JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012 szeptember 20-án (
csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házasságkötő
Terme - 5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37. –
Az ülésen jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján 6 fő képviselő
Hatvani Júlia jegyző
Pinkóczi Sándor díszpolgár
Kamocsár Lászlóné Endre Király Ált.Iskola és Napk.Otth.Óvoda
Megbízott Igazgatója
Gulyás Irén pénzügyi előadó
Molnár Nagy Zsuzsanna Agrárinnovációs Műhely képviselője
Daróczi Lajos Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület
Elnöke
Dr. Czimbalmos Róbert Agrárinnovációs Műhely Közhasznú
Egyesület Alelnöke
Az ülésről igazoltan távol maradt :
Gyalai Pál alpolgármester, képviselő
Mészáros Zoltán polgármester: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelenteket, külön
köszönti Pinkóczi Sándor díszpolgárt és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket. Az
ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő megjelent,
így az ülést határozatképesnek nyilvánítja. Igazoltan távol maradt: Gyalai Pál alpolgármester.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslattal kapcsolatban megkérdezi, hogy más
napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra bocsátja a meghívóban
szereplő napirendi javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadja el:

N a p i r e n d:
1.) Tiszavárkony Község Önkormányzat 2012 I. félévi gazdálkodásának
helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2.) Endre Király Általános Iskola köznevelési intézmény működtetési
ügye.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3.) COOL Tej az iskoláknak Alapítvány szerződés ügye.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
4.) Agrárinnovációs Műhely közhasznú Egyesület bemutatkozása
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
5.) Egyebek

1.) Napirendi pont
Tiszavárkony Község Önkormányzat 2012 I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló
beszámoló
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a beszámolóval
kapcsolatban van e kérdés észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az önkormányzat 2012 első félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja és erről a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2012 (IX.20.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2012 első félévi helyzetéről
beszámoló
Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 90 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 27. _§ (1) bekezdése és
87. § (1) alapján eljárva, az önkormányzat gazdálkodásának 2012 első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és
elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal helyben

2.) Napirendi pont:
Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda köznevelési intézmény
működtetési ügye.
Mészáros Zoltán polgármester: Szóban kiegészíti az előterjesztést. A kiküldött anyagból
egyértelműen látható, hogy az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy a 2013 január
01-től állami fenntartásban kerülő általános iskola köznevelési intézmény működtetési
kiadásait ( amelyek a dolgi, épület fenntartási – ingó és ingatlan - kiadásokat jelenti ) az
államtól átvállalja saját bevételei terhére, 2013 szeptember 01-től. Még az addig tartó időszak
is nagyon nehéz lesz, úgy, hogy a költségvetési bevételeink még nem is igazán ismertek. Az
óvoda fenntartása és működtetése mindenképpen önkormányzati alapfeladat marad. Megjelent
az a végrehajtási kormány rendelet, amely részletezi az önkormányzatok működtetési
szándéknyilatkozatához szükséges pénzügyi adatokat, az eljárási szabályokat. Megkérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Héja Attila: Kényszerpályán van az önkormányzat, amíg csak tudtuk, még azon túl is
fenntartottuk az önálló közoktatási intézményt, most már látható, hogy nem leszünk képesek
működtetni.
Mészáros Zoltán: Sajnos így igaz. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban több
kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az Endre Király Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda köznevelési intézménye általános iskola intézményegysége 2013
évben kezdődő tanévtől kezdődő működtetéséről szóló előterjesztést. Megállapítja, hogy a

képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy
dönt, hogy nem kívánja az általános iskola köznevelési intézményt 2013-ban induló tanévtől
kezdődően működtetni, mivel arra nem látja biztosítva a pénzügyi fedezetet, és erről a
következő határozatot hozza.
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2012. (IX.20.) önkormányzati határozata
Az általános iskolai köznevelési feladatot ellátó intézmény működtetéséről 2013 évben induló
tanévtől kezdődően.
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény 97. § (24) bekezdésében
foglaltakra, kijelenti, hogy a tiszavárkonyi általános iskola köznevelési
intézmény működtetését a 2013 évben induló tanévtől kezdődően, mivel erre
a feladatra nem látja biztosítva a pénzügyi forrásokat, nem kívánja az
államtól átvállalni.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal helyben
3.) Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda helyben

3.) Napirendi pont:
COOL Tej az iskoláknak Alapítvány szerződés ügye.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. A COOL Tej az iskoláknak Alapítvány
és az önkormányzatunk 49/2010 (XI.30) Képviselőtestületi határozattal elfogadott szerződést
kötött. Az Alapítvány a finanszírozási gondok miatt ezt a szerződést 2012 szeptember 01-től
felmondta. Az Alapítványnak eddigi is beszállító Boros és Boros Tej ugyanazokkal a
feltételekkel vállalná a továbbiakban az iskola tej ellátást. 2012 szeptember 03-tól szerződés
nélkül is teljesít. A másik ajánlattevő a Happy Tejtermék Kft. A két ajánlat a
képviselőtestület elé került, mindkét ajánlattevővel történt személyes megbeszélés. Az
előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e.
Kamocsár Lászlóné: A Boros és Boros Tej szeptember 03-tól rendesen szolgáltat, nincs vele
semmi gond. Meg vannak elégedve a szolgáltatással.
Mészáros Zoltán: Először a COOL Tel az iskoláknak Alapítvánnyal fennálló együttműködési
szerződés megszüntetését javasolja elfogadni. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja,
hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a Cool Tej az iskoláknak Alapítvánnyal iskolatej ellátásról szóló együttműködési szerződés
megszüntetését az előterjesztés szerint jóváhagyja és erről a következő határozatot hozza:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2012 (IX.20.) önkormányzati határozata
A Cool Tej az iskoláknak Alapítvánnyal iskolatej ellátásról szóló együttműködési szerződés
megszüntetéséről.
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990 évi LXV törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Cool Tej az iskoláknak
Alapítvánnyal 49/2010. (XI.30.) határozattal megkötött együttműködési
Szerződést 2012 augusztus 31-el megszünteti, az Alapítvány kérésére.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Cool Tej az iskoláknak Alapítvány
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügy helyben
Mészáros Zoltán: A napirendi ponthoz tartozóan a következő döntést arról kell meghozni,
hogy az iskola tej ellátásról a szerződést kivel kösse meg az önkormányzat Először javasolja a
Boros és Boros Tej vállalkozás szerződés tervezetéről a döntést meghozni, amely
szeptember03-től végzi a szállítást. A szállítási szerződés tervezet az előterjesztéshez
csatolva. Szavazásra bocsátja a Boros és Boros Tej szállítási szerződés tervezetét, az iskolatej
ellátásról. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti szállítási szerződés tervezetet
elfogadja a Boros és Boros Tej ( 5234 Tiszaroff Petőfi u. 18. ) vállalkozással és erről a
következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2012. (IX.20.) önkormányzati határozata
Boros és Boros Tej (5234 Tiszaroff Petőfi u 18.) vállalkozás és Tiszavárkony Község
Önkormányzat közötti iskolatej ellátásról szóló szállítási szerződés jóváhagyásáról.

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakat
Úgy dönt, hogy 2012 szeptember 03-től szállítási szerződést köt a Boros és Boros Tej
– 5234 Tiszaroff, Petőfi út 18 székhelyű – vállalkozással az iskola tej szállításról.
A szállítási szerződés szövegét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, a
szerződés aláírására felhatalmazza Mészáros Zoltán polgármestert.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Boros és Boros Tej vállalkozás Tiszaroff
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügy helyben

Mészáros Zoltán : Megállapítja, hogy egyhangú szavazással döntött a képviselőtestület, így
ellenszavazatra nincs szükség.
4. ) Napirendi pont:
Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület bemutatkozása

Mészáros Zoltán: Mégegyszer köszönti az Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület
képviseletében megjelenteket és felkéri, hogy az egyesületet mutassák be.
Daróczi Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megköszöni a lehetőséget a bemutatkozásra. Az
Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület Elnökeként bemutatja az egyesületet. A
képviselőtestületi ülés anyagával kiküldött írásos bemutatkozó anyagot szóban kiegészíti. Az
egyesület tagja Molnár Nagy Zsuzsanna, aki kezdeményezte az egyesületnél, hogy
Tiszavárkony is legyen telephelye az egyesületnek. Az egyesület keretet ad különféle
tevékenységeknek, módszert nyújt és menedzsel. Elég széles az egyesület működési területe
földrajzilag is. Az egyesület honlapját is ajánlja, ahol nagyon sok rendezvényt
népszerűsítenek. Szeretné kérni az önkormányzat támogatását az egyesület tevékenysége
iránt.
Mészáros Zoltán: Megköszöni a bemutatkozást. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóval
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Az egyesület tevékenysége, munkája
dicséretre méltó, reméli, hogy munkájuk sikeres is marad. Az biztos, hogy Tiszavárkonyban
nem igazán jellemző a civilek önszerveződő tevékenysége – kivéve talán a polgárőrséget és a
tornateremért alapítványt. Továbbra is hangsúlyozni szeretné, hogy az egyesület is csak akkor
tud érdemben közösségi erővé válni a faluban, ha megmutatja magát, ismertté és elfogadottá
válik a tiszavárkonyi emberek között. Nem lesz könnyű. Az önkormányzat részéről továbbra
is támogatásáról biztosítja az egyesület munkáját. Sajnos az önkormányzat pénzügyi és
szellemi kapacitása egyre korlátozottabb. Még nem nagyon tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de
sajnos az látszik, hogy jövőre sem várható javulás. Az önkormányzat részéről emiatt csak elvi
támogatást tud biztosítani, sem a különféle szervező munkában, sem anyagiakban nem
tudunk felvállalni plusz feladatokat, mert a kötelező önkormányzati feladatokra sincs ember,
szabad kapacitás. Nagyon bízik abban, hogy az egyesület munkája, tevékenysége sikeres lesz
a településen. A sikeres, eredményes pályázatokhoz is sok sikert kíván. Köszöni, hogy a
képviselőtestületi ülésen is bemutatkozott az egyesület.
Daróczi Lajos: Megköszöni a lehetőséget és a képviselőtestület munkájához sok sikert
kívánva elköszönnek.
( Daróczi Lajos , Dr. Czimbalmos Róbert
üléstermet. )

és Molnár Nagy Zsuzsanna elhagyják az

5.) Napirendi pont:
Egyebek.
Mészáros Zoltán: Az egyebek napirendi ponton belül először javasolja megtárgyalni a közös
önkormányzati hivatal szervezési feladatairól szóló tájékoztatót.
Mészáros Zoltán: A képviselőtestület előtt nem ismeretlen ez a téma, hiszen már a februári
testületi ülésen is tárgyaltunk a közös hivatal létrehozásáról, az előkészítő munkák
megkezdéséről. Akkor a képviselőtestület egy olyan döntést hozott, hogy minden szóba
kerülő települést keressünk meg ezzel a felvetéssel. A döntés alapján személyesen tárgyalt
Tiszajenő, Tószeg és Rákóczifalva települések polgármestereivel, akik nem zárkóztak el a
közös hivatal létrehozása elől, de egyöntetű volt a vélemény, hogy több információra lesz
szükség a tényleges tárgyalások megkezdéséhez. 2012 év eddig eltelt időszakában sok új
információ birtokába jutottunk, elsősorban a járási hivatalok felállítása vonatkozásában,

amely természetesen befolyásolja az önkormányzati hivatalok munkáját is. 2013 január 01-ig
célszerű lenne a közös hivatal vonatkozásában megkötni a megállapodást valamelyik
környező település önkormányzatával. Ha ezt nem tesszük meg, akkor 2013 január 01-től
számított 60 napon túl a kormányhivatal hoz döntést. Sok szempontot kell figyelembe venni.
Az egyik, hogy a tiszavárkonyi lakosok ügyintézése továbbra is a lehető leggyorsabban és
legjobban történjen. Az államigazgatási ügyek egy része a járási hivatalokhoz fog kerülni, de
ott is lesznek ún. települési ügysegédek, akik kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a
településeken. A másik szempont, hogy ha elkerülnek hatáskörök a polgármesteri
hivataloktól, akkor a létszámot is szükséges lesz csökkenteni. A harmadik szempont, hogy a
közös hivatal létrehozása esetén is szükség lesz itt folyamatos ügyfélfogadás biztosítására és
az ügyintézés jó színvonala mellett ne jelentsen nagy hátrányt a költségvetésünkre. Ha az
állami feladat finanszírozás nem fedezi a közös hivatal kiadásait, akkor a településeknek
lakosság szám arányában kell a költségekhez hozzájárulni. Látható, hogy folyamatosan
változik a közigazgatás, az átalakulás biztos, hogy nem ér véget 2013 január 01-el. A
számunkra szóba jöhető három településről, akivel a közös hivatalt fel lehetne állítani, már
sok lakossal beszélgetett. Sokan azon a véleményen vannak, hogy Tószeggel már volt közös
hivatal és annak nagyon sok rossz tapasztalata volt. A társközségi viszony kárvallottjai
voltunk. 20 év közös tanácsi rendszer elsorvasztotta Tiszavárkonyt. Az 1990 évi szétválás
gondjait még mindig rossz néven veszik a lakosok, sok tiszavárkonyi lakosnak az a
véleménye, hogy ha lehet ne Tószeggel kössünk megállapodást. Személy szerint az a
véleménye, hogy a múltat nem lehet eltörölni és bár neki Dr. Gyuricza Miklóssal Tószeg
jelenlegi Polgármesterével jó a személyes kapcsolata, a régi események még mindig
visszaköszönnek. Különösen sok rossz emlék van az iskola társulási kísérleteinkről és
beruházások kapcsán. Ezekhez a régi történésekhez a mostani polgármesternek semmi köze,
mégis sokan nem akarják Tószeggel a közös hivatalt.
Tiszajenővel a közös hivatal felállítása egyrészt közlekedési szempontból is nehezebb,
valamint a Tiszajenői hivatal is kicsi székhely településnek. Ha lakosságszám arányában kell
a többlet költségeket megosztani számunkra az sem előnyös, hiszen Tiszajenővel szinte
azonos a lakosság számunk. Tiszavárkonyon a létszám csökkentéseket 4 éve folyamatosan és
következetesen hajtjuk végre, most 4 köztisztviselő van a hivatalban, Tiszajenőn lényegesen
magasabb a létszám. A többlet személyi költség egyértelműen ott jelentkezne és nem nálunk,
mégis közösen viselnénk a többlet költséget 50-50 %-ban.
Rákóczifalvával jöhet még szóba a közös hivatal, amellyel évek óta nagyon jó a kapcsolatunk.
A vezetők közötti bizalom egy ilyen kényes témában nagyon fontos és ez a bizalom fennáll
Rákóczifalva képviselőtestülete és az önkormányzat vezetői felé. Személy szerint
Rákóczifalvával támogatná a közös hivatal létrehozását. A mai számítógépes világban már a
Tisza sem jelent akadályt a folyamatos információ áramlásban. Az ügyintézés helyszíne pedig
Tiszavárkony lenne. Rákóczifalva kedvezően fogadta kezdeményezésünket és ott is a
képviselőtestület ma tárgyalja meg.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy támogassák a tárgyalások előkészítését, hozzon döntést a
képviselőtestület abban, hogy melyik településsel kezdje meg a tárgyalásokat, mert az
senkinek nem lesz jó, ha a kormányhivatal dönt helyettünk.
Sajnos még azt sem tudjuk, hogy az önkormányzatok finanszírozása milyen lesz 2013 évben.
Bárkivel alakítunk közös hivatalt, a legfontosabb elvárása, hogy a lakosságnak ne kelljen
utazni. A törvényi kötelezettséget teljesíteni kell, ezt megkerülni nem lehet.
Mégegyszer kéri a képviselőtestületet, hogy a felhatalmazást adja meg neki a tárgyalások
megkezdéséhez. Most még időben vagyunk, nem lenne szerencsés kapkodni.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás.
Rumpler Györgyné: Egyértelműen Rákóczifalvát támogatja, sokkal nagyobbak, mint mi és
nem érdekük eltaposni bennünket. Tószeget már ismerjük sajnos, azt nem támogatja.
Zabláczki Józsefné: Igaz, hogy Tószeg már elnyomott bennünket egyszer és ha egyszer
megtette, megteszi másodszor is, ő attól is fél, hogy Rákóczifalva is túl nagy hozzánk, inkább
Tiszajenőt támogatná, éppen azért mert egyforma a két település mérete. Az 50 %-os
hozzájárulás mindenütt 50 % lesz, bármelyik település is jön szóba.
Héja Attila: A tárgyalásokban van valamilyen korlát számunkra?
Mészáros Zoltán: Most még nincs, ha a már említett időszakban sikerül megállapodnunk, ha
nem sikerül, akkor a Kormányhivatal jelöli ki a közös hivatal székhelyét. Tószeg és
Rákóczifalva a törvény erejénél fogva nem tagadhatja meg a kezdeményezésünket.
Számunkra lenne fontos, hogy itt a hivatalban ne egy ember maradjon, hanem annyi létszám
legyen, amely lehetővé teszi a folyamatos ügyintézést.
Rumpler Györgyné: Tószeg esetén a múltban is csak egy ember volt Tiszavárkonyban, aki
ügyfeleket fogadott. Sok településen még rosszabb a helyzet, mint nálunk, mert szegényebbek
az emberek. Rákóczifalvának nem érdeke, hogy sárba döngöljön bennünket.
Zabláczki Józsefné: Az a baj, hogy két év múlva, a választásokat követően az új kormány
majd szétver megint mindent és kezdhetjük elölről. Már nagyon sokszor átéltük ezt.
Héja Attila: A legkisebbet támogatná, Tiszajenőt.
Hatvani Júlia: Tiszajenővel az a gond, hogy a jegyző gyesen van, ez szakmailag problémát
jelenthet a dolgozóknak.
Katona Lászlóné: Egyetért Rákóczifalvával is és Tiszajenővel is. Mind a kettővel tárgyaljunk
közös hivatal ügyben.
Héja Attila: Ő is azt támogatja, hogy Tiszajenővel és Rákóczifalvával is tárgyaljunk.
Mészáros Zoltán: Kényszer helyzetben vagyunk és ebből a helyzetből a falunak a legjobb
megoldást kell kihozni, olyan partner kell, aki kompromisszumokra hajlandó és akivel jó
együttműködés alakítható ki, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával és egymás érdekeinek
figyelembe vételével. Természetesen tárgyalhatunk Tiszajenővel is, de akkor arról is tárgyalni
kellene, hogy hol legyen a székhely, mert a tiszajenői hivatal túl kicsi erre a feladatra.
Tájékoztatni szeretné a képviselőtestületet arról is, hogy Gyalai Pál alpolgármester úr egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott ezen az ülésen részt venni, de ő is Rákóczifalvát támogatná.
Héja Attila: Kérdése, hogy Tiszajenő elutasítana bennünket?
Mészáros Zoltán: Szerinte igen, mert Vezsennyel már döntöttek a közös hivatal felállításáról
és ezzel eleget tettek a törvényi előírásoknak. Ennek ellenére tárgyal Tiszajenővel is, hogy mi
a közös hivatalról a véleményük, de javaslatként azt veti majd fel, hogy Tiszavárkony legyen
a székhely, mert itt sokkal nagyobbak az irodák.

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra bocsátja oly módon, hogy első helyen
Rákóczifalva kezdjük meg a tárgyalásokat és a tárgyalásokról és azokról a képviselőtestület
folyamatosan kapjon tájékoztatást. Megállapítja, hogy Rákóczifalvával létrehozandó közös
hivatalról szóló tárgyalásokat a képviselőtestület 4 igen szavazattal támogatja, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással. Tiszajenővel és Rákóczifalvával a tárgyalások megkezdését 2
igen 4 nem szavazattal a képviselőtestület elutasította. Tószeggel a közös hivatalról szóló
tárgyalások megkezdését 1 igen és 5 nem szavazattal a képviselőtestület elutasította és erről a
döntéséről következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
29/2012 (IX.20.) önkormányzati határozata
Közös önkormányzati hivatal szervezési, előkészítési feladatairól

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.)
pontjára, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 évi CLXXXIX törvény 41. § (2) bekezdésére,
úgy dönt, hogy a közös önkormányzati hivatal előkészítési
szervezési feladataival kapcsolatos tárgyalásokat meg kell
kezdeni Rákóczifalva várossal.
A képviselőtestület megbízza Mészáros Zoltán polgármestert, hogy
az érintett település polgármesterével az előkészítő tárgyalásokat
kezdje meg és azokról tájékoztassa a képviselőtestületet.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal Helyben
3.) Rákóczifalva Város Önkormányzata

Mészáros Zoltán: Az egyebek napirendi ponton belül javasolja megtárgyalni A JászNagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség kezdeményezését, amelyben kérte a
szövetség, hogy Tiszavárkony Község Önkormányzat támogassa a munkájukat pénzbeli
segítséggel, 300.000.- Ft összeggel. Ezt a kérést a képviselőtestület ülés írásos anyagának
kiküldése után kaptuk meg, így sajnos már nem tudtuk kiküldeni. A támogatást a polgári
védelmi feladatok mind magasabb színvonalú ellátása érdekében használná fel a szövetség.
Megkérdezi, hogy a támogatási kérelemmel kapcsolatban van e kérdés, észrevétel,
hozzászólás.
Rumpler Györgyné: Nagyon jó lenne, ha lenne ennyi szabad pénze az önkormányzatnak, de
sajnos nincs. Az iskolában már saját pénzből veszik a fénymásolópapírt és a tollat is, sőt a wc
papírt is.
Mészáros Zoltán: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás,
észrevétel nincs. Sajnos valóban nincs pénzünk, még a számláinkat sem nagyon bírjuk
kifizetni, ezért bár támogatjuk a szövetséget, anyagilag nem tudunk segíteni.
A támogatási megállapodás elfogadását szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület egyhangúlag, 6 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a

Jász—Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási megállapodását
pénzügyi források hiánya miatt kénytelen elutasítani és erről a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2012 (IX.20.) önkormányzati határozata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség Támogatási megállapodás
aláírásának elutasításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési
helyzetének nehézségeire figyelemmel, bár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Polgári Védelmi Szövetség munkájával, tevékenységével egyetért,
a Támogatási Megállapodásban foglalt anyagi segítséget nem tudja nyújtani,
ezért a megállapodást nem fogadja el.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség Szolnok

Mészáros Zoltán: Tájékoztatást nyújt a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének
megszűnéséről és az ehhez kapcsolódó feladatok problémáiról. Megkérdezi, hogy napirenden
kívül felvetés, kérdés, hozzászólás van-e.
Rumpler Györgyné: Nagyon sok a kóbor kutya, előbb utóbb gond lesz belőle.
Mészáros Zoltán: Megköszöni a jelzést. Megállapítja, hogy a képviselőtestület az ülés
napirendjeinek végére ért és 18 óra 30 perckor az ülést berekeszti.

K.m.f.t

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

MUTATÓ
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2012 szeptember 20-án megtartott ülésén
hozott határozatokról.

Tárgy:

Szám:

Tiszavárkony Községi Önkormányzat
gazdálkodásának 2012 első félévi
helyzetéről beszámoló

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
25/2012.(IX.20.)önkormányzati határozata

Az általános iskolai köznevelési feladatot
Ellátó intézmény működtetéséről
2013 évben induló tanévtől kezdődően

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
26/2012.(IX.20.)önkormányzati határozata

A Cool Tej az iskoláknak Alapítvány
Iskolatej ellátásról szóló együttműködési
Szerződés megszüntetéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
27/2012. (IX.20.)önkormányzati határozata

Boros és Boros Tej (5234 Tiszaroff
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Petőfi út 18. ) vállalkozás és Tiszavárkony
Képviselőtestületének
Község Önkormányzat közötti iskolatej
28/2012. (IX.20.)önkormányzati határozata
ellátásról szóló szállítási szerződés
jóváhagyásáról
Közös önkormányzati hivatal szervezési,
Előkészítési feladatairól

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
29/2012.(IX.20.)önkormányzati határozata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség Támogatási
Megállapodás aláírásának elutasításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
30/2012.(IX.20.)önkormányzati határozata
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