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2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-én
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Hajnal Istvánné alpolgármester
Boros Tibor képviselő
Lenge Tiborné képviselő
Oláh János képviselő
Pádár László Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
Pisók István polgármester úr sajnos akadályoztatva van, felkért, hogy vezessem le helyette a
mai Képviselő-testületi ülést. Márton János 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 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
7/2020. (I.29.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
8/2020. (I.29.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-



Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IX.24.)
számú a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról
A közszolgálati tisztviselők 2020. éviilletményalapjáról
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos megkeresésének
megtárgyalásáról











Tiszagyenda Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési
megállapodás megkötéséről
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Pénzügyi Bizottságába történő
delegálás
Közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére vonatkozó árajánlat megtárgyalásáról
Felvételi körzethatár kijelöléssel kapcsolatos döntés meghozatala
Egyebek

Első napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(IX.24.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének
módosításáról
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban, esetleg vélemény,
hozzászólás? Akinek kiegészítése vagy véleménye van, ezzel kapcsolatban kérem, hogy
mondja el. Addig, amíg gondolkodnak a Képviselő-társaim én szeretném elmondani az
észrevételeimet. Az 1. oldalon 36.§ (1) pont, ahol jegyzőkönyv hitelesítésre megbízott
képviselő, illetve itt úgy van, hogy képviselők, szerintem magát a (k) betűt zárójelbe
tehetnénk, mert nem fontos, hogy mindig kettő legyen, lehet, hogy éppenséggel egy hitelesítőt
nevezünk meg, így lehet?
Balogh Henrietta aljegyző: Lehet igen.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A következő oldalon a 17.§ (3) pontja. A napirendi pont
tárgyalásának napirendre tűzésére, elhalasztására a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke és
bármely képviselő tehet javaslatot. Én azt javasolnám, ha törvényes, de azt majd Jegyző
asszony megmondja, hogy itt a napirendi pont tárgyalásának napirendre tűzésére
elhalasztására a polgármester és bármely képviselő tehet javaslatot és oda írnánk, hogy
valamint a nemzetiségi önkormányzat elnöke az általa képviselt nemzetiségi napirendet vagy
témát illetően.
Pádár Lászlóné képviselő: Egyetértünk.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az utolsó oldalon, hogy a jegyzői és aljegyzői tisztség
egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén- legfeljebb 6 hónap időtartamra –
a jegyzői feladatok ellátását a jogi-és igazgatási szakügyintéző látja el. Szeretném kérdezni,
hogy ki ez?
Balogh Henrietta aljegyző: Dienes Tímea a Tiszaroffi Hivatalban dolgozik a pénzügyi
területen, de van neki jogi és igazgatási egyéb végzetsége. A kormányhivatal nem adott erre
állásfoglalást viszont valakit mindenképpen ki kell jelölni, törvény írja elő, hogy ezt
szabályozni kell a szervezeti és működési szabályzatban. De amennyiben a Képviselő-testület
gondolja, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező személy
lássa el ezt a feladatot.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A polgármester által kijelölt megfelelő végzettséggel
rendelkező személy látja el. Nem biztos, hogy Tiszaroffinak itt kellene lenni nálunk.
Balogh Henrietta aljegyző: Viszont mivel közös hivatal vagyunk egy jegyző és egy aljegyző
van. Arra nincs lehetőség, hogy külön legyen itt a jegyző, aljegyző helyettesítésére valaki,

mivel egy szervezet vagyunk. Viszont azt beleírhatjuk, hogy a megfelelő végzettséggel
rendelkező személy helyettesítse a jegyzőt, aljegyzőt.
Boros Tibor képviselő: A Nemzetiségi Önkormányzathoz visszatérve Tiszagyendán
megalakult ez az önkormányzat?
Balogh Henrietta aljegyző: Megalakult.
Boros Tibor képviselő: Kik a tagjai azt lehet tudni?
Balogh Henrietta aljegyző: Természetesen, nyilvános a működésük. Fehér Gábor az elnök,
Miklósi Gergő az elnökhelyettes és Mag Krisztina a tag.
Boros Tibor képviselő: Azt lehet tudni, hogy nekik mikor, van testületi?
Balogh Henrietta aljegyző: Nekik egy testületi ülésük volt az alakuló ülés, tavaly
októberben, de most nekik is kellene már ülésezni. Én kezdeményeztem az ülés összehívását,
nekik az együttműködési megállapodás, SZMSZ, költségvetés aktuális lenne, kértem, hogy
mondjanak egy időpontot, de az idáig vissza sem hívtak. Egy évben nekik 5 soros ülést kell
tartani. Nekik is lesz költségvetésük 520.000.-Ft-ot kapnak egy évre működésre.
Boros Tibor képviselő: Azokra az ülésekre mi bemehetünk?
Balogh Henrietta aljegyző: Nyilvános az ülés. Bárki bemehet.
Boros Tibor képviselő: Zárt ülést rendelhetnek el?
Balogh Henrietta aljegyző: Bizonyos ügyben igen, tarthatnak zárt ülést, de ezt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza, hogy melyek azok az
ügyek.
Boros Tibor képviselő: Akkor én, mint képviselő el kell mennem?
Balogh Henrietta aljegyző: Ha elrendelik a zárt ülést, akkor csak a helyi önkormányzati
képviselők, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető és szükség esetén az érintett lehet ott.
Pádár Lászlóné képviselő: Most ere a testületi ülésre mivel tárgyaljuk ezt a roma
önkormányzatnak a dolgait meglettek-e híva?
Balogh Henrietta aljegyző: Igen, meg lettek hívva.
Pádár Lászlóné képviselő: Mert gyakorlatilag nélkülük, hogy tárgyaljuk meg az ő dolgukat,
ha nincsenek itt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: 36.§ (5) bekezdésnél a zárt ülésről készített külön
jegyzőkönyvbe az érintetteken kívül a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a
jegyző, az aljegyző, a hivatal dolgozói, valamint a nemzetiségi önkormányzat elnöke az általa
képviselt nemzetiséget érintő ügybe tekinthet bele. Szeretném kérdezni Jegyző asszonyt, hogy
a hivatal dolgozói helyett a hivatal köztisztviselői nem volna jobb vagy mindenki, aki
közmunkába van fölvéve is adott esetben?
Balogh Henrietta aljegyző: Ez egy tervezet. A törvényes kereteken belül módosítható.
Változtathatjuk arra, hogy a hivatal dolgozói megfogalmazás helyett az ügyben érintett
köztisztviselő legyen.

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e még kérdés esetleg kiegészítés ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, megkérdezném, hogy az előterjesztett módosításokkal, melyek a
következők:
17.§ (3) A napirendi pont tárgyalásának napirendre tűzésére, elhalasztására a polgármester, a
helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke az általa képviselt napirendet illetően és bármely
képviselő tehet javaslatot. A javaslatot indokolni kell. A javaslat és az indokolás elfogadásáról
a képviselő-testület vita nélkül dönt.
26. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. A
képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző, valamint a
Képviselő-testületi ülésen jelen lévő képviselők közül a Képviselő-testület által az adott ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésére megbízott képviselő(k), mint jegyzőkönyv hitelesítő(k) írnak
alá.
36.§ (5) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe az érintetteken kívül a polgármester, az
alpolgármester, a képviselők, a jegyző, az aljegyző, az ügyben eljáró köztisztviselő, valamint
a nemzetiségi önkormányzat elnöke az általa képviselt nemzetiséget érintő ügybe tekinthet
bele. A zárt ülés jegyzőkönyvét és anyagát elkülönítve kell tárolni és megőrizni.
45.§ (3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása
esetén – legfeljebb 6 hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátását a megfelelő
végzettséggel rendelkező köztisztviselő látja el.
ezekkel együtt az SZMSZ módosítást elfogadja-e a Képviselő testület?
Megállapítom, hogy az elhangzott módosításokkal a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0
nem és 0 tartózkodik mellett egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását.

1/2020. (I.29.) számú rendelet
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2019. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról –

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérném Aljegyző asszonyt, hogy hirdesse ki ezt a
rendeletmódosítást, addig pár perc szünetet rendelek el.
Balogh Henrietta aljegyző: Tiszagyenda Község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.29.) számú rendeletét
a szervezeti és működési szabályzat szóló 7/2019. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról kihirdettem.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kihirdetésre került ezennel a rendelet és javaslom, hogy
válasszunk a rendelet értelmében két jegyzőkönyv hitelesítőt. Javasolnám a mai nap
jegyzőkönyv hitelesítőnek Pádár Lászlónét és Lenge Tibornét. Vállaljátok a hitelesítést?

Pádár Lászlóné képviselő: Természetesen igen.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megállapítom, hogy Tiszagyenda Községi
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem 0 tartózkodik szavazattal a mai
Képviselő-testületi ülésről szóló jegyzőkönyv hitelesítőjének Pádár Lászlónét és lenge
Tibornét választotta meg.
9/2020. (I.29.) számú határozat
-

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 29-i Képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Pádár Lászlónét és Lenge Tibornét
választja meg.
Második napirendi pont: A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezném Aljegyző asszonyt van-e hozzáfűzni valója
ehhez?
Balogh Henrietta aljegyző: Az előterjesztésben azt gondolom, hogy minden le van írva, de
kérdés esetén szívesen válaszolok.
Oláh János képviselő: Az én olvasatom szerint itt a tavalyi megy tovább ugye?
Balogh Henrietta aljegyző: A tavalyi bér jön tovább. Ugyanaz van betervezve.
Hajnal Istvánné alpolgármester: És a cafetéria juttatásnál ez az emelt összeg?
Balogh Henrietta aljegyző: A cafetéria juttatás törvény szerint úgy van, hogy az az
illetményalapnak az ötszöröse. Mivel az illetményalap 46.380.- Ft, így a cafeteria összege
ennyi.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Erre megvan a fedezet a költségvetésben?
Balogh Henrietta aljegyző: A költségvetés még most készül, ha így szavazza meg a testület
így, ezekkel az összegekkel lesz betervezve, azt nem tudom most megmondani, hogy
önkormányzati kiegészítést kell-e hozzá biztosítani, előre láthatólag valamennyit kell
biztosítani.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért, az
előterjesztéssel, rendelet tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom,
hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a rendelet elfogadásra került.
2/2020. (I.29.) számú rendelet
-

A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról -

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Harmadik napirendi pont: Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról

Hajnal Istvánné alpolgármester: Két új tag lépne be a társulásba, Kenderes és Túrkeve.
Javaslom, hogy fogadjuk el, hátrányt nem okoz. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan
kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat
elfogadásra került.
10/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozásról-

1)
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kenderes és Túrkeve
települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási
szándékát tudomásul veszi. A csatlakozásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás
rendelkezései az irányadóak.
2)
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3)
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást a melléklet
szerint aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Negyedik napirendi pont: NHSZ Tisza Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos
megkeresésének megtárgyalásáról.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez arról szól, hogy a Társulás a törzstőkét szeretné
megemelni. Én azt gondolom, hogy mi ne vegyünk részt ebben a törzstőke emelésben, azt
gondolom, hogy hátrányosan nem érint bennünket, de azért megkérdezem Aljegyző asszonyt,
hogy ha mi most nemmel szavazunk, akkor érint-e ez minket hátrányosan?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem érint.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Úgy tájékozódtam a környező településektől, hogy nem
járultak hozzá a törzstőke emeléshez, mert előnnyel sem jár számukra.
Oláh János képviselő: Úgy értelmezem, hogy ad egy másik lehetőséget, hogy a többiek
kipótolják azt a részt, akik nem szálnak be ebbe a törzstőke emelésbe. Azt is kivettem belőle,
hogy vannak bizonyos szankciók valahol, de ezt most így megnyugvásnak veszem.

Balogh Henrietta aljegyző: Régebben már volt ilyen, részesedésünk volt még az NHSZ előtt
egy másik társaságban és hátránnyal járt, fizetnünk kellett volna stb. ezért szálltak ki az
önkormányzatok. Én nem látok előnyét ennek, ha részt veszünk ebben törzstőke emelésben.
Oláh János képviselő: Igen, de az kell, hogy még tisztábban lássuk, hogy mégis mi annak a
következménye, ha mégsem, mert ez egy országosan megállapított tevékenység, és aki majd
pótolja, illetve kiegészíti ezt az emelést velük mi lesz?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ahogy én értelmeztem az úgy van, hogy az NHSZ a saját
anyagi forrásaiból megpótolja az emelést, de szankcióról nincs szó.
Oláh János képviselő: A másik ami miatt én sem járulnék hozzá, mert mindig a saját
szemszögével nézik, nem járultak ahhoz sem hozzá, hogy kisebb kukák legyenek.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van olyan a jogszabályban, hogy aki egyedül élő egy
háztartásban az igényelhet kisebb kukát.
Boros Tibor képviselő: A kódolás volna a legjobb megoldás.
Oláh János képviselő: Ők nem járultak semmihez hozzá, mert azt mondták veszteségként
érné a cégüket.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ennek pontosan utána kell járni, kihirdetni, hogy kinél
lehet ezt igényelni, Vígh Laci segít ezt elintézni és akkor nem kell azt a nagyobb díjat fizetni,
hanem a kevesebbet.
Lenge Tiborné képviselő: Ha valaki fél évig nem tartózkodik a községben, tehát nem lakja a
lakást sem, akkor kötelezheti arra a szemétszállító, hogy fizesse a díjat?
Balogh Henrietta aljegyző: Utána kérdezek.
Pádár Lászlóné képviselő: Vállalják, hogy milyen feladatokat fognak ellátni a lakosság felé
is, például fórumot tartanak, jó lenne, ha ilyen témák feljönnének, és egy szakember
nyilatkozzon ezekre a kérdésekre.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, hogy Aljegyző asszony írjon egy levelet, hogy
szeretnénk egy kiesebb lakossági fórumot. Van-e kérdés, hozzászólás?
Oláh János képviselő: Ők nem járultak semmihez hozzá, mert azt mondták. A napirendi pont
a megtárgyalásról szól, muszáj döntenünk?
Balogh Henrietta aljegyző: El is lehet napolni, Polgármester úr álláspontja az volt, hogy nem
kíván részt venni a törzstőke emelésben.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy Tiszagyenda Községi
Önkormányzat nem járul hozzá az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-nek a törzstőke emeléshez
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.

11/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

Az NHSZ TISZA Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről és a társasági szerződés
módosításáról -

I. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az NHSZ
Tisza Nonprofit Kft. törzstőke emelést hajtson végre oly módon, hogy:








A törzstőke emelés mértéke 100.000.000.- Ft azaz Egyszázmillió forint, amelyből
a jegyzett tőke emelésére 1.000.000.- Ft azaz egymillió forint, míg a tőketartalék
emelésére 99.000.000. Ft azaz Kilencvenkilencmillió forint kerül elszámolásra. A
törzstőke emelés tehát ázsiósan történik.
A törzstőke emelés készpénzben történik, melynek szolgáltatására a törzstőke
emelésről szóló határozat meghozatalát követően 2020. március 31. napjáig kerül
sor.
A Társaság nem jelöl ki a tagjain kívül más személyt arra, hogy abban az esetben,
ha az elsőbbségi joggal rendelkező tagok nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások
teljes összegének szolgáltatását, helyettük részt vegyen a törzstőke emelésben.
A törzstőke emelés pénzbeli hozzájárulás teljesítéséből való emelése során
alkalmazni kell a jegyzett tőke szolgáltatásra vonatkozó, Ptk. által rendelt 3:98.§
szabályokat.

II. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem kíván részt
venni a tőkeemelésben a megadott feltételekkel, a megadott feltételekkel nem vállalja a
pénzbeli szolgáltatást.
III. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy nem javasol
más személyt arra az esetre, ha a tőkeemelés teljes egészében a meglévő tagok, vagy azok
közül bármelyik tag részvételével nem valósul meg.
IV. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy elfogadja a
társasági szerződés módosítását, amely a jegyzett tőkeemelést tartalmazza 4.000.000.- Ft-ról
5.000.000.- Ft-ra.
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszik, hogy a
tőkeemelés eredményes végrehajtása esetén megváltozhatnak az üzletrészek tulajdoni arányai,
annak függvényében, hogy mely tagok, milyen mértékben vesznek részt a tőkeemelésben.
Meghatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről az NHSZ Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

A határozatról értesül:
1.) NHSZ Nonprofit Kft. Tiszafüred
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Ötödik napirendi pont: Tiszagyendai Roma Nemzetiségi
együttműködési megállapodás megkötéséről

Önkormányzattal

való

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez az együttműködés a törvényeknek megfelelően van
előkészítve, Aljegyző asszony előkészítette. Törvény írja elő a nemzetiségi önkormányzattal
való együttműködést amennyiben ez a településen megalakult. Az együttműködés
részleteiben lehetnek kérdések pl. hogy hol kapjon helyet a vezetősége illetve akik benne
dolgoznak. Hol legyen ez a hely? Aljegyző asszonyt kérdezném, hogy Polgármester úr ezzel
kapcsolatban mit képvisel?
Balogh Henrietta aljegyző: Annyit, hogy kötelező, amit nekünk biztosítani kell az heti 32
óra és egy helyiség. Itt a Polgármesteri Hivatal fénymásoló helyiségében lenne.
Boros Tibor képviselő: Konkrétan megállapodást csak akkor tudnak kötni, ha mind a két fél
jelen van.
Balogh Henrietta aljegyző: Mivel január 31-ig ezt a megállapodást mindenképpen tárgyalni
kell törvény szerint így egyszer ez a testület elfogadja határozatban, ők is elfogadják, és ha
mind a két testület elfogadta, akkor kerül aláírásra.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, az előterjesztéssel kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a
határozati javaslat elfogadásra került.
12/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti megállapodásról -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a jelen határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal elfogadja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2020. január 31.
A határozatról értesül:
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben

3.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke helyben
4.) Irattár
Hatodik napirendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Pénzügyi
Bizottságába történő delegálás
Hajnal Istvánné alpolgármester: A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulásnak, ami
fenntartja, a Szociális Intézményt annak három tagja van Tiszaroff, Tiszagyenda illetve
Kunhegyes. Az elnök Szabó András polgármester úr, illetve a településeket a mindenkori
polgármester képviselte eddig is a Társulásban. A pénzügyi bizottságban a Jegyző képviselte
a települést. Ha Aljegyző asszony vállalja a képviseletet javaslom.
Balogh Henrietta aljegyző: Részemről nem akadály, természetesen vállalom.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, az előterjesztéssel kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a
határozati javaslat elfogadásra került.
13/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Pénzügyi Bizottságába az
önkormányzat képviseletét ellátó tagi tisztségre történő delegálásról -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi
Szociális Társulás társulási megállapodása XIX/5. pontjánk rendelkezése szerint a Társulási
Tanács Pénzügyi Bizottságába az önkormányzat képviseletét ellátó tagi tisztségre Balogh
Henrietta aljegyzőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás elnöke
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Hetedik napirendi pont: Közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére vonatkozó árajánlat
megtárgyalásáról
Balogh Henrietta aljegyző: Polgármester urat megkeresték az E-on -tól és kitértek a
közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére is. Tudni kell, hogy a lámpatesteket az E-on
jelenleg 2.779.-Ft-ért üzemelteti nekünk. 200 db lámpatestünk van és most az E-on adott egy
ajánlatot, hogy vagy 2 vagy 4 éves időtartamra kössük meg velük a szerződést mivel február

28-al lejár. Azt is elmondta az E-on hogy lehet külsős valakit is megbízni, de akkor ők
eszközhasználati díjat számolhatnak föl.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Amennyiben 4 évre kötjük meg körülbelül 50.-Ft-al lesz
kevesebb, viszont ha 2 évre, akkor emelkedik a díj. Jelenleg havonta 46.318.-Ft-ot fizetünk
ezért a karbantartásért.
Oláh János képviselő: Amikor elindultak itt a modern közvilágítási dolgok, ami azt akarta,
hogy ledes világítási testeket fognak alkalmazni most ebből nem lett semmi vagy erről van-e
valami?
Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudok erről több információval szolgálni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, hogy 4 éves időtartamra kössük meg a
szerződést, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen,
0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.

14/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

Közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról –

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. által a közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére vonatkozó 4 éves
időtartamú (2020.01.01 – 2023.12.31.) csoportos cserés szerződés megkötéséhez kapcsolódó
2729.- Ft+áfa/lámpatest/év ajánlatot.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
ehhez kapcsolódó szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2020. február 29.
A határozatról értesül:
1.) E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Juhász Attila képviselő
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Nyolcadik napirendi pont: Felvételi körzethatár kijelöléssel kapcsolatos döntés meghozatala
Balogh Henrietta aljegyző: Megváltozott a jogszabály és azért is írt a Karcagi Tankerületi
Központ, mert az ő hatáskörébe került át a felvételi körzethatár megállapítása. Viszont ő
véleményezést szeretne a Képviselő-testület részéről, hogy egyetért –e azzal hogy
Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe legyen a felvételi körzethatár.
Hajnal Istvánné alpolgármester: A múltkori döntésünknél is Tiszagyenda település teljes
közigazgatási területét jelöltük meg. Itt felmerül, egy kérdés mindenkiben úgy gondolom,
hogyha a felvételi körzethatár Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe, akkor hogy
van az, hogy mégis a tanulók többsége Tiszabőről jár át? Tudjuk jól, hogy miért jár át, azért

mert olyan kevés a gyerek hogy az iskola fenntartása kerülne veszélybe. Ez változik a
közeljövőben?
Balogh Henrietta aljegyző: Az iskolaigazgató dönt a felvételről, a tiszagyendaiakat köteles
felvenni, viszont aki Tiszabőről szeretne átjárni ott mérlegelhet.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Az étkeztetés az iskolában érdekes, mert ugye úgy van,
hogy a gyerekek után a normatívát megkapja az iskola igen, ám de nem futja ki amennyiért a
gyerekeknek az ételt adják. Ezt az önkormányzatnak kell kipótolni. Ez most, hogy zajlik
nálunk Aljegyző asszony? A tiszagyendai önkormányzat pótolja ki a Tiszabői gyerekeknek is
azt a pluszt amennyivel többe kerül az étkeztetés a normatívától? Azt gondolom, hogy ebbe
kellene kérni egy állásfoglalást a Pénzügyminisztériumtól, hogy van ez hogy a gyerekekre a
lakosság számra Tiszabő lakosságarányosan is megkapja a költségvetésébe az állami
támogatást viszont mi a saját állami támogatásunkból, amibe nincsenek benne, mint lakosság
mivel nem itt van az állandó lakcímük, mi ebből pótoljuk nekik az ebédeltetést illetve az
étkeztetést.
Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést tennék Gizike, hogy mi tanulói létszám után
kapjuk az iskolai étkeztetésre a normatívát.
Hajnal Istvánné alpolgármester: De ezt ki kell pótolni valamennyivel az étkeztetést.
Balogh Henrietta aljegyző: Az óvoda esetében igen, az iskolai étkeztetési normatíva
nagyjából futja, de pontosan megnézem.
Boros Tibor képviselő: Miért pont Tiszabőről járnak ide gyerekek, miért nem Kunhegyesről,
Roffról vagy Fegyvernekről?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Érdekes kérdés ez, úgy indult ez, hogy olyan kevés volt a
tanulói létszám, hogy veszélybe került először a felső tanulói létszám akkor az volt, hogy
valahonnan jó volna, ha járnának tanulók. De sehonnan nem akartak nagyobb létszámban
járni és annak idején ezt az iskola intézte, ahol kisebb volt az iskola onnan jönnek nagyobb
létszámban a tanulók. Most per pillanat épül az iskola, a Málta bővíti az iskolát és valószínű,
ha ez kibővül lesz hely, akkor a gyerekek is visszamennek csak akkor kérdés, hogy tudjuk
majd az iskolát fenntartani?
Sipos József állampolgár: Ezt a támogatást Tiszabő megkapja a gyerekek után?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen.
Sipos József állampolgár: Akkor miért nem lehet azokkal egyezkedni?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egy állásfoglalást kellene kérni ez ügyben.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, az előterjesztéssel kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a
határozati javaslat elfogadásra került.
15/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

Felvételi körzethatárral kapcsolatos egyetértésről –

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Karcagi
Tankerületi Központ TK/099/00445-3/2020. iktatószámú tájékoztatóban küldött felvételi
körzethatárral kapcsolatos javaslatát, mely szerint a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskola Tagintézményének felvételi körzete
Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszagyendai Általános Iskola
Tagintézmánye felvételi körzethatára Tiszagyenda település teljes közigazgatási területe.
Felelős: Pisók István polgármester, Balogh Henrietta aljegyző
Határidő: 2020. február 15.
A határozatról értesül:
1.) Karcagi Tankerületi Központ Kissné Soós Ágnes szakmai igazgatóhelyettes asszony
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Kilencedik napirendi pont: Kunhegyesi Önkormányzati-tűzoltó Parancsnoksággal történő
megállapodás megkötéséről.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Van ennek valami előzménye Aljegyző asszony?
Balogh Henrietta aljegyző: Régebben is fizetett az önkormányzat hozzájárulást a
működéséhez, ennek az Önkormányzati tűzoltó parancsnokságnak viszont van elmaradásunk,
toljuk magunk előtt, ettől függetlenül kijöttek, ha hívták őket.
Oláh János képviselő: Mit takar ez az elmaradás?
Balogh Henrietta aljegyző: Két vagy három év, nem tudom pontosan, de megnézem.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Valahová fordulni kell, ha tűzeset bekövetkezik, fent kell
valamiből tartani magukat.
Pádár Lászlóné képviselő: A megállapodást meg kell kötni csak a forrást kell meghatározni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Most bele tudjuk tenni a költségvetésbe, 380.000.-Ft volt
korábban, most 400.000.-Ft. Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás vane? Amennyiben nincs, aki egyetért, az előterjesztéssel kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat elfogadásra
került.

16/2020. (I.29.) számú Kt. határozat
-

Kunhegyesi Önkormányzati
megállapodás megkötéséről -

Tűzoltó-parancsnoksággal

történő

2020.

évi

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal 2020. évre megköti a
határozat mellékletét képező megállapodást.
2. Tiszagyenda
Községi
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
megállapodásban foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy a Kunhegyesi
Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság részére 2020. évi költségvetéséből
400.000.- Ft azaz Négyszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít.
3. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Pisók István polgármester
Határidő: 2020. január 31.
A határozatról értesül:
1.) Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 5340 Kunhegyes, Ady Endre u. 3.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Tizedik napirendi pont: Egyebek
Hajnal Istvánné alpolgármester: Kérdezném Aljegyző asszonyt történt-e az elmúlt
Képviselő testületi ülés óta olyan jelentősebb dolog, amit tudni kellene a Képviselő
testületnek?
Balogh Henrietta aljegyző: Volt egy átfogó ellenőrzése a közmunkaprogramnak a
Munkaügyi Központ és a Belügyminisztérium részéről. A Belügyminisztériumból volt kint
Dobozi Tábornok úr, igazából mindent rendben talált a papírokat vizsgálta, elsősorban
jelenléti ív, munkanapló, balesetvédelmi oktatás, tűzvédelem. Illetve a gazdaság élénkítő
programmal kapcsolatban tárgyaltak Polgármester úrral, de még nincs konkrétum, nem
született még kormányhatározat úgy tudom nem is volt kormány ülés. Kérték Polgármester
urat, hogy valami programot dolgozzon ki amennyiben Tiszagyenda belekerül ebbe a
gazdaság élénkítő programba.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez volna az a pályázat, amit Tiszaroff is kapott 365 milliót
és akkor úgy néz ki, hogy Gyenda is bele kerülne?
Balogh Henrietta aljegyző: Előzetesen annyit lehet tudni, hogy a megvalósított beruházást 5
évig kell fenntartani, 3 év továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, és attól függ, hogy hány főt
tud ez a program foglalkoztatni, de 5 év után gazdaságosan kell működnie.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Illetve most lehetőség volna arra, ha olyan összegű pénzt
kapunk, hogy a meleg vizes kutat meglehetne fúrni, amiből középület fűtéstől nagyon sok

mindent lehetne biztosítani. Ha lenne benne olyan, hogy az ivóvíz kutat meglehetne, fúrni
akkor nyílván az lenne a legelső, de ezt még nem tudjuk.
Pádár Lászlóné képviselő: Ha már ezt megkapta Tiszaroff megkapta a másik település is
akkor mi mért nem kaptuk, miért maradtunk még mi ki?
Balogh Henrietta aljegyző: Az első körbe tavaly július 7-én döntöttek, itt ebből a térségből
Tiszaroff, Örményes, és Tiszaszőlős volt benne, de Tiszaszőlős nem tudott előállni olyan
programmal, ami támogatható lett volna, most reméljük, a második körbe bekerülünk.
Pádár Lászlóné képviselő: Ennek van határideje?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Nincs.
Balogh Henrietta aljegyző: Ők mondják meg melyik az, az 50 település, aki belekerül.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Próbáltam utána nézni milyen fajta munkahely teremtési
lehetőségek adódnának a településen és beszéltem a Máltai Szeretetszolgálat szakmai
vezetőjével Tiszaburáról, aki elmondta, hogy a tiszaburai varrodának akkora mennyiségű
megrendelése érkezett, hogy Magyarországon minden SPAR szaküzlet tőlük rendeli meg a
ruhaszatyrot. Ezt a varroda nem tudja ellátni ezért lát lehetőséget arra, hogyha varrni tudó
asszonyok összeállnak, akkor saját otthonában varrógéppel nyílván, ha Tiszaburán betanulja,
hogy kell csinálni. Rendes munkaviszonynak számít azt mondta 5-10 éves fennmaradást
garantál. Bármikor kijön tájékoztatni az érdeklődőket én polgármester úrnak megadtam a
telefonszámot, hogy egyeztessenek ez ügyben.
Amit még szeretnék elmondani, hogy van egy ilyen „Együtt a Munkavállalásért Program” a
Munkaügyi Központtal együttműködve. Ebbe most nálam van 360 fő, ebből Tiszagyendáról
vannak olyan 87-en ebben a programban. Ez a program segítséget nyújt az elhelyezkedésben,
felkutatja a munkahelyeket, autót biztosítanak a bejáráshoz, történt próbálkozás 22 főnek
sikerült elhelyezkedni.
Oláh János képviselő: A fiatalok jeleztek az Ady Endre út végén. Ugye a szennyvíz nem lett
megcsinálva, holott rajta van a jegyzőkönyvön, amit készítettek meg a terveken, hogyan
lehetne ezt megoldani?
Balogh Henrietta aljegyző: Úgy tudom, hogy Polgármester úr tárgyalt ez ügyben a TRV Zrtvel és azt az információt kapta, hogy meg kell terveztetni azt a szakaszt és az több 100.000.-os
nagyságrendű, de ebben ő tudna igazából többet mondani.
Pádár Lászlóné képviselő: Hallottam, hogy nagyon sok panasz van az orvosi ellátásra, mert
a Doktornő a megállapodásunkat igencsak bőven megszegte, mert nem 13:00-tól rendel 16:00ig, hanem van mikor 15:00-ra ér ide és már 15:30-kor nincs itt. Amíg itt van munkaviszonya el
kell látni a lakosságot, de ez nem tisztességes, ahogy ő eljár. Nem tudom ez ügyben mit lehet
tenni, felszólítani?
Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom egy írásbeli felszólítást, hogy kezdje meg a
megállapodás szerint 13:00-kor a rendelést. Vagy ha nem bírja ellátni, mint vállalkozó oldja
meg a helyettesítést, aki időre kitud jönni.
Boros Tibor képviselő: A megállapodásban még az is benne van, hogyha délelőtt Tiszabőn
rendel, akkor is haza kell jönni a gyendai beteghez.

Sipos József állampolgár: Az ivóvízzel kapcsolatban van-e már valami előrelépés?
Balogh Henrietta aljegyző: Pályázati kiírást még nem láttam viszont most, hogy itt voltak a
Belügyminisztériumból Polgármester úr erőteljesen mondta, jelezte, hogy nekünk erre a kútra
szükségünk van és vigyék ezt tovább. Úgy gondolom, hogy Polgármester úr minden lépést
megtett ezért.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Illetve a levelet, ahogy megbeszéltük azokra a helyekre
elküldte Aljegyző asszony. Aljegyző asszonyék feladták a háziorvosi szolgálatra a hirdetést, a
Közigálláson is egyrészt, illetve az Orvosi Kamarának az oldalán. Közalkalmazottak is
jöhetnek, illetve vállalkozó is lehet a háziorvos. A múlthéten pénteken voltam a Debreceni
Egyetemen ahol van, olyan, hogy családorvosi tanszék, ahová javasolták forduljunk levélbe,
hogy a most kiképzett háziorvosoknak is kerüljön a látókörébe ez az álláshirdetés illetve
kitennék az egyetemen is. Elhoztam a nevet a címet, majd Aljegyző asszony ezt a levelet
megírja, illetve polgármester úr is felveheti velük a kapcsolatot.
Sipos József állampolgár: Az utcában a sárga szennyvíz tisztító cső kb 30 centiméterre
lesüllyedt, ugyanis a nagy kocsi betapossa, attól félek, hogy a lakás alá folyik a víz.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezt mindenféle képen meg kellene nézetni.
Sipos József állampolgár: Amit Szabó Józsi csatornát betemetett ő tőle a víz mind hozzám
jön, azt meg kellene mélyíteni.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Ezt jelezni kellene a TRV Zrt-nek, hogy tartson
felülvizsgálatot. Megkérdezem, hogy további kérdés, közérdekű bejelentés van-e?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
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