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Jegyzőkönyv 

 

 

mely, készült Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-án  

megtartott rendes  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Tiszakürt Község Önkormányzat Közösségi Színtér 

 

Jelen vannak: Dr.Kiss Györgyné   polgármester 

  Csabainé Huszár Zita  képviselő 

  Oberna Károlyné   képviselő 

  Komlós Ferenc   képviselő 

  Mojzinger Ildikó  képviselő 

   

 

  dr.Héczei Eszter jegyző – jkv. 

                        Tóth Katalin- mb. intézményvezető 

                        Takács Péterné-  nem képviselő bizottsági tag 

   

 

 

Dr.Kiss Györgyné polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület mai ülésén megjelent 

képviselőket. Dr.Kiss Györgyné polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 

tagjából 5 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitja. 

A jegyzőkönyvet dr. Héczei Eszter jegyző vezeti. 

 

Dr.Kiss Györgyné: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Oberna Károlyné és Mojzinger Ildikó 

képviselőt. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Oberna Károlyné és Mojzinger Ildikó 

képviselő legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2021.(IX.23.) sz. határozata 

A jegyzőkönyv hitelesítőiről. 
 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Oberna Károlyné és 

Mojzinger Ildikó képviselőket a testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 

Erről értesül: 

 

1./ Dr. Kiss Györgyné polgármester 

2./ dr. Héczei Eszter jegyző 

3./ Képviselő-testület tagjai 

4./ Irattár 
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Dr.Kiss Györgyné: Javaslom, hogy a meghívón szereplő napirendi pontok kerüljenek 

megtárgyalásra   Felteszem szavazásra, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2021.(IX.23.) sz. határozata 

Képviselő-testületi ülés napirendjeiről. 

 

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:  

 

 

1. ) Előterjesztés a Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési év munkatervére  

                              Előadó: Tóth Katalin mb. intézményvezető 

 

2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadására. 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 

3.) Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 

 

4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására 

 

                               Előadó: dr. Héczei Eszter, jegyző 

 

5.) Egyebek. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1./ Dr. Kiss Györgyné polgármester 

2./ dr. Héczei Eszter jegyző 

3./ Képviselő-testület tagjai 

4./ Irattár 

 

 

1. Napirend: 
 

 
                Előterjesztés a Tiszakürti Óvoda 2021/2022 nevelési év munkatervére  

                              Előadó: Tóth Katalin mb. intézményvezető 
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Dr.Kiss Györgyné: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és  

egyhangúlag javasolta a Képviselő-testületnek a munkaterv elfogadását. 

 

Dr.Kiss Györgyné: Az intézményvezető Asszonyt kérdezem, szeretné-e kiegészíteni az 

előterjesztést. 

 

Tóth Katalin: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy egy óvónő a nevelési év elején 

felmondott. Az álláshelyre van jelentkező egy kunszentmártoni óvónő, neki magasabb a 

besorolása és így a bére is, amit saját költségvetésből kell biztosítani. Ehhez kérem a testület 

támogatását. 

 

Dr.Kiss Györgyné: már  az ügyrendi bizottság ülésén is beszéltünk a kérdésről és a bizottság 

véleménye az, hogy a többletbértől és a  kijárás költségétől függetlenül alkalmazni kell az 

óvónőt. a bérköltség fedezetét a befolyó adóból lehet biztosítani Jó helyzetben vagyunk, hogy 

van jelentkező, mert óvónőhiány van. 

Az munkaterv jól előkészített mindenre kiterjedő szép munka ezt az ügyrendi bizottság is 

megállapította és a testület nevében is gratulálok hozzá. 

Sok sikert kívánunk a megvalósításához. 

A bölcsőde munkaterve jól elkészített, jó munkatársak dolgoznak megfelelő végzettséggel a 

gyermeklétszám pedig megfelelő a finanszírozás szempontjából is. 

 

Komlós Ferenc: megerősítve a Polgármester Asszonyt, valóban nagyon jól előkészített szép 

munkát kapott a bizottság. 

 

Mojzinger Ildikó: a gyermekszállítás problémás, különösen, ha a szülők nem jelzik a gyerekek 

vitelét. 17 gyerekről van szó. A gyerekek nem is vigyáznak annyira balesetmentességre. 

 

Csabainé Huszár Zita: nem kellene a buszt beállítani a két autó helyett? 

Ezen mindenképpen el kell gondolkodni, mert jó sokan jönnek busszal. 

 

Dr. Kiss Györgyné: igen a busz kérdést át kell gondolni, de az úgy éri meg, ha a tankerület az 

iskolásokat is ezzel a busszal szállítaná és így a működtetésbe is részt venne, eddig nem tudtunk 

ebben a tankerülettel megállapodni, pedig a tanulóknak is komfortosabb és biztonságosabb 

lenne az utazás.  

A tankerülettel felveszi a kapcsolatot, mert úgy lenne kifizetődő, ha az iskolásokat is 

utaztatnánk 

 

Az óvodatető készül, szép lesz egyben az új bölcsődeépület tetőjével. 

 

 

Dr. Kiss Györgyné: Amennyiben több hozzászólás, kérdés nincs, felteszem szavazásra, hogy 

aki egyetért Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021-2022 nevelési év munkatervének 

jóváhagyásával, valamint azzal, hogy az új óvodapedagógus bérköltségét és utazási költségét a 

képviselőtestület biztosítja , az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
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A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

202/2021. (IX. 23.) számú határozata 

 

 

Tiszakürti Óvoda és Bölcsőde 2021-2022 nevelési év munkatervének jóváhagyásáról 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszakürti  Óvoda és Bölcsőde 2021-

2022 nevelési év munkatervét megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

 

Az új óvodapedagógus bérköltségét és utazási költségét a költségvetésben biztosítja. 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1) Képviselő-testület tagjai- helyben, 

2) Dr. Kiss Györgyné –polgármester 

3) Dr. Héczei Eszter jegyző 

4) Tóth Katalin mb. intézményvezető 

5) Pénügy 

6) Irattár 

 

2. Napirend: 
 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadására. 

 

 

 

   Előadó: Dr.Kiss Györgyné polgármester 
 

 

 

 

Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Dr.Kiss Györgyné: az anyag első része a féléves teljesítést mutatja, ami megfelel az időarányos 

teljesülésnek. Külön látjuk a Sart program számláját. A  bevételeket csak a programba 

forgathatjuk vissza ezért próbálunk olyan gépeket , eszközöket beszerezni amik az 

önkormányzat számára is felhasználhatók. A Bethlen Gábor Alapítvány pénze a számlánkon 

van 2 éve, a hidaskürtiekkel szoktuk felhasználni , egyenlőre a járványhelyzet miatt várunk , 

hogy mit tudunk kezdeni majd a pénzzel. Van tartalékunk, amit a képviselő-testület 

jóváhagyásával lehet felhasználni. Egyéb számláinkon lévő összegek pályázati pénzek, amit 

általában a támogatási szerződések aláírása után utal a kincstár. 
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Várjuk az önkormányzatok rendkívüli támogatását és az adókat. Továbbra is nagyon spórolunk. 

Valamennyi fellépő és előadó ki lett fizetve egyébként. 

 

Csabainé Huszár Zita: A Bethlen Gábor Alapítvány 2021 október 31-ig adott határidőt a 

pályázati pénz felhasználására. 

Hidaskürttel közös a pályázat és Szlovákiában nem lehetett rendezvényeket tartani. 

 

Dr.Kiss Györgyné: ismételten meg kell keresni az alapítványt, adjanak tájékoztatást a 

továbbiakról.  

 

Dr.Kiss Györgyné: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az Önkormányzat 2021. január 01. és 

július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával az kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

203/2021.(IX.23) számú határozata 
Az Önkormányzat 2021. január 01. és július 31. közötti időszak gazdálkodásról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 01 és 2021. július 31. 

közötti időszak gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót 

                                290 598 135,- Ft költségvetési bevétellel 

 

                                204 385 813,- Ft költségvetési kiadással 

elfogadja. 

 
 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1) Képviselő-testület tagjai- helyben, 

2) Dr. Kiss Györgyné –polgármester 

3) Dr. Héczei Eszter jegyző 

4) Pénzügyi ügyintéző-helyben 

5) Irattár 

 

 

                                         3. Napirend 

 

 

 

 
Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester 
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Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

 

Dr.Kiss Györgyné: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 

csatlakozzon a 2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, az kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

204/2021.(IX.23) számú határozata 

 

 

 

A 2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott  BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2022. évi pályázati fordulójához az Általános Szerződési feltételekben foglaltak betartásával.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1) Képviselő-testület tagjai- helyben, 

2) Dr. Kiss Györgyné –polgármester 

3) Dr. Héczei Eszter jegyző 

4) Támogatáskezelő-Budapest 

5) Pénzügyi ügyintéző-helyben 

6) Irattár 

 

 

 

 

                                                       

                                                    4. Napirend 

 
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítására 

 

                               Előadó: dr. Héczei Eszter, jegyző 
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Komlós Ferenc: Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 

napirendet és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Dr. Héczei Eszter: a helyi esélyegyenlőségi program megvalósítási határidejét szükséges 3 

évente felülvizsgálni és ha szükséges módosítani. 

 

Dr.Kiss Györgyné: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

módosításával az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

205/2021.(IX.23) számú határozata 

 

 
Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról 

 

 

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő-testülete Helyi Esélyegyenlőségi Program 

módosítását elfogadja.  

 

 

 

A határozatról értesülnek: 

 

1) Képviselő-testület tagjai- helyben, 

2) Dr. Kiss Györgyné –polgármester 

3) Dr. Héczei Eszter jegyző 

4) Esélyegyenlőségi  ügyintéző-helyben 

5) Irattár 

 

 

 

 

                                                       

                                                                      5. Napirend 

 

Egyebek 

 

 
Dr. Kiss Györgyné: az alábbiakról számol be a Képviselő-testületnek: 

 

- A hivatal fűtéséről: az ügyrendi bizottság javasolja három kivitelező ajánlatát beszerezni. Az 

önkormányzat az államtitkárhoz is levélben fordul támogatásért erre a célra, esetleg a kivitelező 

megelőlegezi a költségeket hosszabb távra és a jövő évi költségvetésbe beépítjük. 
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- Október 2- án helyi értéktár kiállítás Kunszentmártonban délelőtt, délután 15 órától idősek 

napja, ahová meghívom a képviselőket is. A kiállításra az arborétumról készült képekkel,  helyi 

írók könyveivel, festményekkel, hangszerekkel, borral, mézzel és egyéb helyi termékekkel 

készülünk. 

 

- a fogorvosi alkalmazásának ügyintézése folyamatban van. Tervek szerint egy Kft venné át a 

fogorvosi feladatellátást és annak az alkalmazásában állna a dr. aki a fogorvosi tevékenységet 

ellátja. 

 

 

Komlós Ferenc: a Fő úton elviselhetetlen a terelések miatti kamionforgalom és 

teherautóforgalom, az esti órákban pihenni sem lehet. Szükséges lenne súlykorlátozó táblák 

kihelyezését kérelmezni a Közúttól, mint tulajdonostól. Balesetveszélyes és rongálja az utat a 

megnövekedett forgalom. 

 

Illetve az új falugondnoki buszt megnyertük, a régi autót át kell –e adni valakinek? 

 

Dr. Kiss Györgyné: írunk ez ügyben levelet a tulajdonosnak és a rendőrséggel is felvesszük a 

kapcsolatot. 

A Táncsics utat kátyúzták a napokban. Felújítani csak a következő években tudják a Táncsics 

utat, esetleg a Top Plusz pályázaton indulhatnánk a közúttal közösen, majd ha ismertek lesznek 

a pályázatok lehetne beszélni róla. 

 

A régi falugondnoki gépjárművet át kell adni határon túli településnek. 

 

A levél megírása mellett javaslom a közmeghallgatásra hívjuk meg a közút és rendőrség 

képviselőit. 

 

Javaslom a közmeghallgatáson a konyha beszámoltatását a végzett munkáról, Rendőrség éves 

beszámoltatását a település közbiztonsági helyzetéről. 

 

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül külön 

számozott határozathozatal mellőzésével a közmeghallgatás időpontját 2021. október 28. 

napjában határozta meg. 

 

 

Dr. Kiss Györgyné: A temetőben is nagyobb lesz a forgalom a napokban, Szabó Andit át 

szeretném helyezni a temetőbe a mosdó és a környék rendben tartására.  

 

A polgárőrség helyzetével is foglalkozni kellene, mert nem nagyon foglalkoznak a feladatukkal. 

Személyi ügyekben sem és az adminisztrációban sincsenek a helyzet magaslatán. Az elnök még 

nincs átjelentve, ezért támogatást sem kapnak, valamint pályázni sem tudnak, programokon 

nem vesznek részt. 

 

Lehet, célszerű lenne más település polgárőrségéhez csatlakozni. 

 

Mojzinger Ildikó: Kérdezem, Szűcs Ferenc beadványa megválaszolásra került-e? 
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Dr. Kiss Györgyné: Nem és ezúton közreadom a beadványt és a levelet is. Erre a levélre nem 

tudok válaszolni. 

Ildikóval kimegyünk személyesen beszélni vele és megpróbáljuk ezt az ügyet lezárni. 

 

Oberna Károlyné: romos épületek ügyintézésével hogy halad az önkormányzat? 

 

Dr. Kiss Györgyné: Nefelejcs köz még mindig a közjegyzőnél áll, pedig a határidő egyre 

közeleg a pályázat elszámolására. Álmos u 10, Álmos u. 14. sz alatti ingatlant bejelentjük az 

ingatlanügyi hatósághoz. Petőfi u. 2. sz. alatti ingatlanban is intézkedni kell a tulajdonosnál, 

mert ki fog dőlni az útra. 

 

 

Dr. Kiss Györgyné: Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs.  

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Dr. Kiss Györgyné polgármester megköszöni a 

részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Dr. Kiss Györgyné      dr. Héczei Eszter 

 polgármester             jegyző 
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 Mojzinger Ildikó      Oberna Károlyné 

        képviselő            képviselő 

 

 

 
 


