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16. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 

4-én megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………………………………………………………..

                      

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

………………………………………………………………………………………………… 

 

114/2017. (IX.04.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

115/2017. (IX.04.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

116/2017. (IX.04.) számú határozat  „Védőnői Szolgálattal felújítása, 

fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos műszaki ellenőr 

kiválasztásáról 

 

117/2017. (IX.04.) számú határozat  „Védőnői Szolgálat felújítása, 

fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadó kiválasztásáról 

 

118/2017. (IX.04.) számú határozat  „Védőnői Szolgálat felújítása, 

fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos tervezői feladatok 

ellátásáról 

 

119/2017. (IX.04.) számú határozat  TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése elnevezésű 

pályázat támogatói okiratának 

Kedvezményezett által történő 

hitelesítéséről 

 

120/2017. (IX.04.) számú határozat  Kistelepülési önkormányzatok 

alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására elnevezésű 

pályázat benyújtásáról 
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120/2017. (IX.04.) számú határozat Ajánlatok bekérése 

településrendezési terv 

elkészítéséhez kapcsolódóan 

 

121/2017. (IX.04.) számú határozat  Az Önkormányzat tulajdonában 

lévő szolgálati lakás, mint apport 

átadása a Tiszagyendáért 

Kommunális Nonprofit Kft. 

részére 

 

122/2017. (IX.04.) számú határozat  TRV Zrt. működési területén 

lévő Tiszagyenda B-13. kat. 

számú 310 m talpmélységű 

mélyfúrású kút felújításához 

kapcsolódó döntéshozatal  

 

123/2017. (IX.04.) számú határozat  „Tiszagyendai Lovas Nap” 

rendezésével kapcsolatos 

felhatalmazás adásáról az 

alpolgármester részére 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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16. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 

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.  
 

114/2017. (IX.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.  
 

115/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. „Védőnői Szolgálattal felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 

műszaki ellenőr kiválasztásáról 

2. „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 

3. „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezői 

feladatok ellátásáról 
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4. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázat támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítéséről 

5. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására 

elnevezésű pályázat benyújtásáról 

6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás, mint apport átadása a 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. Részére 

7. TRV Zrt. működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m 

talpmélységű mélyfúrású kút felújításához kapcsolódó döntéshozatal 

8. Egyéb előterjesztések 

 

Védőnői Szolgálattal felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos műszaki 

ellenőr kiválasztásáról 

 

Első napirendi pont: Védőnői Szolgálattal felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 

Pisók István polgármester: Nekik küldjük el az ajánlatot, műszaki ellenőrzésre kérünk 

árajánlatot.: 

- Jobbágy Krisztina (5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.)   

- Szabó Miklós (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79/a.)  

- Oláhné Csengeri Rozália (5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.)  

 

Pisók István polgármester: Van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, 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: 

 

116/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- a BMÖGF/107-6/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőr 

kiválasztásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BMÖGF/107-

6/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú 

pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló előterjesztést 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 a 

BMÖGF/107-6/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatosan a következő ajánlattevőktől kér 

be árajánlatot:  

 

1. Jobbágy Krisztina (5300 Karcag, Soós I. u. 1/a.)   
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2. Szabó Miklós (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79/a.)  

 

3.Oláhné Csengeri Rozália (5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.)   

 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Ajánlattevők 

 

Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadó kiválasztásáról 

 

Második napirendi pont: „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 

 

Pisók István polgármester: Négy árajánlat kérőt szeretnénk elküldeni az alábbiaknak:  

 

- DEFENSE-TRIÓ KFT.   lovasz.karoly9@upcmail.hu 

- Dr. Budai Ügyvédi Iroda   drbudaiugyvediiroda@gmail.com 

- Derzsényi Tanácsadó Iroda derzsenyi.hkt@gmail.com 

 

- Bakos László E.V. archibakos@gmail.com 
 

Hajnal Istvánné képviselő: Javasolnám Dr. Nagy Paulinát is közbeszerzési tanácsadónak. 

Tőle is lehetne ajánlatot kérni. 

 

Pisók István polgármester: Rendben. Akkor öt közbeszerző van, van-e még javaslat? 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: 

 

117/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- a BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

tanácsadó kiválasztásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a a BMÖGF/107-

9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú 

javascript:fm.eMailClicked.raise('lovasz.karoly9@upcmail.hu');
javascript:fm.eMailClicked.raise('drbudaiugyvediiroda@gmail.com');
javascript:fm.eMailClicked.raise('derzsenyi.hkt@gmail.com');
mailto:archibakos@gmail.com
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pályázattal kapcsolatos előterjesztést 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 a 

BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatosan a lentebb felsorolt három 

közbeszerzési tanácsadótól kér be árajánlatot: 

 

1) DEFENSE-TRIÓ KFT.   lovasz.karoly9@upcmail.hu 

2) Dr. Budai Ügyvédi Iroda   drbudaiugyvediiroda@gmail.com 

3) Derzsényi Tanácsadó Iroda derzsenyi.hkt@gmail.com 

4) Bakos László E.V. archibakos@gmail.com 

5) Dr. Nagy Paulina 

 
Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Ajánlattevők 

 

Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezői 

feladatok ellátásáról 

 

Harmadik napirendi pont: Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos tervezői feladatok ellátásáról 

 

Pisók István polgármester: Három árajánlatot kérnék be a következőktől: 

 

- Szabó Miklós (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79/a.)  

- Oláhné Csengeri Rozália (5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.)   

- Németh László (5321 Kunmadaras, Ady Endre u. 5.) 

 

Pisók István polgármester: Van-e még esetleg valakinek javaslata? 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: 

 

118/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- a BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezői feladatok 

ellátásáról- 

 

javascript:fm.eMailClicked.raise('lovasz.karoly9@upcmail.hu');
javascript:fm.eMailClicked.raise('drbudaiugyvediiroda@gmail.com');
javascript:fm.eMailClicked.raise('derzsenyi.hkt@gmail.com');
mailto:archibakos@gmail.com
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BMÖGF/107-

6/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú 

pályázattal kapcsolatos tervezői feladatok ellátásáról szóló előterjesztést 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: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

BMÖGF/107-6/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, 

fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatosan tervezői feladatok ellátására a következő 

ajánlattevőktől kér be árajánlatot:  

 

1.) Szabó Miklós (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79/a.)  

2.) Oláhné Csengeri Rozália (5241 Abádszalók, Arany J. u. 45.)   

3.) Németh László (5321 Kunmadaras, Ady Endre u. 5.) 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Ajánlattevők 

 

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat 

támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítéséről 

 

Negyedik napirendi pont: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítéséről 

 

Pisók István polgármester: Arról lenne szó, hogy a polgármester aláírhatja-e a szerződést. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Erre már volt egy testületi határozat. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Utána néztem milyen testületi döntések voltak, olyan 

döntés született tavaly nyáron hogy ez a pályázat kerüljön beadásra és ezzel a Honor 

Consulting Kft. legyen megbízva. Pisók István polgármester úr a támogatási szerződés 

aláírására szeretne jelenleg egy felhatalmazást. Erre készítettem el az előterjesztést is. 

 

Pisók István polgármester: 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: 

 

119/2017. (IX.04.) számú határozat 
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- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázat támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítéséről- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat támogatói okiratának 

kedvezményezett által történő hitelesítéséről szóló előterjesztést 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 

felhatalmazza Pisók István polgármestert, hogy a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018-as 

azonosító számú, az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázat támogatói okiratát és annak mellékleteit aláírja és hitelesítse.  

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Magyar Államkincstár 

 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására elnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

 

Ötödik napirendi pont: Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehetőség van 1.600.000.-Ft –ra pályázni több jogcímen 

belül. Polgármester úr azt gondolta, hogy a településrendezési terv lenne a leg kézenfekvőbb, 

mert 2018. december 31-ig meg kell csinálni, felül kell vizsgálni a korábbi terveket. Azonban 

Kiszelovics Ildikó, aki csinálta a régi településrendezési tervünket, most is hozott be ajánlatot, 

és 4.850.000.-Ft + Áfa, amiért elkészítené ezt a településrendezési tervet. Érdemes 

elgondolkodni, hogy ragaszkodik-e a képviselő-testület ehhez a fejlesztési célhoz vagy más 

területen belül pályázik, mint például járdaépítés, ravatalozó felújítás, szociális, igazgatási 

épület felújítás, egyebek. Ezt a Képviselő-testület dönti el. 

 

Pisók István polgármester: 2018. december 31-ig meg kell csinálni a településrendezési 

tervet, javaslom, kérjünk be mástól is árajánlatot.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont szeptember 7.-ig be kell adni a pályázatot, ezért 

kell most eldönteni, hogy milyen területre pályázzunk és azt is, hogy a pályázathoz 

kapcsolódó saját erő összegét saját költségvetésből biztosítjuk. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Javaslom, adjuk be a pályázatot településrendezési terv 

elkészítéséhez kapcsolódóan. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy a településrendezési tervre adjuk be a pályázatot. 

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 7 

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

 

120/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására elnevezésű pályázat benyújtásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására elnevezésű 

pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 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 a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására elnevezésű pályázatot településrendezési tervhez 

kapcsolódóan benyújtja. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatást meghaladó 

4.686.500.- Ft, azaz Négymillió-hatszáznyolcvanhatezer – ötszáz forint saját erő 

összeget saját forrásból biztosítja. 

 

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

pályázattal kapcsolatos további teendők megtételére felhatalmazza Pisók István 

polgármestert. 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, hogy kéjünk be árajánlatokat másoktól is 

településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódóan. 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: 

 

121/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- Településrendezési terv elkészítéséhez árajánlatok bekéréséről -  
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Településrendezési 

terv elkészítéséhez árajánlatok bekéréséről szóló előterjesztést 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 a település 

településrendezési tervének elkészítéséhez árajánlatokat kér be.  

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás, mint apport átadása a 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. részére 

 

Hatodik napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás, mint apport 

átadása a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. részére 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Megkérdeztem az Ügyvéd úrtól az önkormányzat érdekét 

szem előtt tartva, hogy most ez az apport mit is jelent az önkormányzatnak. Azt mondta, ha 

apportáljuk és a Nonprofit Kft- vel bármi rossz dolog történik az apport nem tulajdonjog 

szerzést jelent a Nonprofit Kft -nak hanem egyfajta haszonélvezetet fog ő az ingatlan fölött 

gyakorolni, hogy ha ez a Kft csődbe megy, a lakás tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté 

lesz. Viszont én átnéztem a két TOP os beruházás anyagát, projekttervét stb. és a TOP –os 

beruházásba csak 100 %-os vagy önkormányzati, vagy állami tulajdonú Kft, nonprofit Kft 

vállalhat projektmenedzsmentet, nevesítve is lett annak idején mikor be lett adva a pályázat, 

hogy a Tiszagyendai Nonprofit kft fogja ellátni a projektmenedzsmenti feladatokat, igazából 

itt lehetne némi haszon.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ha most mi ezt átadjuk a Nonprofitnak akkor onnan ki fog 

költözni a mi zöldségesünk és végre bemegy a helyére? Akkor a Nonprofit utána 

hasznosíthatja? Akár bérbe is adhatja és ezzel neki bevétele származik?  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Esetleg kérdezem, hogy az önkormányzat kis zöldséges – 

szociális boltja nem mehetne a savanyító üzem kisterem részébe, ez lenne a szociális bolt? Ott 

van a tojás tárolva, a zöldség, a krumpli, a savanyított dolgok, ott van megfelelő raktár. 

Minden helyben adott lenne. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Oda lehet? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem még jobban is funkcionálna ott, könnyebb, 

átláthatóbb lenne a működés, minden ott lenne kéznél. Ha valami kifogy, nem kellene szólni, 

úgyis ott van raktáron minden. 
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Pisók István polgármester: A kettőnek köze van egymáshoz. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom az apport átadását a Nonprofit Kft.-nek. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

122/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás, mint 

apport átadásról a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. részére - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 

tulajdonában lévő szolgálati lakás, mint apport átadását a Kommunális Nonprofit Kft. részére 

szóló előterjesztést 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 az 5233 

Tiszagyenda, Béke út 8. hrsz:692-es számú önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati 

lakást, mint apportot átadja a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. részére, 

annak érdekében, hogy a Kft. a törzstőkéjét az apport bevonásával meg tudja emelni.  

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 

 

1) Pisók István polgármester 

2) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3) Dr. Juhász Ádám Ügyvéd 

4) Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. 

 

TRV Zrt. működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m talpmélységű 

mélyfúrású kút felújításához kapcsolódó döntéshozatal 

 

Hetedik napirendi pont: TRV Zrt. működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 

310 m talpmélységű mélyfúrású kút felújításához kapcsolódó döntéshozatal  

 

Pisók István polgármester: Támogatja –e a Képviselő testület hogy a bérleti díj terhére 

kitisztítsák a 300 méteres kutat? Nem született róla döntés csak a beszámoló lett elfogadva. 

Akkor mondta a Szabó Péter úr, hogy a bérleti díj terhére kitisztítatják a kutat. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudtuk, hogy esetleg mennyivel vannak ők elmaradva 

vagy mi, volt ilyen döntés hogy a bérleti díj terhére megcsinálták a vagyonértékelést, még van 

belőle minimális összeg, de ennek ellenére azt mondta a Szabó Péter, hogy megcsinálják a 

bérleti díj terhére. 
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Hajnal Istvánné képviselő: Milyen összegben az nem mondták? 

 

Pisók István polgármester: De mondták akkor itt, hogy 4.500.000.-Ft. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom 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: 

 

123/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- TRV Zrt. működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m 

talpmélységű mélyfúrású kút felújításához kapcsolódó döntéshozatal – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TRV Zrt. működési 

területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m talpmélységű mélyfúrású kút felújításához 

kapcsolódó döntéshozatalról szóló előterjesztést 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a B-13. 

kat. számú 310 m talpmélységű mélyfúrású kút felújításának fontosságát.  

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TRV 

Zrt. által megrendelt a Vikuv-Hydrokomplex Vízkutató és Vízműépítő Kft. által 

készített ajánlat alapján 4.086.000.- Ft + 27 % ÁFA összegben a Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között fennálló bérleti-

üzemeltetési szerződés 2.2 pontjában foglalt bérleti díj terhére a TRV Zrt. 

közreműködésével megrendeli a felújítási munkálatokat.  

 

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyben eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. TRV Zrt.  

2. Tiszagyenda Község Polgármestere 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője 

 

Egyéb előterjesztések 

 

Nyolcadik napirendi pont: Egyéb előterjesztések 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Már ketten szóvá tették, hogy Kunhegyes és Tiszagyenda között 

nincsenek ezek a fénykijelzős útszéli oszlopok ezt a KPM-nek lehetne jelezni, hogy, tegyenek 

ki a két oldalra. 
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Héder Zsolt képviselő: Az útnak a száma nem éri el azt a szintet, hogy muszáj legyen 

kitenni.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Jelezni fogom. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: A másik dolog hogy annyira sok a parlagfüves terület a faluban. 

Szét kellene nézni és felszólítani őket. És még egy dolog amit hetedjére mondok, hogy a járda 

Borbély Misiék előtt nem lehet közlekedni, arról volt szó, hogy ezt majd a nyár folyamán 

megjavítjuk.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Több helyen a településen karók és kövek vannak, a 

kapubejáróknál a kövesút mellett közvetlenül, éppen ezért ezek a karók és kövek 

akadályozzák az amúgy is keskeny utakon való közlekedésünket. Két gépjármű egymás 

mellett nem megy el, nem csak a gépkocsikat, hanem a mezőgazdasági gépeket is ebben a 

rendkívüli időben, amikor aratnak, nem fér el, felakad és onnantól kezdve ki lesz a hibás a 

gépkocsivezető, vagy aki éppen a karót kitette. És ugyanez vonatkozik, hogy a Rózsa úton, az 

új telephelyen két oldalt állnak a gépjárművek, nem lehetne, hogy ott csak egy oldalt álljanak, 

mert nem lehet a keskeny úton elmenni. A másik hogy a játszótérnél jelezték többen, hogy 

hétvégén, ha kimennek nincs vízvételi lehetőség, mert el van zárva a közkút. Nem is értem, 

hogy azt miért kellett ott elzárni. 

 

Pisók István polgármester: Szerintem elromlott a kút és lezárták, egyébként 23 közkutunk 

van azokat is el kellene dönteni, hogy mennyit fogunk belőle megtartani, mert igen sokat kell 

fizetnünk a közkutakért.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 10 m3/ közkút, amit kiszámláznának.  

 

Hajnal Istvánné képviselő: Artézi kutakat kellene megnyitni.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Amit még jeleztek a játszótérrel kapcsolatban, hogy a játékok alól 

nagyon kikopott a homok. Kérdezték, hogy nincs-e lehetőség hogy nagy gumikban homokot 

vigyenek ki a kicsiknek? Én elmondtam az illetőnek, hogy erre lenne lehetőség, de olyan 

szigorú előírás van a homokozókkal kapcsolatban annak a környékével, a homok tisztaságával 

hogy ezt nem biztos, hogy az önkormányzat biztosítani tudná. Amit szeretnék még jelezni, 

hogy valami probléma van a csatornával nagyon sokan szóltak, hogy a lakásokba visszamegy 

a bűz, valami dugulás lehet a rendszerbe ez az iskolában is megjelenik. A Polgármester úrtól 

kérdezném, hogy az utakon, több helyen láttam, hogy fel vannak, vágva az utak azok mikor 

lesznek leaszfaltozva? 

 

Pisók István polgármester: Körbevágtuk, de nem bírtuk fölverni olyan kemény. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Így lehet, hogy még veszélyesebb hogy fel van vágva. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Én a Baranya féle háztól vagyok kiakadva, rengeteg a patkány. 

Ezzel nem tudunk mit csinálni? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Van egy pár ház ahová már bontási kötelezettség van és 

ennek ellenére sem bontotta le az akié, már meg is lettek bírságolva. 
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Molnár Zoltán képviselő: Én érdeklődnék, hogy itt mindig beszélünk a pályázatokról, most 

konkrétan a teniszpályára mennyi a visszafizetési kötelezettség, amit az önkormányzatnak kell 

fizetni? Mennyi az összeg, miből lesz visszafizetve? Polgármester úr azt mondta, hogy beveti 

az ismeretségét és megpróbálja elintézni, hogy ne kelljen visszafizetni. Erre lennék kíváncsi, 

hogy mi történt ebbe az ügyben.  

 

Pisók István polgármester: Dolgozunk az ügyön.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annál az ügynél részletfizetés lett kérve mikor már én 

visszajöttem, a 16 millió forintra. Ott azt a választ kaptam, hogy mivel nem határidőn belül 

kértem a részletfizetést, december 8-án jött valahogy a visszafizetési kötelezettség ezért nem 

adtak részletfizetést, az előző jegyző asszony ezt nem kérte meg. Utána jártam, hogy mit lehet 

tenni, mert mi nem tudjuk egyben visszafizetni és ha most itt meginkasszálják az 

önkormányzatot akkor nem tudunk bért se fizetni, olyan lehetőséget lehetett kérni, hogy 

felfüggesszék az inkasszót, de viszont december 31-ig adták meg. Ez az egyik visszafizetési 

kötelezettség, ami terheli az önkormányzatot 16 millió forint és kamataival együttesen. A 

2015 –ös visszafizetéssel kapcsolatosan született egy olyan döntés, hogy a testület 

megfellebbezte a Kincstárnak a döntését, hogy azt a 7.200.000.- Ft-ot ne keljen visszafizetni, 

azonban a másodfok helyben hagyta az első határozatot és azt mondta, hogy vissza kell 

fizetni. Ennek nagy része abból fakad sajnos, hogy 2015-ben nem jó helyre lett könyvelve, 

nem jó cofogra, van egy része, ami a gyermekétkeztetésből fakad, áthúzódtak a 

számlakifizetések 2016. évre, így az nem elszámolható a 2015. évi támogatás terhére, egy 

része egyéb szociális jellegű visszafizetés. Jó hír a rosszba hogy ez a Rendkívüli 

Önkormányzati Támogatásba bele lehet tenni. Ez a két visszafizetés van most az 

Önkormányzatnak. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi a helyzet a traktorral? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Azt is vissza kell fizetni, viszont az első körös RÖT-be 

bele tettük és benne hagyták.  

 

Pisók István polgármester: Nem voltam ott a tárgyaláson ahol a Tiszaroffi Jegyző asszony is 

volt, amikor ott voltak a Belügyminisztériumban, a Földművelésügyi Minisztériumba. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Nem lett időben elszámolva, de itt felelős sosincs.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem meg kellene nézni, hogy mennyi pénzünk van 

és egy B tervet csinálni, ha nem sikerül kifizetni egyben a 16 milliót, meg kellene kérdezni az 

OTP Bankot, hogy valamely összegben nem-e tudunk hitelt felvenni és sajnos abból kellene 

visszafizetni a támogatást. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Van a Lovas nap, amit szeretnénk megszervezni, úgy, mint 

az augusztus 20-át erre is kapunk segítséget és ebben az ügyben szeretnék egy testületi 

döntést, hogy a lovas nappal kapcsolatos szerződésekben, támogatói okiratban aláírhassak, 

kötelezettséget vállalhassak, teljes körűen szervezhessem a lovas napi rendezvényt, 

természetesen, ha a Polgármester úr hozzájárul ehhez.  

 

Pisók István polgármester: Részemről nincs akadálya.  
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Fuder Lászlóné képviselő: A Támogatói okirat szerint, mikor adják erre a pénzt? Mert 

mindig a pénzel, van a baj.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ha aláírhatok akkor a héten.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A támogatói okirat megkötéséhez kapcsolódó mellékletek, 

így a költségterv, aláírási címpéldányok és a banki felhatalmazó levél valamint a 

pénzmosásról szóló nyilatkozatok már meg lettek küldve, a támogatói szerződés minta 

elkészült, az abban foglalt adatokat átnéztük és jeleztük a minisztérium elé, hogy az adatok 

rendben vannak. Ez alapján írja majd alá a közeljövőben a minisztérium a szerződést. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: És mi a helyzet az augusztus 20-al?  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Azt is intézem az augusztus 20-at hogy megkapjuk a pénzt.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Arra ment már be valami kérelem? 

 

Pisók István polgármester: Tudomásom szerint nem. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én nem írtam kérelmet, mivel nem kaptam meg azt az 

elektronikus levélcímet ahová ezt meg kell tennem. Alpolgármester úr telefonon próbál 

intézkedni az ügyben. Viszont én még annyit kérnék alpolgármester úrtól, hogy mivel 1 millió 

forint benne van a Falunapban, hogy megelőlegeztük ezt önkormányzati szinten, hogy kicsit 

sürgessük meg. Én segítem az ügy előrehaladását, de ehhez kapcsolódóan alpolgármester úr 

közreműködése is nagyban szükséges. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Azt szeretném intézni csak, kellene hozzá ez a szavazás. 

 

Pisók István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Ballók Zoltán alpolgármester a 

2017.09.30-án megrendezésre kerülő „Tiszagyendai Lovas Nap” rendezvény teljes körű 

rendezésével, kötelezettségeinek vállalásával, szerződéskötéseivel, elszámolásával 

meghatalmazásra kerüljön, 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: 

 

 

124/2017. (IX.04.) számú határozat 

 

- „Tiszagyendai Lovas Nap” rendezésével kapcsolatos felhatalmazás adásáról az 

alpolgármester részére – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ballók Zoltán 

alpolgármestert megbízza a 2017.09.30-án megrendezésre kerülő „Tiszagyendai Lovas Nap” 

rendezvény teljes körű lebonyolításával, kötelezettségeinek vállalásával, szerződéskötéseivel, 

elszámolásával. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester 
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A határozatról értesül:  

 

1. Ballók Zoltán alpolgármester 

2. Pisók István polgármester 

3. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

4. Irattár 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Szeptember 23-án délután fél kettőkor lesz a gyülekező a sétára, 

lesz előadás, utána egy vendéglátás, alpolgármester urat szeretnénk megkérni, hogy, beszéljen 

az étkeztetővel, hogy támogassa ezt, mint tavaly. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Rendben intézem. 

 

Simai Mihály képviselő: Szeretném kérni, hogy négy óra után legyenek az ülések.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Részemről nem akadály.  

 

Pisók István polgármester: Annyit kérnék, hogy vagy reggel, vagy késő délután legyen.  

 

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 

 

 


