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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 7-én
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Pisók István polgármester
Boros Tibor képviselő
Hajnal Istvánné 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
van távol, Márton János ő telefonon 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.
1/2020. (I.07.) 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.
2/2020. (I.07.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

1.) Tiszagyenda
jóváhagyásáról

Községben

induló

2.) 2020. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
3.) 2020. évi munkaterv jóváhagyásáról

kistérségi

startmunka

mintaprogramok

4.) Egyebek
Első napirendi pont: Tiszagyenda Községben induló kistérségi startmunka mintaprogramok
jóváhagyásáról
Pisók István polgármester: Mindenki kapott egy tervezőlapot, amit már előzőleg
egyeztettünk a Munkaügyi Központtal. A Munkaügyi Központ ezt jóváhagyta azokkal a
tematikákkal, amikről a képviselőkkel időközben tárgyaltunk. Lényegesen kevesebb dolgozó
lesz a mezőgazdasági programban. 15 főt tudunk foglalkoztatni. Szakosítottakat nem tudunk
foglalkoztatni, csak olyan embert tudunk fölvenni, akinek, nincs semmilyen szakképesítése.
Három hónap után engedélyezik a szakképzettek fölvételét.
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Nem terveztünk plusz létszámot, mert a tavalyi év
folyamán plusz 8 főt terveztünk fölvenni és az volt a probléma, hogy nagy nehezen a 8 főt fel
is vettük, de kb. 1 hónapig maradtak és utána elment mindenki. Ugyanis van egy olyan
támogatási rendszer, hogyha 1 hónapot közfoglalkoztatásban dolgozik, és innen elmegy
munkahelyteremtő programra akkor kb. 44.000.-Ft-ot kap addig, havonta amíg tartott volna a
munkaszerződése.
Pisók István polgármester: A pályázat tartalmaz 30 db juhot, benne van a palánta,
munkaruha, védőeszközök, állatorvosi költség.
Hajnal Istvánné képviselő: Nagyon meg kellene néznünk, hogy ki az a 15 fő, akit
fölveszünk, aki dolgozni akar ez nagyon fontos. Az ellenőrzést fokozni kell majd.
Pisók István polgármester: A Bocskai kertészetben kell, egy olyan ember, aki kint van és
állandóan felügyeli a dolgokat.
Boros Tibor képviselő: Mivel ez a 15 fő nem nagy létszám szerintem, ha meg lesznek a
személyek mindenkivel, egyesével el lehetne beszélgetni, mi a feladata, mit várunk.
Pisók István polgármester: Ma is tartottam nekik kis előadást, kijárok ellenőrizni. A kamerát
szeretnénk megvásárolni a juh hodályhoz.
Pisók István polgármester: Próbáltuk a pályázatban úgy elosztogatni a pénzeket, hogy ne
kelljen hozzátenni önerőt, mert azelőtt 10%-ot tettünk hozzá.
Koósné Ignácz Anikó ügyintéző: Az eszközhöz, a bér 100%-os támogatású volt eddig is.
Pádár Lászlóné képviselő: Az állatorvosnak a díja, abba nem szerepel a kötelező
kutyaoltásnak a díja?
Pisók István polgármester: Nem szerepel.
Balogh Henrietta aljegyző: Az általános oltások benne vannak viszont volt, hogy betegek
voltak a juhok és pluszban kellett oltani, azt nem tartalmazza.
Boros Tibor képviselő: Vigyázni kell, mert a birka az egyik legnehezebben gyógyítható állat.
Pisók István polgármester: Ezt átbeszélve, aki ezzel egyetért, hogy ebben a formában
kerüljön a pályázat benyújtásra és felhatalmaznak a hatósági szerződés aláírására, kérem,
hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a határozati javaslat
egyhangúlag elfogadásra került.

3/2020. (I.07.) Kt. határozat
-

2020. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram jóváhagyásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Tiszagyenda
Község 2020. évi Közfoglalkoztatási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programját.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
2020. évi Közfoglalkoztatási Mintaprogram benyújtására, a hatósági szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere
2.) Balogh Henrietta aljegyző
3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
4.) Irattár
Második napirendi pont: 2020.évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Balogh Henrietta aljegyző: Csehné Köteles Rozália a Tiszaroffi Közös Önkormányzati
Hivatalnak a belső ellenőre, kötelező belső ellenőrt foglalkoztatni, Ő a jegyzői javaslatok
alapján állítja össze az ellenőrzési tervét, ki szokott jönni, ellenőrizni. Most jelenleg a konyhát
ellenőrizte, emiatt vártuk decemberben, de majd most fog jönni januárban. A tavalyi belső
ellenőrzési tervben ez volt.
Hajnal Istvánné képviselő: Átnéztem az előterjesztést és nagyon jónak tartom, hogy pont
ezeket a témákat jelölték meg benne, az egyik kiemelkedően jó a szociális intézmény
személyi feltétele. Nagyon fontos, hogy egyes szakterületekre megvan-e a létszám. Javaslom
elfogadásra ezt a tervet, menet közben lehet kérni ellenőrzést, ha valami problémás terület
van.
Pádár Lászlóné képviselő: Én is ezt szerettem volna kérdezni, hogy az év végi belső
ellenőrzés megtörtént-e, mikor történik meg és az elszámoltatás az előző ciklusban, második
félévében történt határozatok végrehajtása stb.? Ezt a belső ellenőrzés vizsgálja vagy sem?
Balogh Henrietta aljegyző: Konkrétan azokat a dolgokat vizsgálja, ami az ellenőrzési
tervben meg lett adva, viszont, ha van rá igény akár a polgármester úr, akár a képviselők
részéről őt fel lehet kérni menet közben is az ellenőrzésre.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a 2020. évi belső ellenőrzési tervet. Aki
ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
4/2020. (I.07.) számú Kt. határozat
-

A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31 – 32. §-a alapján – a 2020.
évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: azonnal:
Felelős: aljegyző, belső ellenőr
A határozatról értesül:
1.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
2.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyendai Kirendeltségének Aljegyzője
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármestere
4.) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Harmadik napirendi pont: 2020.évi munkaterv megtárgyalásáról
Pisók István polgármester: Meghatározzuk az egész éves munkatervünket, de természetesen
ehhez jöhet bármi ez csak egy tervezet. Beszámolók, belső ellenőr jelentése, áprilisban lesz a
beszámoló 2019.évi gazdálkodásról, költségvetés. Bárkinek van javaslata a munkatervhez
kapcsolódóan szívesen fogadjuk.
Pádár Lászlóné képviselő: Mikorra kell elfogadni a költségvetést?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudom pontosan, de március közepe, megnézem pontosan.
De jó lenne még februárban elfogadni, mert ha véletlenül nem lesz elfogadott
költségvetésünk, akkor nem kapunk normatívát.
Hajnal Istvánné képviselő: Megcsináltuk a rendezvénytervet, de ahol nagyobb rendezvény
van, mint például az augusztus 20-a szerintem már bele kellene venni ennek a falunapnak a
megszervezését, mert ez általában kiadással jár. A költségvetés tervezésénél a
rendezvénytervet figyelembe kell venni.
Pisók István polgármester: A Falunap időpontját is meg kell szervezni, hogy ne egy napon
legyen Tiszaroffal, meg kell beszélni. Augusztus 1-2 lenne a kerékpárverseny a Fundamenta
segítségével valósulna meg.
Hajnal Istvánné képviselő: Akkor a júliusiba bele kellene venni.
Pisók István polgármester: Ha szeretnénk sztárvendéget hívni augusztus 20-ra azt is
hamarabb kell tárgyalni.
Pisók István polgármester: Soros testületi ülések időpontját is meg kellene határozni,
minden hónap második keddje 16:30 –kor.
Hajnal Istvánné képviselő: A Képviselők fogadóóráját is meg kellene határozni.
Pádár Lászlóné képviselő: Januárban, még a Start munkaprogramot is be lehetne írni.
Balogh Henrietta aljegyző: Júniusban be van írva a Díszpolgári cím és a Tiszagyendáért
emlékérem itt lehetne tárgyalni a Falunapot. A két ülés közti végzett munka beszámolóját is
írjuk bele minden soros üléshez, amit Gizike javasolt.

Pisók István polgármester: Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e
további kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, javaslom
elfogadni a kiküldött munkatervet azzal a módosítással, hogy minden egyes soros ülésen
legyen beszámoló a két ülés között lévő munkáról valamint minden egyes soros testületi ülés,
minden hónap második keddjén 16:30-kor kerüljöm megtartásra, valamint júniushoz írjuk
bele falunap megtárgyalását, júliushoz pedig a kerékpárverseny rendezvényének
megtárgyalását és a Séta a mellrák ellen program megtárgyalását. Aki ezzel a módosítással
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. megállapítom, hogy a
munkaterv 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.
5/2020. (I.07.) számú KT. határozat
-

Tiszagyenda
Községi
Önkormányzat
munkatervének elfogadásáról –

Képviselő-testülete

2020.

évi

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 2020. évi
munkatervet a javaslat szerint elfogadja.
A 2020. évi Munkaterv teljes szövege a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2020. év folyamatos
Felelős: Pisók István polgármester
Negyedik napirendi pont: Egyebek
Háziorvosi pályázat
Balogh Henrietta aljegyző: Kettő háziorvosi pályázati kiírás is elkészült, beszéltem a
Magyar Orvosi Kamarával oda is menne pályázati felhívás, a Közigállásra is, de ott csak
közalkalmazotti állást lehet hirdetni. Mindkét portálra feltennénk, ha így jóváhagyja a
pályázati kiírásokat a Képviselő-testület.
Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a pályázati kiírásokat. Megkérdezem, hogy
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat
elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a háziorvosi pályázati kiírások
elfogadásra kerültek, ezek változatlan tartalommal feltölthetően a MOK és a közigállás
oldalakra.
6/2020. (I.07.) számú Kt. határozat
-

Háziorvosi pályázati kiírások jóváhagyásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
szereplő pályázati kiírásokat változatlan formában jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az a Magyar Orvosi Kamara, valamint a közigállás állásportálon
megjelentesse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

A határozatról értesül:
1.) Magyar Orvosi Kamara
2.) www.kozigallas.gov.hu
3.) Tiszagyenda Község polgármestere helyben
4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
5.) Irattár
Pádár Lászlóné képviselő: Volt szó a november 6-i ülésen, hogy a képviselőknek lesz
képzés. Erről van már valami bővebb tájékoztatás?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem kaptunk erről egyenlőre, még semmit, a névsort elküldtük a
Kormányhivatalnak.
Pádár Lászlóné képviselő: A másik, hogy már számon kérték rajtam, hogy hol van a
faluújság.
Hajnal Istvánné képviselő: Úgy volt, hogy majd Attila megcsinálja.
Pisók István polgármester: Meg kell szerkeszteni ezt a faluújságot.
Hajnal Istvánné képviselő: Én nagyon szívesen segítek neki, Heni is tud segíteni. A
Kunhegyesi hírmondó mintának tökéletes.
Pisók István polgármester: Beszéltem Négyesi Petivel a honlapot is át szervezzük. Az
újságra visszatérve beszéltem a nyomdával, megcsinálja minimális költséggel, viszont
szeretnék csináltatni egy tiszagyendai naptárt.
Lenge Tiborné képviselő: Engem megkeresett az egyik illető, szeretné Tiszagyendán
megszervezni az Országos Minősítő Népdalkör Versenyét sajnos nemet kellett neki
mondanom mivel a Kultúrházunk kicsi, az illemhelyünk az nulla, öltözőnk nincs. Ez azzal jár,
hogy legalább 180 főt hozott volna az illető és nem akármilyen fellépőket, országosan
elismertek.
Balogh Henrietta aljegyző: A tornaterem Marika néni? Az nem lenne jó?
Lenge Tiborné képviselő: Nagyon jó lett volna.
Pisók István polgármester: Rendezvény sátort kell bérelni és meg van oldva.
Lenge Tiborné képviselő: Áprilisban szeretnénk, az meg még korán van, hideg van. Ha
áttolná május végére, akkor nekünk az jó lenne.
Pádár Lászlóné képviselő: Magyar Falu Program keretében az orvosi eszközök
megérkeztek?
Balogh Henrietta aljegyző: Megérkeztek, a bútor az egyetlen dolog, amire tárolási
nyilatkozatot adott a Rextra, amit nem tudott beszerezni, leltárba lettek véve az eszközök.
Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy valakinek esetleg kérdése, véleménye,
hozzászólása van-e a mai testületi üléshez? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és
az ülést bezárom.
K.m.f.
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Tóthné Kovács Piroska
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Balogh Henrietta
aljegyző

