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12. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. június 26-án megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.  

 

Pisók István polgármester: Köszönt mindenkit a testületi ülésükön. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Piroskát javasolja. Van-e más 

javaslat? Nem volt. Aki egyetért a jegyzőkönyvvezető személyével, kézfelnyújtással 

szavazzon.  

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

93/2013.(VI.26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását kéri. 

Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

94/2013.(VI.26.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Tiszaroff Szennyvízkezelő Környezetvédelmi Kft. végelszámolással 

történő jogutód nélküli megszűnéséről.  

 

Bató Miklós képviselő: Furcsa ez a helyzet, mivel Csomor Gábor munkaidőben folytatja a 

munkát. 

 

Pisók István polgármester: Lehet, hogy már nem kapja. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Most már nem, mint ügyvezető lesz a kft-nél, hanem mint 

végelszámoló. Módosítani kell a társasági szerződést is a következő napirendi pontban és ő 

augusztus 1-től nem, mint ügyvezető, hanem végelszámoló lesz és ugyanazt a bért kapja. 

 

Pisók István polgármester: Akkor az csak egyszeri 120.000.-? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem. 120.000.-Ft/ hó. 

 

Pisók István polgármeste: És azt meddig kapja? 

 



Balogh Henrietta aljegyző: Amíg a végelszámolást ki nem mondja a bíróság. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Polgármester úr ez egy elhúzódó művelet. 

 

Simai Mihály képviselő: El kell fogadni Tiszaroffnak a diktálását. 

 

Bató Miklós képviselő: Miért kellene elfogadni, ha nem akarják? 

 

Pisók István polgármester: Ez a kft. megszűnik és a TRV Zrt fogja ellátni utána a 

szennyvízkezelői feladatokat. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Határidőt nem lehet szabni, hogy meddig történjen meg a 

végelszámolás? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Bele írhatják, hogy meddig, de viszont a bíróságtól függ, hogy 

mikorra lesz meg, hiába sürgeti a testület, ha a bíróság nem számolja fel. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, mert a végelszámolást a bíróság hozza meg. A 

bíróságok szerinte most gyorsabban döntenek. 

 

Pisók István polgármester: Nem döntenek gyorsan. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Végelszámolót, muszáj választani, ha nem őt, akkor valaki mást. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annak is fizetni kell. 

 

Pisók István polgármester: Ezt a 120.000.-ot arányában kell fizetni? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem. Minden hónapban. 

 

Pisók István polgármester úr: A két település között, nem? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Persze. Ez benne van úgymond a szennyvízdíjba, mert a béreket 

abból fizetik ki. Igen, arányosan, az eddigi megosztás alapján kell majd fizetni.  

 

Szabó Rudolf képviselő: Akkor a lakossággal fizettetik ki. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A szennyvízdíjból lesz fizetve neki addig, amíg a TRV nem 

szedi be a szennyvízdíjat. A szennyvízdíjba minden ilyen kiadás bele van építve, abból jön ki 

maga a díj. 

 

Simai Mihály képviselő: És ha addigra nem számolja fel? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Utána nekik kell, de az nincs is benne a költségvetésbe. 

 

Pisók István polgármester úr: Van egy közös Kft Tiszaroffal és ebből, fizetnek egy részt, 

akkor ha valaki átmegy oda dolgozni, akkor annak is kellene fizetniük valamennyit. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mikor itt volt a központi jegyző itt volt, azt a kérdést 

vetette fel, hogy mennyit fizetnek az átjáróknak és milyen arányban. 



Szabó Rudolf képviselő: És milyen választ kapott? 

 

Simai Mihály képviselő: Azt mondta, hogy az közös. 

 

Pisók István polgármester: Ott dolgozik az önkormányzatnál, miért nem csinálta meg akkor. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van egy másik munkahelye is. Különben Tiszaroff 

mindent megszavaz. Hiába is csinálnak itt bármit. Őket nem érdekli, hogy itt Tiszagyendán 

mit mondanak, mert ők vannak többségben. Mikor vesz át a TRV?  

 

Pisók István polgármester: Külön gazdasági társaság nem lehet a kettőt összevonni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Amíg a TRV át nem vesz, addig a szennyvízdíjból megy, 

utána az önkormányzat fizetné. Mikortól vesz át, tudják? 

 

Pisók István polgármester: Ha megkapja a működési engedélyt az Energiahivataltól. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor legyen a határidő december 31. 

 

Pisók István polgármester: Az nagyon sok idő. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hamarabb pedig nem fogja kimondani a bíróság. Nem kell 

semmit sem csinálni csak várni 120.000.- ért a bíróság ítéletét. A bíróságnak pedig nem 

szabhatnak határidőt. A bíróság az ítélkezési időn belül meghozza a döntést, hogy ha nincs 

olyan dolog.  

 

Bató Miklós képviselő: Az ő saját véleménye az, hogy ne szavazzák meg és akkor látják, 

hogy nem értenek egyet velük. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha nem szavazzák meg, akkor azt mondja ki a testület, hogy 

működjön tovább a kft és fizetni kell a fenntartását. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor meg fent kell tartani és akkor azért kapja a 

munkabérét. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Mindenképpen fel kell számolni, mert a TRV lesz az új 

szolgáltató. 

 

Pisók István polgármester: Vagy pedig egy fix összeget határoznak meg, mert ugye nem 

tudják, hogy meddig lesz. Javasolja a hatszázezer forint megszavazását Tiszaroff 

kezdeményezésével szemben. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jó ötletnek látja polgármester úr javaslatát. 

 

Pisók István polgármester úr: Függetlenül a TRV-től ezt a kft-t meg kell szüntetni. Kéri, 

hogy aki ezzel a módosítással egyetért, vagyis nem 120.000.- Ft/hó hanem fix összegű 

600.000.- Ft-ért végezze a végelszámoló a megbízatását, az kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a szóban kiegészített határozati 

javaslatot. 

 



95/2013. (VI.26.) számú határozat 

  

- A Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft. végelszámolással történő 

jogutód nélküli megszűntetéséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozott: 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Tiszaroffi 

Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft végelszámolással történő jogutód nélküli 

megszűntetését. 

 

A végelszámolás kezdő időpontja: 2013. július 31. 

 

A társaság végelszámolójaként Csomor Gábor Tiszaroff, Szabadság út 107. szám alatti 

lakost jelöli ki, akinek fix, egyszeri 600.000.- Ft összegű megbízási díjat állapít meg a 

végelszámolás lebonyolítására. 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft. 

2. Cégbíróság 

3. Tiszaroff Község Önkormányzata 

4. Pisók István polgármester 

5. Balogh Henrietta aljegyző 

6. Irattár 

 

Második napi rendi pont: Tiszaroffi Szennyvízkezelői Környezetvédelmi Kft társasági 

szerződésének módosításáról. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést tenne, terjedelme miatt nem nyomtatták ki 

mindenkinek a társasági szerződést. Annyi változik csak benne, hogy az ügyvezető helyett 

végelszámoló kerül mindenhol megnevezésre 2013. július 31-ét követően. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz bárkinek kérdése, 

véleménye, hozzászólása van-e? Amennyiben nincs, kéri szavazzák meg a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

96/2013. (VI.26.) számú határozat 

  

- A Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft. társasági szerződésének 

módosításáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozott: 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszaroffi 

Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft 2010. december 14. napján elfogadott 

Társasági Szerződését hatályon kívül helyezi és az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja az új Társasági szerződést, melyet 2013. július 31-i hatállyal lépteti életbe. 

(A Társasági szerződés teljes szövege a határozat mellékletét képezi.) 

 



3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Taggyűlés 

figyelmét arra, hogy a végelszámolót utasítsa a határozatnak megfelelően a társaság 

megszűnésével kapcsolatos teendők ellátására 

 

A határozatról értesül: 

 

1) Tiszaroffi Szennyvízkezelő és Környezetvédelmi Kft. 

2) Cégbíróság 

3) Tiszaroff Község Önkormányzata 

4) Pisók István polgármester 

5) Balogh Henrietta aljegyző 

6) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítéséhez 

kapcsolódó kivitelezői eljárásra indított közbeszerzés eredményének megállapítása. 

 

Pisók István polgármester: A nyertes ajánlattevő a Trigon Invest Kft. 1042 Budapest Árpád 

utca 70. és a Btmp Kft konzorciumban közös ajánlattevők. Ezt a pályázatot a közreműködő 

szervezetnek is jóvá kell hagynia. Ha valamilyen szabálytalanság van ebben a dologban, 

akkor ezt felülbírálják. Ezt meg is lehet támadni. 8 napon belül fellebbezhetnek. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Helyesbíti polgármester úr tájékoztatását, már nem lebbezhetnek 

fel, mivel meg volt a határidő 60 nap, ha nem hirdetnek nyertest, akkor újra ki kell írni a 

közbeszerzési pályázatot. 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Nem volt. Akkor, aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. Köszöni, 

megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot. 

 

97/2013. (VI.26.) számú határozat 

  

- A „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése (KEOP 1.2.0/B/10-2010-

0071) kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei 

szerint” iránt indított közbeszerzési eljárás eredményéről - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata a „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának 

bővítése (KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071) kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a 

FIDIC Piros Könyv feltételei szerint” iránt indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési 

Bírálóbizottság szakvéleménye alapján a következő döntést hozta: 

 

A nyertes ajánlattevő:  

 

TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Árpád út 70.) és BTMP Kft. (1211 Budapest, Terelő u. 3.) 

közös ajánlattevők 

 

Kiválasztásának indoka: 

 

TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Árpád út 70.) és BTMP Kft. (1211 Budapest, Terelő u. 3.) 

közös ajánlattevők ajánlata az eljárást megindító felhívásban meghatározott összességében 

legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat. 



 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:  

 

SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 

Budapest, Fóti út 56.) 

 

Kiválasztásának indoka:  

 

SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati 

szempont szerint a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlat.  

 

Az eljárás eredménye:  

 

A közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, 

hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse, a továbbiakban a sikeres megvalósítás 

érdekében működjön közre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül:  

 

1) Tiszaroff Község Önkormányzata 

2) Közreműködő Szervezet 

3) Nyertes ajánlattevő 

4) Tiszagyenda Község Polgármestere 

5) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

6) Irattár 
 

Negyedik napi rendi pont: Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről.  

 

Balogh Henrietta aljegyző: Volt már erről a témáról többször szó, de most volt a kistérségi 

ülés és újra előhozták a társulási megállapodást. Abban az van, hogy 6 hónappal előtte kell 

meghozni a döntést, így 2013. december 31. napjával tudunk onnan kiszállni. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Eddig úgy volt, hogy megszűnhetnek július 1-el, most úgy 

van, hogy december 31. 

 

Pisók István polgármester: Voltak egy tájékoztatón a kistérségi társulásokkal kapcsolatosan, 

így hogy ugye megszűnnének júliusban. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem megszűnnek, hanem átalakulnak. 

 

Pisók István polgármester: Ha valaki fent akarja tartani, fent tarthatja csak ahhoz nem járul 

hozzá az állam. Közel 30 millióval tartozik a Tiszafüredi Társulás. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A szerződésben az volt, hogy 6 hónappal előtte? 



 

Balogh Henrietta aljegyző: A szerződésben úgy van, hogy 6 hónappal előtte, de december 

31. napjával. Mindig év végén, de 6 hónappal előtte meg kell hozni a döntést. 

 

Pisók István polgármester: Ha addig nem szűnik meg, akkor lehet összehívni társulási ülést, 

nem? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen így van. 

 

Pisók István polgármester: Összehívatják a polgármesterek, és akkor elszámoltatják, hogy 

mi van azzal a 30 millióval. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A továbbiakban akkor nem kívánnak hozzájárulni. 

 

Pisók István polgármester: Annak van egy gazdasági vezetője, és el kell számolnia azzal a 

30 millióval. Annak idején kijelentették, hogy ki nem szállhatnak, amíg ki nem fizetik a 

tartozást. Akkor számon kérték, most ugyanúgy számon kérhetik, hogy mire költötték a pénzt. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Kunhegyesnek is rengeteg pénze van benne. 

 

Pisók István polgármester úr: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e? Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Köszöni, 

megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

 

98/2013. (VI.26.) számú határozat 

  

- Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) és (2) bekezdés 

rendelkezése, valamint a Társulási Megállapodás IV. fejezet 7. pontja alapján úgy dönt, hogy 

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból 2013. december 31. napjával kiválik. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata és Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás egymással 

teljes körűen elszámol. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert a jelen határozatban foglaltak Társulási Tanács előtt történő képviseletére, a 

kiválással kapcsolatos dokumentumok aláírására, valamint a szükséges teendők elvégzésére.  

 

A határozatról értesül: 

 

1) TKTT elnöke 

2) Társult települések polgármesterei 

3) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: A dohánytermék árusításáról van szó.  



 

Pisók István polgármester: Igazából a Nonprofit Kft nem lehet árusító, úgy mondják, hogy 

ideiglenes árusítást nem végezhet. Mozgó árusítás lett volna. Azt beszélték, hogy nem 

avatkoznak ebbe bele. Az összes boltos összehívta, elmondta, hogy kaptak egy levelet. Azt 

szeretné, hogy helyi vállalkozó legyen, aki árusíthat, nem pedig egy idegen. Egyetértettek 

ezzel, hogy aki beadja a dohányárusításra, akkor az árusíthat. Nincs kifogásuk ellene, hogy 

Varga Zoltánék árusítsanak. A többiek nem akarnak árusítani. 

 

Bató Miklós képviselő: Aki pályázik, annak külön helyiséget kell biztosítani különböző 

feltételekkel. Tiszagyendán senki nem pályázott eddig. Azt szeretnék, hogy úgy árusítsanak 

ideiglenesen, mint most. 

 

Pisók István polgármester: Most úgy van, hogy második körben be lehet adni június 30-ig. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, de ezt később állandósítani kell. 

 

Pisók István polgármester: Egy Tiszaburai beadta a pályázatot ide. Pontszámok vannak. Az 

Önkormányzatnak semmi köze hozzá. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Varga Zoltán azt mondta neki, hogy jobb lett volna, ha minden 

vállalkozót javasoltak volna. 

 

Pisók István polgármester úr: És aki nem akarja árulni? 

Szabó Rudolf képviselő: Akkor nem rajtuk lett volna a felelősség. Most ő ideiglenes 

jelleggel vállalják el ők is? 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem, beadják állandóra a pályázatot. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Már 12 % a kiskereskedelmi árrés. 

 

Pisók István polgármester: Kéri, hogy a határozati javaslatot, mely szerint a MINI-MANI 

vegyes kiskereskedés váljék jogosulttá a dohánytermék kiskereskedelemre szavazzák meg. 

Megállapítja, hogy 4 igen és 1 nem arányában a határozati javaslat elfogadásra került. 

 

99/2013. (VI.26.) számú határozat 

  

- Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által tett megkeresés ismételt 

megtárgyalásáról - 
 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta, a Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresését és úgy dönt, mivel a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft-t ideiglenesen nem lehet megbízni a dohánytermék 

kiskereskedelem folytatásával, hogy egy már működő és engedéllyel rendelkező vállalkozást 

bíz meg. 

  

Tiszagyenda Község Önkormányzat azt javasolja, hogy ideiglenesen a „MINI-MANI” vegyes 

kiskereskedést javasolja, (5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20/b.) váljon feljogosítottá a 

dohánytermék kiskereskedelem gyakorlására. 

 



Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül. 

 

1) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 

2) MINI-MANI vegyes kiskereskedés 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20/b. 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben 

nincs, bezárja az ülést. 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


