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7. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2013. március 19-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.  

 

33/2013.(III.19.) 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.  

 

34/2013.(III.19.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: A bio és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram 

kivitelezőjének kiválasztása.  

 

Pisók István polgármester: 3 árajánlatot kértek. 2 helyen lenne kicserélve a kazán.. 

Kiváltanák a családsegítőnél is. Nem gázzal fűtenének, hanem ezzel a vegyes tüzelésű 

kazánnal. A kazánok, amiket szeretnének beépíteni oda, azok olyanok, hogy föl lehet rájuk 

tenni az adagoló rendszert. Felügyelet kell úgyis a kazán mellé, tehát akkor inkább a 

legegyszerűbb módszert alkalmazzák. Ezeknél az újabb fajta kazánoknál már ki van alakítva, 

hogy ha később akarják, akkor rá lehet tenni az adagolót. A művelődési házban is kicserélnék, 

valamint úgy tervezték, hogy ha mellé megépül majd a feldolgozó üzem, akkor azt is ezzel a 

kazánnal fűtenék majd. Ami itt van kazán, amivel a fóliasátrat fűtötték az ki kerülne majd a 

kertészetbe, mivel akarnak építeni oda egy nagyobb fóliasátrat és palántákat nevelnének majd 

ott. Ide egy nagyobb teljesítményű kazán lesz majd, de aztán lehet, hogy az lesz majd, hogy 

mivel van egy plusz kémény tervezve, akkor kihúzzák azt a kéményt, hogy ha nem bírja majd 

a 100 KW-os kazán, akkor beteszik mellé a másik kazánt is.  

 



Fuder Lászlóné képviselő: Most akkor jelen pillanatban kettő kazán van tervezve. Egy ide 

egy pedig a kultúrházba. És ezek is olyan formában vannak, hogy a föld alatt mennek a 

vezetékek? 

 

Pisók István polgármester úr: Is-is. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ennek is, úgy, mint az iskoláénál külön lesz egy bádogszerű 

dolog, ami védi a kazánt? Vagyis a kazánt is meg a puffert is védi.  

 

Pisók István polgármester: A mobilkonténerhez nem kell építési engedély. Egyébként 

építési engedély köteles lenne. Annyi van, hogy 6 méterre kell lennie az épülettől a 

mobilkazánnak. Ha be lesz burkolva, akkor olyan mintha nem is mobil lenne. Kuncsorbán egy 

adagolós kazánt rendeltek, de ott maga a kazán 2,5 millió + áfa volt, de 50 KW-os. Ide 

viszont kell a 100 KW-os kazán. Ennél nagyobbat viszont nem rendelhettek. Egyébként 140 

KW-os kazánnál kell, hogy a kazánt fűtőnek papírja legyen. Azért kellett igazából 2 kazán. 

Az, akitől a kazánt vették szerinte ő, gyártja a legolcsóbban a kazánt.  

 

Szabó Rudolf képviselő: 100% támogatás? 

 

Pisók István polgármester: Igen. Március 31-ig el kell vele számolni. Igazából azért hozták 

mostanra, hogy ne kelljen leállni a fűtéssel. Javasolná Szűcs Attilát, mert ő már szerelt náluk 

és egy elég megbízható társaság. Annak idején keresték a Szatlóckit is, de ő nem nagyon 

vállalt. Most csinált egyet Tiszaroffon, de nem nagyon csinál. Annyi van még, hogy az 

óvodához is kell majd egy keverő berendezés, ami itt is van. Tárolják a hőt a hőtárolóval és az 

a keverő berendezés kell majd. 

 

Oláh János képviselő: Majd belerázódnak ebbe. 

 

Pisók István polgármester: Igen. Kiszámolták azt, hogy ha az adagolórendszer is rajta lenne 

a kazánon és ha 15.000 kéve kell majd, ha az iskolát is beleszámolják, akkor csak az 

üzemanyag, mert ugye aprítógép már van Tiszaroffal közösen használhatnák is, de 

kiszámolta, hogy ha 15.000 kévét ledarálnának akkor durván 1 millió 700 ezer forintba 

kerülne a zsák meg az üzemanyag. Úgyhogy maradtak az egyszerűbb módszernél, mert az 

adagolóba itt is bele kell tenni az aprítékot. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Végül is ott van a dolgozó, és azért van, hogy rakjon rá.  

 

Bató Miklós képviselő: Aprítékot, ha csinálnak, az nagyon sokba van így meg 

tulajdonképpen csak a madzag ára. 

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Jól van ez így, hiszen embernek ad munkát. Az aprítékoló 

az kiváltana egy embert.  

 

Pisók István polgármester: Ha pedig ezt az aprítékolós kazánt csinálták volna, akkor viszont 

egy hely kimaradt volna. Elvitte volna az árát. Még most is megvehetik, mert ezekre a 

kazánokra rá lehet tenni az adagolót, de 1,5 millió még pluszba rá az adagoló.  

 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A Szűcs Attila csinálná akkor ezt, igaz? 

 

Pisók István polgármester: Igen. A Nonprofit Kft-nek is ők csinálták a másik helyen.  



Pisók István polgármester: Van-e esetleg további kérdés, vélemény, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, kéri szavazzák meg a határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzanak. 

Egyhangúlag elfogadták.  

 

35/2013. (III.19.) számú határozat 

 

- „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram” biomassza 

üzemelésű kazán beruházás a Művelődési Házban és Gondozási Központban 

kivitelezőjének kiválasztására - 

 

1.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „bio- és megújuló 

energiaforrás startmunka mintaprogram” biomassza üzemelésű kazán beruházás a 

Művelődési Házban és Gondozási Központban kivitelezésére érkezett ajánlatok közül 

Szűcs Attila egyéni vállalkozó, víz, gáz és fűtésszerelő mester (2766 Tápiószele, 

Farmosi út 10/a.) ajánlatát fogadja el mely, nettó ajánlati ár: 5.493.230.- Ft, áfa 

1.483.172.- Ft, mindösszesen bruttó 6.976.402.- Ft összegben.  

 

2.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Nyertes ajánlattevő 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy közérdekű bejelentés van-e? Nem volt. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

        polgármester                   aljegyző 

 

 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 


