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18. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. október 10-én 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.  

 

140/2013.(X.10.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Piroskát elfogadta a testületi 

ülések jegyzőkönyv vezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: 5 napirendi pont megtárgyalását kéri, a harmadik napirendi pont 

kiegészül a most kiosztott tájékoztatóval, de egyenként kell a napirendi ponthoz kapcsolódóan 

a döntéseket meghozni. Valamint kéri felvenni napirendi pontként a Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottság tagjának a lemondását, új tag megválasztását, valamint a könyvvizsgáló 

megválasztását is. Van-e más javaslat? Nem volt. Aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfeltartással szavazzon. 

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot.  

 

141/2013.(X.10.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénybevételéről szóló döntéshozatal. 

 

Pisók István polgármester: Megjelent újra a szociális célú tűzifa pályázat. 5.000 fő alatti 

önkormányzatok adhatják be. 424 ezer forintot hozzá kell tenni az önkormányzatnak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen az önerő valamint a szállítás költsége sem olcsó. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Hány család kapna idén tűzifát? Ugyanannyi, mint tavaly? 

 

Balogh Henrietta aljegyző. Alapul a lakásfenntartási támogatásban részesülőket veszi a 

pályázat. 167 lakásfenntartási támogatásban részesülő van. Ennek a dupláját igényelhetjük 

összesen 334 űrmétert, mivel családonként maximum 2 űrméter adható. 

 



Szabó Rudolf képviselő: Tavaly mennyien kaptak? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nagyságrendileg ugyan ennyi, 170-180 család. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Én itt elolvastam a BM rendelet támogatáshoz kapcsolódó részét. 

Itt nem azt írja, hogy csak ennyi családnak lehet ezt szétosztani, hanem előnyt élveznek azok, 

akik bizonyos támogatásban részesülnek. Tudok olyan települést a környékben, ahol azt 

mondta a polgármester, hogy minden kérelmezőnek ad, így volt olyan család, akinek csak fél 

űrméter jutott. Ez is olyan dolog, hogy mindenki meg tudja bundázni a lakásfenntartási 

támogatást, aki meg akarja. Nagyon sok olyan dolgot meg lehet csinálni, amit meg lehet. Úgy 

gondolom, ha belevágunk, az idén. Nagyon jól fontoljuk meg, hogy bánunk vele. A tavalyi 

évben voltak olyan cirkuszok, veszekedések. Ki és miért kap, miért nem kap. 

Elgondolkodtató, hogy fel vállaljuk-e ezt vagy sem? Azon is el kell gondolkodni, hogy az 

önerőt honnan tesszük hozzá. Jól gondoljuk meg, jól nézzük meg. Olyanok is kaptak, akik 

nem voltak a listán és olyanok nem kaptak, akik rajta voltak. Azt sem értem, hogy miért kell 

olyanoknak adni, akik nem laknak itt a településen.  

 

Pisók István polgármester: Természetesen létrehozunk erre egy bizottságot, aki majd 

megvizsgálja, hogy ki jogosult rá és ki nem.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt is tudni kell vannak ezen a településen olyan 80-90 éves 

idősek, akik azt sem tudták, hogy van ilyen lehetőség, alacsony nyugdíjból élnek, rájuk is kell 

gondolni. Pont azok az idősek maradnak ki, akik egész életükben dolgoztak. Arra nem 

érdemesítjük őket, hogy egy szál virággal köszöntsük őket. 

 

Pisók István polgármester: Valahol határt kell húzni és gondolni kell a gyerekekre. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Tavaly nem húztunk határt, mindenkinek ugyanannyit adtunk. 

Egy nagy családos ugyan azt kapta. 

 

Oláh János képviselő: Így is – úgy is bele fogunk esni abba a csapdába, amikor 

jótékonykodunk valaki megbánt bennünket, mindenkinek úgy sem lesz jó. Ezt nekünk fel kell 

vállalni. 

 

Pisók István polgármester: Természetesen csinálni akarjuk idén is. Tudom, hogy ilyen 

konfliktusok voltak. 

 

Oláh János képviselő: Fel kell vállalni és nem kell törődni vele, hogy megsértik a lelki 

világunkat. Ha egy mód van rá, akkor vegyük figyelembe az időseket is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Vegyük azt is figyelembe, hogy ezek a kisnyugdíjasok 70-80 ezer 

forintból élnek és még a gyerekét is eltartsák, gyógyszerre sokat költenek és mégsem kaptak 

tűzifát. Ott vannak, azok akik a gyermekvédelmit a kocsmába költik, azoknak adjunk tűzifát. 

Nem arról van szó, hogy ne igényeljünk fát, csak jól gondoljuk meg. 

 

Pisók István polgármester: Értem a felvetéseket, de én polgármesterként azt mondom, hogy 

mindenképpen adjuk a tűzifát. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Meggondoltan, nagyon odafigyelve kell adni a tűzifát. 

 



Pisók István polgármester: Még azt sem tudjuk, hogy honnan veszünk tűzifát. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Egyenlőre arról kell dönteni, hogy beadjuk-e a pályázatot vagy 

sem, most a jogosultsági feltételekről, arról, hogy ki mennyi fát kap, nem is tudunk dönteni. 

Annak is szerepelnie kell a döntésben, hogy mennyi tűzifát igényeljünk és ehhez biztosítsuk 

az önerőt. Ennek a határozatnak a számát fel kell tüntetni a pályázatban, még koránt sem 

biztos, hogy ennyit megkapunk. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért az 

kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

142/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 57/2013. (X.4.) 

számú BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához 

kapcsolódóan 334 eredi m3 tűzifa mennyiség vonatkozásában kiegészítő támogatást kíván 

igénybe venni, melyhez a 424.180.- Ft azaz Négyszázhuszonnégyezer - egyszáznyolcvan. Ft 

összegű saját erőt 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy a pályázat 2013. október 14. napjáig kerüljön rögzítésre az Ebr informatikai 

rendszerben, valamint papír alapon kerüljön megküldésre a MÁK részére. 

 

Határidő: 2013. október 14. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Magyar Államkincstár  

2. Tiszagyenda Község polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár. 

 

Második npairendi pont: 2013. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez 

tartozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. 

 

Pisók István polgármester: Mondjam sorba, hogy melyik területen, kivel kötünk szerződést. 

Vásárolunk egy traktort és kettő tartozékot 5.842 ezer Ft-ért. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez új traktor vagy használt? 

 

Pisók István polgármester: A lényeg az, hogy van benne egy traktor, van benne egy eke és 

egy új fűkasza és egy bálázó gép.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Át kell nézetni a traktort, hogy jó állapotú legyen.  

 



Pisók István polgármester: Lehetett volna 3 millióért is traktort választani, de az olyan is. 

Egy jó traktort veszünk és megnéztem, személyesen voltam ott és rendben van. Második 

tétele a közbeszerzésnek a munka és védőruházat. Ezt Molnár Zoltántól vesszük. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez mit tartalmaz? Csizma és ilyenek? 

 

Pisók István polgármester: Van benne munkaruha, kabát és bakancs. Ez 1.270 ezer Ft. 

Összesen 86 db. A harmadik tétel a kis értékű tárgyi eszközök. Erre az Agromix Kft. adta a 

legjobb ajánlatot. Van benne mobil karám, kézi szerszámok, ágvágó, fűkasza, stb. A negyedik 

tétel a munkavédelmi oktatás, azt is az Agromix Kft. végzi. A következő az üzemanyag, erre 

is csak egy vállalkozástól kaptunk ajánlatot a Kerék-Pár Üzemanyag Bt-től. 1940 liter 

gázolajat tudunk megvenni. A 6. ajánlati rész a facsemeték. Ez 400 db gyümölcsfa és 15.625 

db energiafűz csemete. A 7. ajánlati rész élő állat, melyre Szabó Zoltán adott be ajánlatot, 

ebben anyajuhok vannak. Az irodaszerre szintén az Agromix 2002 Kft. adott be ajánlatot, van 

benne papír, toll, gémkapocs, stb. A mérnöki  szolgáltatásra a Szabó és Fia Kft. nyújtott be 

ajánlatot. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Erre miért van szükség? 

 

Pisók István képviselő: A tervezés miatt van rá szükség, valamint a műszaki ellenőrzés miatt. 

Az eredeti pályázatban úgy volt, hogy építünk egy feldolgozó üzemet, 11 millió Ft volt 

félretéve az építésre. Ehhez kapcsolódóan kellett terveznünk ezeket a költségeket. Időközben 

a Munkaügyi Központtól átcsoportosítást kértünk, mivel meg akarjuk venni a „nagy kocsmát” 

hűtőkamrával stb-vel. Ebből a 10 millióból nem tudtunk volna ekkora épületet építeni. Most 

nem tudtunk volna neki állni építkezni. Azt gondolom, hogy ez egy 300 m2-es terület, az ára 

8.000 e ft+áfa.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt az épületet 2 vagy 3 évvel ezelőtt már 4 millióért is odaadták 

volna. Egy kicsit alkudozni kellene. 

 

Oláh János képviselő: Akkor más volt a helyzet.  

 

Pisók István polgármester: Hozzá kell tenni, hogy akkor még az ÁFÉSZ volt a tulajdonos, 

most már más kézben van. A CSIP Zrt. kezében van. Tettünk rá ajánlatot kevesebbért. Azt is 

csinálhatnánk, hogy nem kell, azonban akkor építésbe kell fogni, ami kockázatos.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A másik nagy felújított épülettel mi a helyzet? 

 

Pisók István polgármester: Azon 40 milliós hitel van, végrehajtás alatt van. Most van 1 

millió forintunk felújításra, amiből kijavítunk dolgokat, nyílászárókat cserélünk. Van egy 

konyharész, egy másik nagy helyiség, a kocsma rész, a hűtőkamra. Azóta nem is nagyon 

használták a konyhát. 350 m2-es terület, frekventált helyen, az önkormányzat tulajdona 

marad. Lehet például látvány pékségünk, minden más. A feldolgozó rész természetesen 

feldolgozó üzem. Ha a Munkaügyi Központ nem ad engedélyt, neki kell állnunk építkezni. 

 

Oláh János képviselő: Milyen pénzből lesz ez megvásárolva? 

 

PisókIistván polgármester: A Munkaügyi Központ által nyújtott közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó támogatásból. 1.000 e Ft-ból felújítjuk. 

 



Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e?  

Amennyiben nincs kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kéri, aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

143/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 2013. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése - 

 

1. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsoló hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. Tiszagyenda Község Önkormányzata a nyertes ajánlattevők nevét, címét, az 

ellenszolgáltatás összegét, valamint kiválasztásának indokait a következőképpen 

állapítja meg: 

 
1. Ajánlati rész: Mezőgazdasági gépek 
  

Ajánlattevő neve: FARKASAGRO PLUSZ KFT. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5600 Békéscsaba, Csorvási út 25. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 1. ajánlati rész: Mezőgazdasági gépek 

Ajánlati ár:  nettó 4.600.000.- + 27 % ÁFA = bruttó 5.842.000.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 

 

 
2. Ajánlati rész: Munka és védőruha 
  

Ajánlattevő neve: Molnár Zoltán Egyéni Vállalkozó 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 2. ajánlati rész: Munka és védőruha 

Ajánlati ár:  nettó 1.000.008.- + 27 % ÁFA = bruttó 1.270.010.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 



3. Ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszközök 
  

Ajánlattevő neve: Agromix 2002 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 
5340 Kunhegyes, Tiszagyenda u. 3246/2 
hrsz. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 3. ajánlati rész: Kis értékű tárgyi eszközök 

Ajánlati ár:  nettó 2.622.407.- + 27 % ÁFA = bruttó 3.330.457.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 
4. Ajánlati rész: Munkavédelmi oktatás 
  

Ajánlattevő neve: Agromix 2002 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 
5340 Kunhegyes, Tiszagyenda u. 3246/2 
hrsz. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 4. ajánlati rész: Munkavédelmi oktatás 

Ajánlati ár:  nettó 14.961.- + 27 % ÁFA = bruttó 19.000.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 
5. Ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag 
  

Ajánlattevő neve: KERÉK-PÁR Üzemanyag Bt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5332-Kenderes, Bocskai u. 4. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 5. ajánlati rész: Üzemanyag, kenőanyag 

Ajánlati ár:  685.415.- + 27 % ÁFA = bruttó 870.477.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

6. Ajánlati rész: Facsemeték 
  



Ajánlattevő neve: Agromix 2002 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 
5340 Kunhegyes, Tiszagyenda u. 3246/2 
hrsz. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 6. ajánlati rész: Facsemeték 

Ajánlati ár:  nettó 702.625.- + 27 % ÁFA = bruttó 892.334.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 
7. Ajánlati rész: Élő állat 
  

Ajánlattevő neve: Szabó Zoltán 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Nyár u. 14. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 7. ajánlati rész: Élő állat 

Ajánlati ár:  nettó 1.179.133.- + 27 % ÁFA = bruttó 1.497.500.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 

 
8. Ajánlati rész: Irodaszer 
  

Ajánlattevő neve: Agromix 2002 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 
5340 Kunhegyes, Tiszagyenda u. 3246/2 
hrsz. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 8. ajánlati rész: Irodaszer 

Ajánlati ár:  nettó 159.031.- + 27 % ÁFA = bruttó 201.970.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 
9. Ajánlati rész: Mérnöki szolgáltatás 
  



Ajánlattevő neve: Szabó és Fia Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 515. hrsz. 

Ajánlat kivonata: 

Ajánlati rész : 9. ajánlati rész: Mérnöki szolgáltatás 

Ajánlati ár:  nettó 620.000.- + 27 % ÁFA = bruttó 774.700.- Ft. 

Alkalmasság indoklása 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg. Ajánlattevő ajánlatát a 
tárgyalásokon nem módosította, az első és egyben végleges ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatású 
egyetlen érvényes ajánlat. 

 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel, az ajánlatában szereplő összegben a 

vállalkozási szerződést aláírja. 
 

Határidő: 2013. október 25. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesülnek: 
 

1) Nyertes ajánlattevők 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: 2013. évi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez 

kapcsolódóan belterületi ingatlanok megvásárlása. 

 

Pisók István polgármester: Balogh Henrietta aljegyző készített egy kimutatást a képviselő 

tagoknak arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, amik megvásárlásra kerülnének 

mennyi összegért, mekkora területtel. Ez a testületi ülés előtt kiosztásra került. Gyarapítani 

szeretnénk az önkormányzat vagyonát. Elsőként a 0349/3 hrsz-ú, 1,2676 ha területű 

külterületi földről kellene határozni. Kérem, aki ennek megvásárlásával 1.000.000.- Ft-ért 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

144/2013. (X.10.) számú határozat 
 

- 0349/3-as hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 0349/3 hrsz alatt elhelyezkedő, 1,2676 

ha területű, 19,77 AK értékű szántó, árzvízi tározó művelési ágú földterületet Ignácz József 

(születési hely, idő: Tiszaroff, 1941.08.02. anyja neve: Turbacs Rozália) 5233 Tiszagyenda, 

Kossuth Lajos u. 34. szám alatti lakostól, akiknek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdona a 

földterület. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 1.000.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 



 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Ignácz József, 5233 Tiszagyenda, Kossuth Lajos u. 34. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 
 

Pisók István polgármester: A következő a 146-os hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület művelési ágú ingatlan, melynek vételára 700 ezer Ft. Kérem, aki ennek az ingatlannak 

a megvásárlásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. Köszöni, megállapítja, hogy 

egyhangúlag elfogadták 

 

145/2013. (X.10.) számú határozat 
 

- 146-os hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 146-os hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 25. szám alatt elhelyezkedő, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület művelési ágú, 2.325 m2 területű ingatlant Tóth Anna Mária (születési név: Tóth Anna 

Mária, anyja neve: Délity Katalin Erzsébet, születési hely, idő: Baja, 1970.05.18.)5211 

Tiszapüspöki, Fő u. 22. szám alatti lakostól, akiknek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdona az 

ingatlan. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 700.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására, miután az 1.120.000.- Ft azaz Egymillió – 

százhúszezer forint és járulékai otthonteremtési támogatásból adódó jelzálogjog az ingatlanról 

a tulajdonos által töröltetésre került. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Tóth Anna Mária, 5211 Tiszapüspöki, Fő u. 22. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 
 

Pisók István polgármester: A következő ingatlan a 116-os hrsz-ú, 3.297 m2 területű ingatlan 

300 ezer Ft-ért. Ez a porta is eléggé benőtt, de a közmunkások majd rendbe rakják. Aki ennek 

megvásárlásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. megállapítom, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 
 

146/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 116-os hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 



Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 116-os hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 10. szám alatt elhelyezkedő, kivett lakóház, udvar művelési 

ágú, 3.297 m2 területű ingatlant Angyal Balázs (születési név: Angyal Balázs, anyja neve: 

Jenei Margit, születési hely, idő: Tiszaroff, 1959.05.14.) 5340 Kunhegyes, Nagykun utca 11. 

szám alatti lakostól, akiknek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdona az ingatlan. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 300.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Angyal Balázs, 5340 Kunhegyes, Nagykun u. 11.  

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 
 

Pisók István polgármester: A következő ingatlan a 125-ös hrsz-ú, 2.718 m2 területű, kivett, 

beépítetlen művelési ágú ingatlan, mely értéke 400 ezer Ft. Kérem, aki ennek a 

megvásárlásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 

 

147/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 125-ös hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 125-ös hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Petőfi Sándor út, 125 hrsz. alatt elhelyezkedő, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú, 2.718 m2 területű ingatlant Kovács Károly (születési név: Kovács Károly, 

anyja neve: Fábián Mária, születési hely, idő: Kunhegyes, 1961.09.29.) 5081 Szajol, Mátyás 

király u. 21. és Fekete Istvánné (születési név: Kovács Marianna, anyja neve: Fábián Mária, 

születési hely, idő: Törökszentmiklós, 1959.07.30. 5235 Tiszabura, Felszabadulás u. 1. szám 

alatti lakosoktól, akiknek ½ és 1/2 tulajdoni hányadban tulajdona az ingatlan. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 400.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Kovács Károly, 5081 Szajol, Mátyás király u. 21. 

2. Fekete Istvánné 5235 Tiszabura, Felszabadulás u. 1. 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 

 



Pisók István polgármester: A következő ingatlan a 126-os hrsz-ú, kivett, beépítetlen 

művelési ágú, 2.048 m2 területű, eladási értéke 350.000.- Ft. Kérem, aki ennek az ingatlannak 

a megvásárlásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 

 

148/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 126-os hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 126-os hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Petőfi Sándor út, 126 hrsz. alatt elhelyezkedő, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú, 2.049 m2 területű ingatlant Kovács Károlyné (születési név: Fábián Mária, 

anyja neve: Körtvélyesi Anna, születési hely, idő: Tiszasüly, 1923.09.27.) 5233 Tiszagyenda, 

Gorkij u. 41. szám alatti lakostól, akiknek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdona az ingatlan. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 350.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Kovács Károlyné, 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 41. 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 
 

Pisók István polgármester: A következő ingatlan a 127-es hrsz-ú, kivett, beépítetlen 

művelési ágú, 2.336 m2 területű, eladási értéke 300.000.- Ft. Kérem, aki ennek az ingatlannak 

a megvásárlásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 
 

149/2013. (X.10.) számú határozat 

 

-127-es hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 127-es hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Petőfi Sándor út, 127 hrsz. alatt elhelyezkedő, kivett, beépítetlen terület 

művelési ágú, 2.336 m2 területű ingatlant Ferencz Imréné (születési név: Kontra Eszter, anyja 

neve: Zám Rozália, születési hely, idő: Tiszaroff, 1939.08.16.) 5233 Tiszagyenda, Alkotmány 

u. 22. szám alatti lakosotól, akiknek 1/1 tulajdoni hányadban tulajdona az ingatlan. 

Az ingatlan vételára bruttó 300.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Ferencz Imréné 5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 22. 



2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: A következő ingatlan a 229-es hrsz-ú, kivett, beépítetlen 

művelési ágú, 4.079 m2 területű, eladási értéke 300.000.- Ft. Erre az ingatlanra a 

belvízelvezetés érdekében lenne szükség, a Kossuth Lajos utcáról így le tudnánk vezetni a 

vizet. Kérem, aki ennek az ingatlannak a megvásárlásával egyetért, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

150/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 229-es hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról - 
 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Kistérségi 

Startmunka Mintaprogram keretében megvásárolja a 229-es hrsz-ú, természetben az 5233 

Tiszagyenda, Kossuth Lajos u. 17. szám alatt elhelyezkedő, beépítetlen terület művelési ágú, 

4.079 m2 területű ingatlant Szikora Istvánné (születési név: Fátyol Ibolya, anyja neve: Lólé 

Julianna, születési hely, idő: Kunhegyes, 1971. november 11.) 5233 Tiszagyenda, Rózsa 

Ferenc utca 15. és Fátyol Kálmán (születési név: Fátyol Kálmán, anyja neve: Lólé Julianna, 

születési hely, idő: Heves, 1970. február 1.) 5321, Kunmadaras,  Bibó István u. 32. szám alatti 

lakosoktól, akiknek ½; ½ tulajdoni hányadban tulajdona az ingatlan. 

 

Az ingatlan vételára bruttó 300.000.- Ft-ban kerül meghatározásra. 

 

Az ingatlanon lévő terhek törlése a tulajdonosok feladata. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 
 

A határozatról értesül: 

 

1. Szikora Istvánné, 5233 Tiszagyenda, Rózsa Ferenc u. 15. 

2. Fátyol Kálmán, 5321 Kunmadaras, Bibó István u. 32. 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben  

4. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5. Irattár 
 

Pisók István polgármester: Kéri a képviselő-testülettől, hogy az ingatlanok vonatkozásában 

utolsó sorban a 458/2 hrsz-ú, 1.296 m2 területű, kivett, vendéglő művelési ágú ingatlant 

10.160.000.- Ft-ért vásárolja meg. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 

megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

151/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- 458/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a 458/2 

hrsz-ú 1.296 m2 területű kivett vendéglő művelési ágú ingatlant 10.160.000.- Ft-ért a CSIP 

1000 Informatikai Zrt-től, amennyiben erre a Munkaügyi Központ engedélyt ad. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: Munkaügyi Központ engedélyezését követő 1 hét 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) CSIP 1000 Informatikai Zrt. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 
 

Negyedik napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének lemondása, új ügyvezető megválasztása. 

 

Pisók István polgármester: Dull Renáta ügyvezető lemondott, elment Budapestre dolgozni 

és lemondott az egyik FÜB tag is, Balogh Edit is, hogy nem kíván tag lenni. Így kell egy 

ügyvezető és egy FÜB tag. Javasolnám Bene Sándort ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottságba 

pedig Balogh Józsefné Margitot. Van-e valakinek más javaslata?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kik akkor a FÜB tagok? Balogh Józsefné, Orsó János és Tóth 

Tibor? 

 

Pisók István polgármester: Igen, ők azok vagy is ők lennének azok. Az a legnagyobb 

bökkenő, hogy nem szívesen vállalnak ilyen posztot, azonban végső soron a polgármester is 

felel a Nonprofit Kft. működéséért, mögötte áll.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem rossz lépés Bene Sándor, amennyiben vállalja. 

 

Bene Sándor: Igen, vállalom. 

 

Pisók István polgármester:  A jövő évben át szeretnénk adni a kertészetet a Nonprofit Kft-

nek, ezért is jó ötlet erre a posztra Bene Sándor. A Kft. üzemeltetné a kertészetet Sanyi 

vezetésével, kizárólag az ő irányításával, valamint a Kft-hez tartozna a konyha is. Egyszerűbb 

lenne így. Lenne komolyabb felelőse a dolognak.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: A gazdasági részét, a gazdálkodást, a vezetést ki fogja csinálni? 

Magát az egész pénzügyi részét? 

 

Pisók István polgármester: Ezeket a könyvelő fogja majd csinálni, valamint most szükséges 

még a könyvvizsgálót is megválasztani 2014. január 1-től 2015. május 30-ig. Ezeket a 

feladatokat ők csinálják majd. Eddig nem működött annyira hatékonyan, de ha a konyha 

visszakerül, az más lesz. Most van két pályázat a templom felújítása és a játszótér felújítása is. 

Az ügyvezető lesz az egyszemélyi felelőse. Azért szeretnénk átadni a kft-nek a kertészeti 

részt, mivel az egy kézben lenne, termelne profitot, a konyhára termelne, a többit értékesíteni 

tudná. Bízzunk benne a jövőben majd úgy működik, ahogy kell. Megtapasztaltuk a hibákat. 

 

Oláh János képviselő: Megtapasztaltuk a hibákat, tudna úgy működni, ahogy kell. 

 



Pisók István polgármester: A jövő évi tervezetbe ezt már így tesszük bele és a jelenlegi 

karbantartót is, tudnánk tehermentesíteni. Egy karral nem tudunk száz embert irányítani, a 

karbantartó maradna az intézményekre, azok beszerzéseit, felújítását, karbantartását végezné. 

Azért van a kft, hogy amit termel, azt közhasznú célra fordíthassuk. Így bízzunk benne, hogy 

sokkal nagyobb lesz a profit. Nyilvánvaló, ha a készterméket viszik ki az országból, nagyobb 

lesz a nyereség. Szavazzuk meg kéri. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Szeretném kiegészíteni a polgármester úr általi határozati 

javaslatot, mely szerint egyrészt a határozatban a bér összegét is meg kell jelölni, valamint a 

szerződés időtartamát is, meddig jöjjön az létre. Ügyvezető esetében, határozott 5 év az, 

amiről mindenképpen beszélünk. 

 

Pisók István polgármester: 60.000.- Ft bruttó bért javaslok egyenlőre, amennyiben a konyha 

visszakerül, azonban ezt a bért javaslom majd megemelni. Ezt az összeget Sanyi is elfogadta, 

a szerződés időtartamát 5 évre javaslom megkötni. Tudjuk jól mindenkinek van jó és rossz 

tulajdonsága is. Javaslom akkor, ezekkel a feltételekkel szavazzuk meg az új ügyvezető 

személyét és egyben fogadjuk el Dull Renáta lemondását is. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon 

 

151/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról - 

 

 

1) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2012. (III.27.) számú 

határozatával megválasztott Dull Renáta (születési hely, idő: Kunhegyes, 1988.06.24., 

anyja neve: Boros Ilona) 5233 Tiszagyenda, Szabadság utca 9. szám alatti lakos, mint 

a TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

lemondását elfogadja, a megbízási szerződését 2013. október 15. napjával, közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lemondott ügyvezetővel 

kapcsolatosan a munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

3) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója, 2013. október 16. napjától 

határozatlan ideig megválasztja Bene Sándor (Születési hely, idő: Szolnok, 

1975.09.15., anyja neve: Lenge Anna) 5233 Tiszagyenda, Bocskai út 4. szám alatti 

lakost a Nonprofit Kft ügyvezetőjévé. Az ügyvezetői feladat megbízási jogviszony 

keretében kerül ellátásra 

 

A megbízott ügyvezető megbízási díja bruttó: 60.000.- Ft. 

 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Dull Renáta helyben 



2. Bene Sándor helyben 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Szavazni kellene akkor a Felügyelő Bizottsági tag 

megválasztásáról is, aki Balogh Józsefné lenne. Kérem, aki az ő megválasztásával egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

152/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- A TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsági tagjának megválasztásáról – 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TISZAGYENDÁÉRT 

Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója és ezáltal a gazdasági társaság legfőbb 

szerve a felügyelő bizottságot és az alapító okirat módosítását érintően a következő döntést 

hozza: 

 

1. A felügyelő bizottság tagjának Balogh Edit (anyja neve: Fontos Julianna, születési 

helye, ideje: Szolnok, 1958.03.17.) 5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor út 16. szám alatti 

lakos lemondása miatt: 

 

 Balogh Józsefné (leánykori név: Pongrácz Margit, születési hely, idő: 

Kunhegyes, 1957.03.11. anyja neve: Balogh Margit) 5233 Tiszagyenda, Liszt 

Ferenc u. 3. szám alatti lakost megválasztja. 

 

2. Az alapító elrendeli a gazdasági társaság alapító okiratának – a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő alaki formában külön okiratba foglalt – legkésőbb 2013. 

október 30. napjáig történő módosítását. Elrendeli továbbá az alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását, és a változások cégnyilvántartásban 

való átvezettetését. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy ezen alapítói döntésről a társaság ügyvezetőjét írásban 

értesítse, és a társaság ügyvezetője által elkészítendő azon okiratokat, melyre alapítói 

aláírás szükségeltetik, az alapító törvényes képviselőjeként írja alá. 

 

4. Utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói döntés végrehajtásával, 

különösen az alapító okirat módosításával kapcsolatos okiratok elkészíttetésére az 

intézkedéseket 2013. október 30. napjáig tegye meg, a változásokat a jogszabály általi 

időn belül az illetékes Cégbírósággal vezettesse át. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: 2013. október 30. 

 

A határozatról értesül: 

1.) A Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2.) Balogh Józsefné helyben 

3.) Balogh Edit helyben 

4.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 



5.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

6.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Mindenképpen meg kell választani a társaság könyvvizsgálóját 

is. Javaslom, hogy bízzuk meg őt általánosan, azonban a Kft. minden évre kössön, külön 

szerződést. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag 

elfogadták. 

 

153/2013. (X.10.) számú határozat 

 

- TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

megbízásáról - 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajnal – Nagy Gábort (születési 

hely és idő: Jászberény, 1968.01.01., anyja neve: Hajnal Éva) kamarai tagsági szám: 006083 

5100 Jászberény, Riszner József sétány 7. lakcím alatti lakost a KONTROLLPONT 

Számviteli és Könyvvizsgáló Bt. 5100 Jászberény, Szőlő u. 3. (adóigazgatási szám: 

28656786-3-16 könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002108) könyvvizsgálóját 

megbízza a Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Megbízza az ügyvezetőt, hogy 

működjön együtt a könyvvizsgálóval, minden évre külön kössön szerződést. 

 

Felelős: polgármester, ügyvezető 

Határidő: folyamatos 

 

1. Hajnal – Nagy Gábor 5100 Jászberény, Riszner József sétány 7. 

2. TISZAGYENDÁÉRT Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

3. Pisók István polgármester 

4. Balogh Henrietta aljegyző 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Elkezdődik a csatorna beruházás. Először a bekötéseket 

csinálják, majd utána a fővezetéket építik ki. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi a helyzet a Gorkij úttal? Abbahagyták a javításokat? Azon a 

részen, ahol az út megsüllyedt, ott csatornát kötöttek be. 

 

Pisók István polgármester: Beszéltem egy aszfaltozóval, aki ad erre ajánlatot. A 

buszfordulóban is van egy rész, amit meg kellene javítani. ide jöttek a szennyvizesek és végig 

mentek Bató Miklóssal a faluban, ők írták össze ezt. Azt ígérem, hogy jövő héten, ezeket a 

hibákat kijavítjuk. Mi is meg tudnánk csinálni, de sajnos nekünk nincs aszfaltunk. 

 

Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés van-e? Amennyiben nincs, az ülést bezárja. 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 


