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15. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 04-

én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  

                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Héder Zsolt képviselő 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

                        Simai Mihály képviselő 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

 
 

 Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

     

Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a kedves képviselő társaimat, Aljegyző 

asszonyt, a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy mindenki 

jelen van így a testület határozatképes.  
 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

107/2017. (VIII.04.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyv vezetőjének. 
 

Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat.  
 

108/2017. (VIII.04.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú a tiszagyendai általános iskola 

energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadójának kiválasztásáról 

2. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú Tiszagyenda település 

közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások 

kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadójának 

kiválasztásáról 



3. Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 

4. Hagyományőrző falunap 

5. Díszpolgári cím és Tiszagyendáért emlékéremmel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

6. Egyéb előterjesztések 

 

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú a tiszagyendai általános iskola energetikai 

korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadójának 

kiválasztásáról 

 

Első napirendi pont: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú a tiszagyendai általános 

iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadójának kiválasztásáról 

 

Pisók István polgármester: Beérkeztek ajánlatok, három árajánlat érkezett (ismertetés) Dr. 

Varga Anikó nem adott le árajánlatot.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javasolnám a Derzsényi Tanácsadó Irodát a testületnek 

elfogadásra. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Számomra meglepő a Derzsényi Tanácsadó Iroda árajánlata 

önéletrajztól kezdve egy nagyon, nagyon részletes referencia mintákat tartalmazó ajánlat van 

benne. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom Bakos Lászlót. A közbeszerzés törvényesen kell, hogy 

működjön. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Törvényesen működik. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Minden ajánlat időben érkezett be, minden ajánlat 

megfelel annak, ahogy kértük. 

 

Pisók István polgármester: Aki a Derzsényi Tanácsadó Irodára szavaz, kérem, hogy 

kézfeltartással jelezze. Héder Zsolt, Ballók Zoltán, Simai Mihály, Molnár Zoltán, Fuder 

Lászlóné a Derzsényi Tanácsadó Irodára szavaz, mint a közbeszerzési eljárás lebonyolítójára. 

 

Pisók István polgármester: Aki Bakos László EV. szavaz, kérem, hogy kézfeltartással 

jelezze. Pisók István, Hajnal Istvánné Bakos Lászlót javasolja a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására. 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a 

Képviselő-testület az alábbit választotta: 

 
 

o Derzsényi Tanácsadó Iroda (Derzsényi Attila) 

2234 Maglód, Erzsébet krt. 48 

tel.: 06/30-815-0883; 06/29-325-090 

e-mail: derzsenyi.hkt@gmail.com 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com


 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

igen 2 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

109/2017. (VIII.08.) számú határozat 

 

- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 kódszámú a tiszagyendai általános iskola 

energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadójának kiválasztásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-JN1-

2016-00018-as kódszámú a tiszagyendai általános iskola energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárással összefüggő árajánlatokat és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy TOP-

3.2.1-15-JN1-2016-00018-as kódszámú, a tiszagyendai általános iskola energetikai 

korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására az alábbi ajánlattevőt választja ki a beérkezett ajánlatok alapján: 

 

o Derzsényi Tanácsadó Iroda (Derzsényi Attila) 

2234 Maglód, Erzsébet krt. 48 

tel.: 06/30-815-0883; 06/29-325-090 

e-mail: derzsenyi.hkt@gmail.com 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a 

szerződést kösse meg, az eljárás lebonyolítását kezdje meg. 

 

 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Ajánlattevők 

4. Irattár 

 

 

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú Tiszagyenda település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról 

 

Második napirendi pont: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú Tiszagyenda település 

közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról  
 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com


Pisók István polgármester: Árajánlatok ismertetése (melléklet) 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javasolnám a Derzsényi Tanácsadó Irodát a testületnek. 

 

Pisók István polgármester: Alpolgármester úr javasolja a Derzsényi Tanácsadó Irodát, 

Jegyző asszony javasolja, hogy a két beruházás szorosan összefügg, együtt kellene kezelni.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szorosan összefügg a kettő, de én csak javasoltam nem 

kötelező figyelembe venni. 

 

Pisók István polgármester: Aki a Derzsényi Tanácsadó Irodára szavaz, kérem, hogy 

kézfeltartással jelezze. Héder Zsolt, Ballók Zoltán, Simai Mihály, Molnár Zoltán, Fuder 

Lászlóné a Derzsényi tanácsadó Irodát választják a közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként. 

 

Pisók István polgármester: Aki Bakos László EV. szavaz, kérem, hogy kézfeltartással 

jelezze. Pisók István, Hajnal Istvánné Bakos László egyéni vállalkozóra szavaznak. 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a 

Képviselő-testület az alábbit választotta: 

 
 

o Derzsényi Tanácsadó Iroda (Derzsényi Attila) 

2234 Maglód, Erzsébet krt. 48 

tel.: 06/30-815-0883; 06/29-325-090 

e-mail: derzsenyi.hkt@gmail.com 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

igen 2 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

110/2017. (VIII.08.) számú határozat 
 

- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 kódszámú Tiszagyenda település 

közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások 

kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési tanácsadójának 

kiválasztásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15-JN1-

2016-00011-es kódszámú a Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárással összefüggő árajánlatokat és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy TOP-

3.2.2-15-JN1-2016-00011-es kódszámú, Tiszagyenda település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítására az alábbi ajánlattevőt 

választja ki a beérkezett ajánlatok alapján: 

 

o Derzsényi Tanácsadó Iroda (Derzsényi Attila) 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com


2234 Maglód, Erzsébet krt. 48 

tel.: 06/30-815-0883; 06/29-325-090 

e-mail: derzsenyi.hkt@gmail.com 

 

4. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a 

szerződést kösse meg, az eljárás lebonyolítását kezdje meg. 

 

 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Ajánlattevők 

4. Irattár 

 

 

Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 
 

Harmadik napirendi pont: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a 

településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról 

 

Pisók István polgármester: Érkezett árajánlat a City Plan Irodától (Kiszelovics Attila E.V. és 

Kiszelovics Ildikó településmérnök, főépítész). 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Érkezett még a Goodwill- tól is árajánlat, de tőlük nem 

kértünk. Nekünk a településrendezési tervet a Kiszelovics és Társa készítette. 

 

Pisók István polgármester: December 31-ig a településrendezési tervet is el kell készíteni. 

Lehet majd rá pályázni, megpróbáljuk.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom a City Plan Irodát (Kiszelovics Attila E.V. és 

Kiszelovics Ildikó településmérnök, főépítész) elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

111/2017. (VIII.08.) számú határozat 

 

- Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a településképi rendelet 

megalkotásával kapcsolatos árajánlatok megtárgyalásáról - 

 

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

Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével 

kapcsolatosan az alábbi nyertes ajánlattevőt bízza meg: 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com


 

o City Plan Iroda (Kiszelovics Attila E.V. és Kiszelovics Ildikó településmérnök, 

főépítész) 5000 Szolnok, Karczag László u. 11. I/11. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv 

elkészítésével kapcsolatosan a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő: 2017.10.01. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Hagyományőrző falunap 

 

Negyedik napirendi pont: Hagyományőrző falunap 

 

Pisók István polgármester: A hangosítással kapcsolatosan a Falunapra én egy árajánlatot 

kértem be az abádszalóki vállalkozótól, aki már volt itt Tiszagyendán. 150.000.-Ft ért 

hangosít. Reggeltől itt lesz, utcabált csinál hajnalig. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Van arra megfelelő pénzösszegünk, hogy ezt az egész 

rendezvényt le tudjuk bonyolítani? Vagy valahonnan elő kell teremteni rá? Maga az egész 

rendezvény miből állna? 

 

Pisók István polgármester: Javaslatom a következőt, csinálnánk egy főzőversenyt, lecsófőző 

versenyt. Jönne Koós János előadóművész. Kértem árajánlatot tűzijátékról. Alpolgármester úr 

jelezte, hogy 1.000.000.Ft.-ot kapunk majd. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Valóban kapunk majd erre a rendezvényre 1.000.000.Ft.-ot, a 

megelőlegezését kellene valahogy megtárgyalni, mert lehet, eltelhet pár hónap, amíg 

megkapjuk a pénzt. 

 

Pisók István polgármester: Az Önkormányzat adóbevételekből előlegezze meg.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A testület támogatja, hogy augusztus 20-át Polgármester úr 

szervezze, én pedig a Lovas napot hagy szervezzem. 

 

Pisók István polgármester: Rendben. Szeretnék egy biztonsági szolgálatot.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Árajánlatot kell kérni. Biztonsági cégtől, aki tud. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Polgármester úr az 1.000.000. –Ft –ot nem haladja meg 

ugye? 



 

Pisók István polgármester: Nem haladja meg. Még egy ugráló vár is belefér a gyerekeknek. 

Van, még egy fiatal együttes. Abádszalókiak, 40 perces műsoruk van 50.000.-Ft-ért. Javaslok 

még egy állófogadást. És akkor augusztus 19-én lenne. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Annyit kérnék, hogy legyen időben kiszórólapozva és 

kiplakátozva.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Zoli, jelezni kell a Minisztérium felé ezt az igényt? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen úgy, mint a Lovas napra, írni kell, egy kérvényt holnap 

bejövök délelőtt és elküldjük.  

 

Pisók István polgármester: 70% ban elkészült az orvosi rendelő, jóváhagyta a műszaki 

ellenőr Oláhné Csengeri Rozália, ez kifizethető Zoli? 

 

Molnár Zoltán képviselő: Ki igen. 

 

Pisók István polgármester: Jó, hogy itt van Zsolti, a konyhával kapcsolatban megígérték, 

hogy kimeszelik körbe a konyhát meg az ablakokat megcsinálják, mert ki lett fizetve, csak 

akkor legyen meg. 

 

Héder Zsolt képviselő: Meglesz. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Akkor az eszközbeszerzés fontos, hogy megtörténjen.  

 

Pisók István polgármester: Felmerült a Díszpolgári cím van-e valakinek ezzel kapcsolatban 

javaslata?  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nem titok beszéltük Polgármester úrral, hogy Fuder 

Lászlónét javasolnánk erre a címre. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom Fuder Lászlónét Tiszagyenda Díszpolgárának. Több 

éven keresztül az Általános Iskola igazgatójaként dolgozott és Alapítványt vezet. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

112/2017. (VIII.04.) 

 

- Díszpolgári cím adományozása Fuder Lászlóné részére - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 2017. évben a Díszpolgári címet 

Fuder Lászlóné részére adományozza, tekintettel arra, hogy több évtizeden keresztül a 

Tiszagyendai Általános Iskola igazgatója volt és tanára volt, illetve szintén hosszú évek óta a 

Tiszagyendán működő Sárközi Alapítvány vezetője. Több évtizedes munkája becsülendő és 

példaértékű Tiszagyenda vonatkozásában. 

 

Határidő: 2017. augusztus 19. 



Felelős: Pisók István polgármester 

 

Erről értesül: Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Fuder Lászlóné díjazott 

 

Pisók István polgármester: Szoktunk még Tiszagyendáért Emlékérmet is átadni, van-e 

valakinek javaslata? Én Bató Miklósra gondoltam, nagyon sokat dolgozott a településen. Aki 

ezzel egyetért, kérem, hogy kéz feltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

113/2017. (VIII.04.) 

 

   -„Tiszagyendáért” Emlékérem adományozása Bató Miklós részére-  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évben a 

„Tiszagyendáért” Emlékéremet Bató Miklós részére adományozza, tekintettel arra, hogy 

hosszú éveken keresztül a falut el nem hagyva, itt helyben dolgozott az Önkormányzat 

kötelékében, amellyel hozzájárult Tiszagyenda település folyamatos fejlődéséhez, 

településképének szépítéséhez.  

 

Határidő: 2017. augusztus 19. 

Felelős: Pisók István polgármester 

 

Erről értesül: Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Bató Miklós díjazott 

 

  

Pisók István polgármester: Ha nincs további hozzászólás, észrevétel, akkor köszönöm 

mindenkinek a részvételt, az ülést bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

   Pisók István                                                         Dobó-Balogh Henrietta 

  polgármester                                               aljegyző 

 

 

 

             Tóthné Kovács Piroska 

                                                                     jkv. vezető 


