összevonni és a fizetési kötelezettségeket egymással kompenzálni. Ez két külön
dolog. A Kormányhivataltól a korábbi testületi ülést követően kértem állásfoglalást a kötbér
érvényesítéséről, amelyet az előterjesztéshez csatoltam is, abban az szerepel, hogy az
önkormányzat saját hatáskörben dönt a kötbér érvényesítéséről. Amennyiben a bíróság
megállapítja a kötbért, arról nem mondhat le a Képviselő-testület.
Pisók István polgármester: Javaslom először is, hogy a 47/2019. (IV.24.) számú határozatot,
mely a kötbér érvényesítésének az elutasításáról szól helyezzük hatályon kívül. Ehhez
kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
109/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
-

47/2019. (IV.24.) számú „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása – védőnői szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó
késedelmi kötbér érvényesítéséről szóló Képviselő-testületi határozat hatályon
kívül helyezéséről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 47/2019.
(IV.24.) számú az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői
szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó késedelmi kötbér érvényesítéséről
szóló Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd Kunhegyes
Pisók István polgármester: Szintén ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérem, az
előterjesztésben kiküldött határozati javaslat elfogadását. Ehhez kapcsolódóan kérdés,
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatot.
110/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
-

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői
szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódó késedelmi kötbér
érvényesítéséről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Enzyker Kftvel szemben érvényesíti 4.189.454.- Ft azaz Négymillió – száznyolcvankilencezer –
négyszázötvennégy forint összegű késedelmi kötbért, mivel a vállalkozó nem tartotta be a
vállalkozói szerződés és annak módosításában vállalt 2018. október 31-i végteljesítési
határidőt.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármestert, hogy a késedelmi kötbér érvényesítésével kapcsolatosan járjon el.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Enzyker Kft. Debrecen
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről
szóló 2/2019.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Balogh Henrietta aljegyző: A kötelezettség vállalás felső határa Polgármester úr esetében
hatályos a költségvetés rendelet szerint 100.000.-Ft-ban volt meghatározva. Ez most 200.000.Ft lenne, a kis értékű tárgyi eszközök értékhatára is 200.000.-Ft. 200.000.-Ft-tól a
beszerzendő eszközök már nagy értékűnek minősülnek, oda a beszerzési szabályzatunk
alapján már mindenképpen 3 árajánlat kérése szükséges és arról a Képviselő-testület dönt.
Amennyiben ez nincs szabályozva a rendeletben, ezt a részt a Képviselő-testület hatályon
kívül helyezim úgy a polgármester úr a Képviselő-testület nélkül semmiben sem vállalhat
kötelezettséget.
Pisók István polgármester: A Pénzügyi Bizottság bármikor belenézhet mindenbe. A rendelet
tervezet szerint az önkormányzati képviselők tiszteletdíja bruttó 35.000.-Ft lenne, a bizottság
elnökének a tiszteletdíja bruttó 15.000.-Ft, a bizottság tagjainak tiszteletdíja bruttó 12.000.-Ft
lenne. Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ehhez a napirendi ponthoz, rendelet
módosításához kapcsolódóan kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem
a rendelet módosításának elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet
tervezetet.

9/2019. (XI.28.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II.26.) számú önkormányzati rendelete módosításáról –

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Negyedik napirendi pont: JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez
kapcsolódó javaslat ismételt megtárgyalásáról.
Balogh Henrietta aljegyző: Tegnapi napon a Szociális Bizottság is megtárgyalta ezt az
előterjesztést, igazából itt arról lenne szó, hogy volt egy hatósági ellenőrzés a Szociális
Intézményben, ahol feltárták, hogy Tiszagyendán és Tiszaroffon is kellene 1-1 fő főállású
családgondozót foglalkoztatni, de erre finanszírozást az állam nem ad. 3.400.000.-Ft
finanszírozást ad összesen, feladat ellátás Tiszaroffé mivel közös hivatalt működtetünk sé a
jogszabály ezt mondja ki. Tiszaroff tegnap tárgyalta ezt a kérdést és javaslatot tett
amennyiben Tiszagyenda tartja magát a régi megállapodáshoz akkor a 3.400.000.-Ft –ot amit
az állam ad családsegítésre és gyermekjóléti feladatok ellátására, azt lakosságszám arányosan
ossza meg a két település. Ha mi fölveszünk egy családsegítőt az kb. 2.000.000.-Ft –os
önkormányzati kiegészítést jelent a Tiszagyendai Önkormányzatnak. Igazából a
lakosságszám, illetve nem tudom, az esetszám indokolja-e hogy ide két fő családsegítő is
felvételre kerüljön?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Indokolná, ugyanis 1 főre 25 család kell, hogy jusson. Ha
emelkedik olyan nagymértékben a normatíva, hogy lesz, erre pénz akkor ezen bármikor lehet
évközben is változtatni. De most jelen állapotban az mellett maradtunk tegnap hogy marad a
régi felállás, ahogy a törvény előírja, hogy Közös Önkormányzati Hivatal esetén 1 fő látja el
heti 2 nap nálunk 3 nap Tiszaroffon.
Balogh Henrietta aljegyző: Először is hatályon kívül kellene helyezni azt a korábbi döntést,
ami augusztus 22-én született, a 79/2019. (VIII.22.) számú határozatot és ugyanabban a
határozatban lehetne dönteni a szociális intézmény további működéséről, amiben javasolja
polgármester úr a Képviselő-testületnek, hogy a régi rendszer maradjon érvényben, mely
szerint a családsegítő és gyermekjóléti feladatok továbbra is Tiszaroff Község gesztorságával
kerüljenek ellátásra, úgy, hogy a családsegítő egy héten meghatározott napokon a korábbiak
szerint legyen Tiszagyenda településen. Az idősek klubjában lévő dolgozó lássa el a szakmai
vezetői feladatokat. És a demens ellátáshoz egy mentálhigiénés munkatárs kerüljön felvételre.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, javaslom a határozat hatályon kívül helyezését. Aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
111/2019. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
-

A JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
által végzett JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó
javaslatok megtárgyalásáról szóló 79/2019. (XI.28.) számú határozat hatályon kívül

helyezéséről, javaslattétel a Tiszagyendai Szakmai Egység további működési
lehetőségeire Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JNSZ Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által végzett
JN/17/00236-5/2019. iktatószámú hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó javaslatok
megtárgyalásáról szóló 79/2019. (XI.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi
Szociális Társulás által fenntartott Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
Tiszagyendai Szakmai Egysége vonatkozásában az alábbi javaslattal él:
-

Tiszagyenda Községben a családsegítő és gyermekjóléti feladatok a korábbi
működésnek megfelelően Tiszaroff Község gesztorságával kerüljenek ellátásra
az idősek klubjában foglalkoztatott szociális munkatárs lássa el a szakmai vezetői
feladatokat
a demens ellátáshoz kapcsolódó mentálhigiénés feladatok ellátására egy fő
mentálhigiénés munkatárs kerüljön felvételre.

A határozatról értesül:
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
2.) Tiszaroff Község Önkormányzata
3.) Tiszagyenda Község Polgármestere
4.) Irattár
Ötödik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Local Agenda 21 –Tiszaroff és Tiszagyenda
Balogh Henrietta aljegyző: A múlt hét folyamán Tiszaroffon a szennyvízberuházásnál volt
egy átfogó ellenőrzés. Az ellenőrzés keretében feltárták, hogy a Local Agenda program lejárt.
A KEOP pályázat keretében a fenntarthatóság programját, azaz a Local Agenda programot
meg kellett írni még 2012-ben. Ezt is érintette az ellenőrzés és mivel letelt az 5 év így ezt a
programot felül kell vizsgálni. Arról kellene hozni egy döntést a testületnek, hogy ezt a
programot felülvizsgálja, és akkor ehhez várnánk a következő ülésig a módosító, átdolgozó,
kiegészítő javaslatokat.
Pisók István alpolgármester: Javaslom a felülvizsgálatot. Megkérdezem, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem
elfogadásra a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon. megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
112/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Tiszaroff és Tiszagyenda Local Agenda 21 program felülvizsgálata –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszaroff és
Tiszagyenda Local Agenda 21 programját felülvizsgálja.

A felülvizsgálathoz kapcsolódóan a Local Agenda 21 programot illetően a képviselő-testület
tagjai a következő képviselő-testületi ülésig tehetnek javaslatot.
Határidő: következő soros testületi ülés
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Tiszaroff Község Polgármestere
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Igazgatási szünet elrendeléséről
Pisók István alpolgármester: December 23-a, egy hétfői nap, ezt követően december 24-től
nem dolgoznak a köztisztviselők. A hivatali dolgozók olyan kéréssel fordultak hozzánk hogy
nem-e rendelnénk el igazgatási szünetet, készenlét lesz. Megkérdezem, hogy ehhez
kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
113/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Igazgatási szünet elrendeléséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. december
23. napjára igazgatási szünetet rendel el. A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyendai Kirendeltsége ezen a napon nem lesz nyitva, azonban készenlétet tart.
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község polgármestere
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Mikulás csomag nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Pisók István polgármester: Minden évben adunk mikulás csomagot 150 darabot összesen,
iskolásoknak, óvodásoknak.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szociálisba az időseknek is mindig volt, amikor saját
konyha volt.
Pisók István polgármester: Javasolni fogom a konyhának, hogy most ők biztosítsák a
csomagot.
Balogh Henrietta aljegyző: Mondani fogom az óvoda vezetőjének, hogy most ők biztosítsák
a csomagot.

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ehhez
a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
114/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Mikulás csomag készítéséről –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tiszagyendai
óvodásoknak, iskolásoknak és a szociális étkezőknek a Platánfa Óvoda és Konyha
közreműködésével mikuláscsomagot biztosít.
Felkéri a Képviselő-testület a Platánfa Óvoda és Konyha vezetőjét, hogy működjön közre a
mikuláscsomagok elkészítésében.
A határozatról értesül:
1.) Platánfa Óvoda és Konyha vezetője helyben
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. beszámolási
kötelezettségéről
Pisók István polgármester: Javaslom, hogy a Nonprofit Kft. számoljon be az eddigi
tevékenységéről, rendeljük ide az igazgatót decemberi hónapra. megkérdezem, hogy ehhez
kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
115/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft-től beszámoló kérése –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tiszagyendáért
Kommunális Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét, hogy az ügyvezetése alatt
történő Kft. eddigi működéséről számoljon be.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Gődér Roland ügyvezető
A határozatról értesül:
1.) Gődér Roland Fegyvernek
2.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Pisók István polgármester: Gázbekötés a savanyító üzembe

Pisók István polgármester: Javasolnám a gázbekötést a savanyítóba. Elkezdődtek ezek az
ingyenes bekötések nem tudom közületnek esetleg így be lehet-e kötni.
Oláh János képviselő: Ahhoz, hogy csináljunk ott valamit meg kell őrizni az állagát az egész
épületnek, meg kell nézni a tetőt 3-4 helyen is bevan szakadva.
Pisók István alpolgármester: Az emberek közül senki nem mer fölmenni a tetőre, hogy ezt
megcsinálja, de vannak ilyen problémák a művelődési házban is, de megoldjuk, mert van
olyan emberem, aki fel mer menni és megigazítjuk. Megkérdezem a képviselőket, hogy ehhez
kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot.
116/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Gázbekötés a savanyító üzembe –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a
gáz bekötését a savanyító üzembe.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatosan eljárjon.
Felelős polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Oláh János képviselő: Van-e még itt a régi képviselők közül olyan személy, akinek a
működéshez kapcsolódó jogköre fönn áll? Utalványozási joga vagy egyebek?
Alpolgármesternek?
Balogh Henrietta aljegyző: A pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata zajlik, de egyébként itt
a banki rendszerben a gyakorlatban már nincs neki ehhez joga. Megszűnt az alpolgármesteri
tisztsége október 13 napjával, akkor minden ehhez kapcsolódó jogkör is megszűnt.
Pádár Lászlóné képviselő: Ez írásban rögzítve van vagy pediglen hallgatólagosan.
Balogh Henrietta aljegyző: Maga a jogszabály, azaz Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény mondja ki, hogy a települési képviselő megbízatása addig szól, amíg az új
képviselő-testület megválasztásra nem kerül, tehát október 13-ig. Ezt követően a képviselői
tisztség és az ebből fakadó jogok is megszűnnek.
Pisók István alpolgármester: Beszéltem a Doktornővel és azt mondta, hogy fenntartja
továbbra is a beadott felmondását. Másnap fölhívott és kérdezte, hogy mi a tervünk nekünk az
Ildikóval, mondtam, hogy ilyenen még nem gondolkoztunk. Április 10-ig az ő alkalmazottja.
Javaslom, hogy írjunk ki pályázatot a háziorvosi állásra. Megkérdezem, hogy ehhez

kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati
javaslat elfogadását.
117/2019. (XI.28.) számú határozat
-

Háziorvosi pályázat kiírása –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki
háziorvosi állásra.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Rendezvényterv megtárgyalása
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, úgy kezdjünk majd minden képviselő testületi
ülést, hogy a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről számoljunk be.
Pisók István polgármester: Rendezvénytervet összeállítottuk, lehet hozzá javaslatokat tenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van itt, ami engem érint a mellrák elleni séta, ahol rendező
Hajnal Istvánné, ilyen nincsen, a faluban rendezvényt önhatalmúan nem lehet rendezni. Az a
rendezvény az önkormányzaté, gondozási központé, művelődési házé. Gyermeknap rendezője
májusban az önkormányzat, ide bele lehet írni, még hogy EFOP pályázat keretében
megvalósuló családi nap. Jótékonysági estek kimaradtak, pl. a sportolóknak minden
decemberben van.
Pisók István polgármester: Nem írtuk bele, mert ezt ők döntik, el mikor akarják úgy, mint a
színjátszó kör vagy az asszonykórus. Természetesen együttműködünk.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Tervezzük meg az nem baj, ha nem valósul meg, iskolai
óvodai farsang februárban. Szociális intézmény szeretne jótékonysági bált rendezni január
vagy februárban.
Boros Tibor képviselő: Jelenleg a sportkör részesül-e valami támogatásban? Rendszeres
támogatásban?
Balogh Henrietta aljegyző: A közüzemű díjait fizetjük, évente körülbelül 600.000.-700.000.Ft.
Boros Tibor képviselő: Azt tudni kell, hogy ez a 600.000.-Ft a környező településekhez
képest csekély.
Pisók István alpolgármester: Szeretnénk támogatni a sportot, színjátszó kört, asszonykórust.

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van egy ilyen rendeletünk, hogy civil szervezetek
támogatása, minden évben, ha van olyan pénz, amit szét lehet osztani akkor arra a keretre,
lehet pályázni.
Pisók István alpolgármester: Tennék még egy javaslatot, Én hajlandó vagyok elmenni a
Tiszagyendai Sportkör elnökével a helyi vállalkozókhoz és megkérdezzük, hogy esetleg
támogatják-e a helyi sportkört.
Pádár Lászlóné képviselő: A Fuderné Marika által vezetett Sárközi Alapítvány is szokta
támogatni a sportot. Még a pedagógus napot is bele kellene írni a rendezvénytervbe.
Pisók István polgármester: Pedagógusnapon szoktunk vinni virágot.
Hajnal Istvánné alpolgármester: November 12-e a szociális munka napja. Köztisztviselői
nap július 1-e.
Pádár Lászlóné képviselő: Közmunkások napját is belehet írni, mert az idén is volt.
Pisók István alpolgármester: Szeretném hozzátenni, hogy az idén a közmunkás napon
rántott szelet volt és a húst Sági Tamás fizette ki. Köszönjük neki.
Pisók István alpolgármester: Az Asszonykórus tavaszváró ünnepségét is bele lehet tenni.
Pisók István alpolgármester: Sipos József emléktorna is minden évben megrendezésre kerül
és az iskolai rendezvényeket bele lehetne tenni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Polgármester úr lovas napot tervezel-e?
Pisók István alpolgármester: Egyenlőre, ebbe nem tudok nyilatkozni. Nem vagyok a lovas
nap elrontója.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem tudom bekerülhetnénk-e a nemzeti vágta
elődöntőjébe.
Pisók István alpolgármester: Utána kell járni.
Pisók István alpolgármester: Javaslom elfogadásra ezekkel a módosításokkal és
megkeressük a civil szervezeteket, hogy esetleg mikor szeretnének rendezvényt.
118/2019. (XI.28.) számú határozat
- Rendezvényterv elfogadásáról –
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat
mellékletét képező rendezvénytervet a javasolt kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, művelődési ház vezető
A határozatról értesül:

1.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
2.) Művelődési Ház vezetője helyben
3.) Irattár
Pisók István polgármester: Volt egy ilyen kérés a képviselőktől, hogy legyen az
elkövetkezendő időben jegyzőkönyv hitelesítő a képviselő tagok közül.
Balogh Henrietta aljegyző: Ezt mindenképpen az ülés elején kellett volna jelezni, amikor a
jegyzőkönyvhitelesítő is megválasztásra kerül. A hatályos szabályozás szerint a
jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.
Pisók István polgármester: A következőkben zárt ülés keretében folytatjuk, így zárt ülést
rendelek el.
K.m.f.
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Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető

Balogh Henrietta
aljegyző

