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3. SZ. JEGYZŐKÖNYV 

  

 

Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2014. március 17-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 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Kovács Piroskát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

24/2014.(III.17.) 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 pontok megtárgyalását kéri, 

kiegészítve a Doma Katalinnal az étkeztetéshez kapcsolódó szerződés meghosszabbításáról. 

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

25/2014.(III.17.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot a javasolt 

formában elfogadta.  

 

Első napirendi pont: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Pisók István polgármester: A jelen előterjesztésben a törvénynek megfelelően szerepel öt 

tag és három póttag. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nekem lenne ehhez hozzászólásom, szeretném elmondani, hogy 

megnézve a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és Póttagjainak a névsorát, nem biztos, 

hogy  nem értek egyet azzal, hogy négy olyan ember is van delegálva vagy öt aki az 

önkormányzat intézményeinél dolgozik: Nem lenne szabad, hogy egy Képviselő testület a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjain keresztül esetleg támadási felületet adjon saját magának 

vagy másfele is. Engem, az egy kicsit zavar hogy mindig az utolsó pillanatban döntünk 

bizonyos dolgokról, és én most mondanám azt is hogy nem a személyekkel van a baj hanem 

azzal hogy túlságosan nagyon munkahely orientált lett a Szavazatszámláló Bizottság. Nem 

igaz, hogy nem találunk kívülálló embereket, akiket föl lehetne kérni. Polgármester Úr 

elmondta és jegyző asszony is, hogy több embert is megkérdeztek, de azok közül senki sem 

vállalta el ezt a posztot. Lehet, azért nem vállalják, mert nem igazán tudják mivel jár az, vagy 



ennyire félnének az emberek attól hogy egy napot eltöltenek ott és esetleg utána meg kell 

számlálni a szavazatokat? Nyilvánvaló hogy felelősség teljes munka ez, de gondolkodni 

kellene ezen. Ez az én véleményem. Jó lenne, ha ti is elmondanátok, hogy mit szóltok hozzá. 

 

Bató Miklós képviselő: Én úgy gondolom, hogy nem olyan vészes ez, mint ahogy Marika 

elmondja, mert én egy hivatali dolgozót látok Balogh Edinát a többiek nem hivatali dolgozók 

szerintem. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Valamilyen szinten igen. 

 

Bató Miklós képviselő: Ha azt nézzük Marika. Akkor nem találunk senkit, mert mindenki 

közmunkás vagy hivatali dolgozó. 

 

Simai Mihály képviselő: Értem, amit Marika mond, de én is hallottam hogy sok embert 

szerettek volna felkérni, de senki nem vállalta.  

 

Oláh János képviselő: Ha van valakinek olyan személy, akit ajánlana, akkor mondja és 

megkeressük. 

 

Szabó Rudolf képviselő: Ehhez van joga a testületnek? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A Helyi Választási Iroda vezetője által beterjesztetthez módosító 

indítvány nem nyújtható be. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A Helyi Választási Bizottságnak a tagja nem lehet valamilyen 

pártnak a tagja? Pártatlannak kell lennie? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem lehet pártnak a tagja, erről összeférhetetlenségi 

nyilatkozatot is kell tennie. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Visszaemlékszem, a régebbi Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztásánál elébünk került egy névsor és lehetőségünk volt esetleg módosító indítványt 

beterjeszteni vagy épp más nevet javasolni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: A választási eljárásról szóló törvény megváltozott. Most is 

lehetőség van, volt ajánlani a bizottságba tagokat. Megkérdeztem Polgármester urat és 

Alpolgármester Asszonyt is, hogy van-e valami javaslat. Akiket javasoltak, egyikőjük sem 

fogadta el a felkérést. 

 

Pisók István polgármester: Nekem is volt javaslatom, de nem vállalta. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

26/2014.(III.17.) számú határozat 

 

   - Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása - 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 



 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. és 25. §-a 

alapján a Tiszagyenda Községben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 

póttagjainak az alábbi állampolgárokat választja meg: 

 

Tagok: 

 

1.) Balogh Józsefné tag    5233 Tiszagyenda, Béke u. 16. 

2.) Balogh Edina tag   5233 Tiszagyenda, Szabadság u. 23. 

3.) Csörögi Antal tag   5233 Tiszagyenda, Herman Ottó u. 14. 

4.) Héder Zsoltné tag   5233 Tiszagyenda , II. Rákóczi Ferenc u. 38/a. 

5.) Kovács Piroska tag   5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 27. 

 

Póttagok: 

 

1.) Tóth Tibor    5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 53. 

2.) Koós Andrásné   5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 79. 

3.) Harmath Elena    5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 11. 

 

 

Határidő: 2014. március 17. 

Felelős: aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) OEVK Karcag 

2.) Helyi Választási Iroda Tiszagyenda 

3.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Helyi piac pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala 

 

Pisók István polgármester: A közbeszerzési tanácsadót kellene megjelölnünk Bakos László 

egyéni vállalkozóval kötnénk meg a szerződést. Van-e ehhez kapcsolódóan valakinek 

kérdése? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Kértünk három ajánlatot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, 

ebből egyet kell kiválasztani 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mivel a három ajánlat közül a Bakos Lászlóé a legolcsóbb illetve 

az önkormányzat már több alkalommal is dolgozott vele, így egyértelműen ő az, akivel 

szerződést kell kötni. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ebben a határozatban kell eldönteni, hogy elindítjuk a 

közbeszerzést, ki fogja a közbeszerzést megcsinálni, erre adta Bakos László a legolcsóbb 

ajánlatot, illetve arról, hogy ezt a pályázattételi felhívást melyik három gazdasági szereplőnek 

küldje meg. 

 

 



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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

27/2014.(III.17.) számú határozat 

 

- Tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 

települési és térségi fejlesztések támogatására Tiszagyenda Községi Önkormányzat által 

megnyert pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárásához kapcsolódó döntések 

meghozataláról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyák valamint az alföldi tanyás 

térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása 

keretében megnyert, „Az önellátó vidékért” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a helyi 

piac megépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

megindítása során az alábbiakról határoz: 

 

1.) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a.) pontja 

szerint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít „Az 

önellátó vidékért” elnevezéssel helyi piac megépítése tárgyában. 

2.) Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására Bakos László egyéni 

vállalkozóval köt szerződést az ajánlatában rögzítetteknek megfelelően bruttó 

381.000.- Ft-ért. 

3.) A közbeszerzési tanácsadó által elkészített, a polgármester által jóváhagyott 

ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági szereplők részére küldi 

meg: 

a. Malom – Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.) 

b. Szabó és Fia Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79.) 

c. Szuperbeton Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u. 1.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Bakos László egyéni vállalkozó 

2.) Megjelölt gazdasági társaságok 

3.) Pisók István polgármester helyben 

4.) Balogh Henrietta aljegyző helyben 

5.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Támogatás megelőlegezési hitel felvételéről. 

 

Simai Mihály képviselő: Mibe kerül nekünk ez a hitel? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ez nem olyan pályázati forma, hogy felvettük az előleget 

7.615.385 Ft-ot és ahogy költjük az előleget, folyamatosan számolunk el és ugyanúgy 

igényeljük a támogatást?  Nem csak az újabb és újabb részletet  kell megelőlegeznünk? Tehát 

megkaptuk a 7.615.385 Ft-ot és 22.846.153 Ft-ot azonnal hozzá kell tenni, plusz még a 3 

milliót is? 



Balogh Henrietta aljegyző: Úgy van, ahogy Marika néni mondja. Megkaptuk ezt a 7 millió 

forintot ezzel ettől függetlenül el kell számolnunk május 20-ig és utána el kell számolnunk a 

többivel is június végéig. 

 

Pisók István polgármester: Utófinanszírozásos a pályázat. 

 

Bató Miklós képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mennyire van igénye erre a falunak? 

Van ennyi pénze az önkormányzatnak? A kamatokra a pénzt honnan teremtjük elő? 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Olyan nincs hogy a vállalkozó megelőlegezi esetleg?Körülbelül 

mennyi kamat várható? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Nagyságrendileg úgy 300 ezer forint a hitel kamata, de ez 

természetesen a szerződéskötés előtt pontosan ki fog derülni. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: És ehhez a kölcsönfelvételhez engedélyt kell nekünk kérni? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezt nem kell engedélyeztetni. Azokat az ügyleteket kell 

engedélyeztetni, ami nem Magyarország költségvetéséből eredő forrás. A Vidékfejlesztési 

Minisztérium ezt a tavaly évi költségvetésből adta nekünk. Ettől függetlenül be kell jelenteni 

a Magyar Államkincstár felé, de nem kell engedélyeztetni 

 

Bató Miklós képviselő: De a kérdésemre nem kaptam választ megéri –e ez Tiszagyendának? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Meg kellene a piacot mindenképpen csinálni. Annak sincs semmi 

értelme, hogy a bolt előtt a kocsmánál árulnak. Nem árulnának össze vissza, hanem lenne egy 

hely, ahol árulhatnának. 

 

Oláh János képviselő: Nem mindig azt kell néznünk, hogy értékben megéri-e hanem előbb 

utóbb önkormányzati értéket fog képviselni. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

28/2014.(III.17.) számú határozat 

 

   - Támogatás megelőlegezési hitel felvételéről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 22.846.153.- Ft azaz Huszonkettőmillió – 

nyolcszáznegyvenhatezer - egyszázötvenhárom Ft összegű támogatás megelőlegezési hitel 

felvételét határozta el a Az önellátó vidékért elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó a tanyák, 

valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 

fejlesztések támogatás megelőlegezésére. 

 

A hitel végső lejárata: 2014. szeptember 30. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 



A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 

pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a 4123-10/2013/NAKVI számú támogatási szerződésből 

eredő 30.461.538.- Ft azaz Harmincmillió – négyszázhatvanegyezer Ft összegű támogatás, 

valamint a helyi adó és gépjárműadó bevételek OTP Bank Nyrt. javára történő 

engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank 

Nyrt. a támogatás megelőlegezési hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 

amennyiben a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat tárgyi beruházáshoz kapcsolódó 

elkülönített alszámláján, valamint a Pénzforgalmi Bankszámláján a támogatás megelőlegezési 

hitelszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 

rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a 

gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az elkülönített alszámlájára 

vagy a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) OTP bank Nyrt. Szolnok 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: „ Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” 

elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt keretében történő 

szippantó jármű beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről 

 

Pisók István polgármester: A lényeg az, hogy a beruházáshoz tartozott  egy szippantós kocsi 

megvásárlása,  amit Tiszaroffal közösen kapunk. 

 

Fuder  Lászlóné képviselő: Kapunk vagy veszünk? 

 

Pisók István polgármester: Pályázati támogatásból fogjuk megvásárolni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A szennyvíz telep átadásra került Szolnokra? 

 

Pisók István polgármester: Igen 

 

Fuder  Lászlóné képviselő: És így is Tiszaroff és Tiszagyenda vesz közösen egy szippantót? 

 



Hajnal Istvánné képviselő: Bele van tervezve a pályázatba, már nem lehet kihúzatni 

 

Pisók István polgármester: Ki kell választanunk, melyik legyen a három ajánlatból, ahonnan 

megvásároljuk a szippantó járművet. 

 

Fuder  Lászlóné képviselő: Az OPTIMA 98 legyen, az adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

29/2014.(III.17.) számú határozat 

 

- „Tiszaroff és Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű, KEOP 

1.2.0/B/10-2010-0071 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó 

szippantó jármű beszerzése tárgyában megküldött ajánlatok értékeléséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Tiszaroff és 

Tiszagyenda szennyvízhálózatának bővítése” elnevezésű, KEOP 1.2.0/B/10-2010-0071 

azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó szippantó járművet ( a 

„legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont alapján) a legalacsonyabb árat 

ajánló OPTIMA 98 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Vécsey u. 9. 

vállalkozástól kívánja beszerezni. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Pisók István 

polgármestert, hogy az OPTIMA 98 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, 5000 

Szolnok, Vécsey u. 9. szám alatti vállalkozással az eszközbeszerzésre vonatkozó szerződést 

kösse meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Tiszaroff Község Önkormányzata 

5.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Vízi közmű vagyonátadásról szóló döntéshozatal 

 

Pisók István polgármester: A lényeg az, hogy lezárult ez az ivóvíz minőség javító program 

és megkapjuk a vagyont, amit tovább adunk TRV Zrt-nek. 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez fogja képezni a bérleti díj alapját. 

Pisók István polgármester: A bérleti díjat úgy kell elképzelni, hogy nekünk fizetik, de 

mindet a rendszerre kell költeni, nem lehet elkölteni másra. 

 



Szabó Rudolf képviselő: Ezt most az önkormányzat átveszi úgy, ahogy van ingyen 

bérmentve? Ez majd hasonlóképpen kerül át a szolnoki vízműhöz? 

 

Pisók István polgármester: De igen, az önkormányzat marad a tulajdonos csak 

üzemeltetésre adjuk át, a TRV-nek. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Azt beszéltük, ha vissza kerül az önkormányzathoz, értesítjük a 

mobilszolgáltatót, hogy nekünk fizessen. 

 

Pisók István polgármester: Ez már megtörtént. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

30/2014.(III.17.) számú határozat 

 

   - Vízi közmű vagyonátadásról szóló szerződés elfogadásáról szóló döntéshozatal - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mellékletben 

szereplő, az Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért 

Társulással a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 

vagyonátadásról szóló szerződést, azt elfogadja. 

 

Felhatalmazza Pisók István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Önkormányzati Társulás az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért 

Társulás 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hajnal Istvánné 17:00-kor távozott a Képviselő-testületi ülésről. 

 

Hatodik napirendi pont: Doma Katalinnal való szerződés meghosszabbítása. 

 

Pisók István polgármester: Lejárt Doma Katalinnal az iskolai és óvodai étkeztetésre szóló 

szerződés és meg ellenne hosszabbítani véleményem szerint 2014. június 30-ig. 

 

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

napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a testület 

6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

31/2014. (III.17.) számú határozat 

 



- Óvodai, iskolai étkeztetés biztosításáról-  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a gyermekétkeztetési 

feladatok ellátása érdekében Doma Katalin egyéni vállalkozóval megkötött vállalkozási 

szerződés visszamenőlegesen 2014. március 1. napjától 2014. június 30-ig kerüljön 

meghosszabbításra. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a 

szerződésmódosításban eljárjon. 

 

Felelős: ügyvezető, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyendáért Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője helyben 

2. Doma Katalin egyéni vállalkozó Abádszalók 

3. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4. Tiszagyenda Község jegyzője helyben 

5. Irattár 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, vélemény, közérdekű 

bejelentés van-e? 

 

Bató Miklós képviselő: Vissza térve a piac pályázathoz, Bakos ki fogja írni a pályázatot és el 

fogja küldeni ennek a három cégnek? Ezt követően mi a folyamata ennek?Ki fogja ezt 

elbírálni? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Ha mind a három cég küld ajánlatot, akkor ugyanígy a testület 

elé fog kerülni  

 

Fuder  Lászlóné képviselő: Akkor előtte lesz egy AD HOC bizottság összehívva? 

 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

 

Bató Miklós képviselő: Nem mindig a legolcsóbb ajánlattevő a legjobb. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezi, hogy további közérdekű bejelentés, egyéb 

hozzászólás van-e? Nem volt, az ülést bezárja. 

 

 

 

      Pisók István      Balogh Henrietta 

       polgármester                 aljegyző 

 

 

 

Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 


