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17. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 

13-án megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

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

 

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

                      

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

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

 

125/2017. (IX.13.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

126/2017. (IX.13.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

127/2017. (IX.13.) 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 

tervezői feladatok ellátásáról 

szóló döntés meghozataláról 

 

128/2017. (IX.13.) 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 

 

129/2017. (IX.13.) 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 
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130/2017. (IX.13.) 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 eljárásba 

bevonandó vállalkozók 

megjelöléséről 

 

131/2017. (IX.13.) számú határozat A TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda 

település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése 

megújuló energiaforrások 

kiaknázásával elnevezésű 

pályázat támogatói okiratának 

Kedvezményezett által történő 

hitelesítéséről 

 

132/2017. (IX.13.) számú határozat A TOP-3.2.1-15 kódszámú 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat 

benyújtásáról és a projektterv 

elkészítéséről 

 

133/2017. (IX.13.) számú határozat Tiszagyenda Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések 

támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről szóló 

döntéshozatal elhalasztásáról 

 

134/2017. (IX.13.) számú határozat A 103/2012. (X.1.) VM rendelet 

alapján, vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi 

Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től 

igénybe vehető támogatás jogcím 

– Református templom felújítása 

–pályázat kötelezettségeinek és 

fenntartásának átvállalásáról 

 

135/2017. (IX.13.) számú határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 
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136/2017. (IX.13.) számú határozat Balogh Nelli kémény felhúzásra 

beadott kérelmének 

támogatásáról 

 

137/2017. (IX.13.) számú határozat „Tiszagyendai Lovas Nap” 

költségeinek megelőlegezéséről 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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17. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

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

13-án 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 

 

Hiányzik: 

                        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 Hajnal 

Istvánné hiányzik, de a testület határozatképes.  
 

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

kézfeltartással szavazzon.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

125/2017. (IX.13.) 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

126/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. 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 döntés meghozatala 
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2. 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 

kiválasztása 

3. 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 

4. A BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásba bevonandó 

vállalkozók megjelöléséről 

5. A TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázat 

támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítése 

6. A TOP-3.2.1.-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről 

7. A Tiszagyenda Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről 

8. A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás 

jogcím – Református templom felújítása –pályázat kötelezettségeinek és 

fenntartásának átvállalásáról 

9. Bursa Hugarica Ösztöndíjprogramhoz történő csatlakozásról 

10. Balogh Nelli kérelme 

11. Egyéb előterjesztések 

 

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 

döntés meghozatala 

 

Első napirendi pont: 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 döntés meghozatala 

 

Pisók István polgármester: Két ajánlat érkezett egyik a Szabó Miklóstól a másik pedig az 

Oláhné Csengeri Rozikától.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom Oláhné Csengeri Rozáliát, mint tervező kerüljön 

megválasztásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

127/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

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

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 
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felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezői feladatok ellátásáról szóló 

döntés meghozataláról - 

 

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: 

 

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 tervezői feladatok ellátására 

nyertes ajánlattevőként az alábbit választja ki:  

 

Oláhné Csengeri Rozália 

5241 Abádszalók, Arany János u. 45. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert, hogy a tervezői feladatok vonatkozásában Oláhné Csengeri Rozália 

5241 Abádszalók, Arany János u. 45. ajánlattevővel az ajánlatában foglaltak alapján a 

szerződést kösse meg, írja alá. 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Képviselők 

4. Ajánlattevők 

 

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 kiválasztása 

 

Második napirendi pont: 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 kiválasztása 

 

Pisók István polgármester: Jött három ajánlat:  

 

- Jobbágy Krisztina 

- Szabó Miklós Ev. 

- Oláhné Csengeri Rozália 

 

Pisók István polgármester: Javaslom Oláhné Csengeri Rozáliát. Aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon. 



 7 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

128/2017. (IX.13.) 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 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: 

 

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  

 

Oláhné Csengeri Rozália 

5241 Abádszalók, Arany János u. 45. 

 

műszaki ellenőrt választja ki nyertes ajánlattevőként. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert, hogy Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany János u. 45. 

műszaki ellenőrrel az ajánlatában foglaltak alapján a szerződést kösse meg, írja alá. 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Képviselők 

4. Ajánlattevők 

 

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 

 

Harmadik napirendi pont: 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 
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Pisók István polgármester: Itt is érkezett be három ajánlat: 

 

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

- Dr. Budai Ügyvédi Iroda   drbudaiugyvediiroda@gmail.com 

- Derzsényi Tanácsadó Iroda derzsenyi.hkt@gmail.com 

 

Ketten nem adtak be, Dr. Nagy Paulina nem adhat be, Bakos László viszont nem adott be. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom a Derzsényi Tanácsadó Kft-ét. 

 

Pisók István polgármester: Van-e még javaslat? Aki a Derzsényi Tanácsadó Kft-ére szavaz, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. .  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

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

 

129/2017. (IX.13.) 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 

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 közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására a  

 

Derzsényi Tanácsadó Irodát  

2234 Maglód, Erzsébet krt. 48. 

 

  választja ki nyertes ajánlattevőként. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók 

István polgármestert, hogy a Derzsényi Tanácsadó Iroda (2234 Maglód, Erzsébet krt. 

48.) közbeszerzési tanácsadóval az ajánlatában szereplő feltételek alapján a szerződést 

megkösse, aláírja. 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

javascript:fm.eMailClicked.raise('lovasz.karoly9@upcmail.hu');
javascript:fm.eMailClicked.raise('drbudaiugyvediiroda@gmail.com');
javascript:fm.eMailClicked.raise('derzsenyi.hkt@gmail.com');
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Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Képviselők 

Ajánlattevők 

 

 

 

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

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásba bevonandó 

vállalkozók megjelöléséről 

 

Negyedik napirendi pont: A BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásba 

bevonandó vállalkozók megjelöléséről 

 

Pisók István polgármester: Van-e javaslat ezzel kapcsolatban?  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Legyen azok, akik a másik TOP-os beruházásoknál is meg 

lettek jelölve. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Akkor hét cég lett megjelölve, öt az alpolgármester úr 

által, plusz kettő, amit Polgármester úr jelölt meg. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Az első ötöt javaslom. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom ezt a hetet. 
 

1. Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) 

2. Szablya-Ker Kft. (4034 Debrecen, Asztalos út 8.) 

3. Lőszél Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Déli sor 2771/71. hrsz.) 

4. SERBÁN INVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4284 Kokad, Vörösmarty utca 

40.) 

5. P+R Építő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 

Debrecen, Szotyori utca 62. 5. ép.) 

6. Fenyő és Társa Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 32.) 

7. Malom-Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.) 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

130/2017. (IX.13.) számú határozat 
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- A BMÖGF/107-9/2017-es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásba bevonandó 

vállalkozók megjelöléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a BMÖGF/107-9/2017-

es iktatószámú a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú 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 közbeszerzési eljárás során a 

következő cégeket hívja meg: 

 

1) Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) 

2) Szablya-Ker Kft. (4034 Debrecen, Asztalos út 8.) 

3) Lőszél Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Déli sor 2771/71. 

hrsz.) 

4) SERBÁN INVEST Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4284 Kokad, 

Vörösmarty utca 40.) 

5) P+R Építő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(4031 Debrecen, Szotyori utca 62. 5. ép.) 

6) Fenyő és Társa Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 32.) 

7) Malom-Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.) 

 

 

Felelős: Pisók István Polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Erről értesül: 

 

1) Pisók István polgármester 

2) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3) Képviselők 

4) Ajánlattevők 

 

A TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázat támogatói 

okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítése 

 

Ötödik napirendi pont: A TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázat 

támogatói okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítése 

 

Pisók István polgármester: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza-e Pisók István polgármestert, hogy a TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011-es 
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azonosító számú, az Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázat támogatói okiratát és 

annak mellékleteit aláírja és hitelesítse? Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

131/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

-A TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázat támogatói 

okiratának Kedvezményezett által történő hitelesítéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15 

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló 

energiaforrások kiaknázásával 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-3.2.2-15-JN1-2016-00011-es 

azonosító számú, az Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával 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 

 

A TOP-3.2.1.-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről 

 

Hatodik napirendi pont: A TOP-3.2.1.-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről 

 

Pisók István polgármester: Fel kellene Polgármester urat hatalmazni arra, hogy aláírhassa az 

ezzel kapcsolatos vállalkozói szerződést. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, hatalmazzuk föl Polgármester urat, hogy 

aláírhasson és hitelesíthessen.  

 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

132/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

-A TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázat benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről - 

 

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

kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat 

benyújtásáról és a projektterv elkészítéséről 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 dönt, hogy felhatalmazza 

Pisók István polgármestert a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat és a Honor Consulting Kft. közötti vállalkozói szerződés utólagos 

aláírásával és hitelesítésével. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

Erről értesül: 

Honor Consulting Kft. (3529 Miskolc, Bezerédi u. 35.) 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta 

Képviselők 

 

A Tiszagyenda Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről 

 

Hetedik napirendi pont: A Tiszagyenda Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatásán 

belül történő eszközbeszerzésről 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Kellene majd tartani egy újabb testületi ülést, mivel a Simai 

úr lett vele megbízva. 

 

Pisók István polgármester: Simai Képviselő úr kb. három hónapja meg lett bízva hogy 

hozzon árajánlatot. Én kértem ajánlatokat. Gondolom, úgysem szavazzák ezt meg, mivel a 

Simai képviselő úrét fogják. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Simai úr volt ezzel megbízva, hogy ő szerezze be. 

 

Pisók István polgármester: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy más nem hozhat ajánlatot. Jó 

akkor gondolom ez nem lesz megszavazva. Azonban a határidő nagyon sürget bennünket. 

 

Simai Mihály képviselő: Halasszunk. 
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Pisók István polgármester: Aki azzal egyetért, hogy ebben a döntésben halasszuk, az 

kézfeltartással szavazzon.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 

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

 

133/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

- Tiszagyenda Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről szóló döntéshozatal elhalasztásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyenda 

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásán belül történő eszközbeszerzésről szóló 

döntéshozatalt elhalasztja. 

 

A határozatról értesül: 

 

Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

Irattár 

 

A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás jogcím – 

Református templom felújítása –pályázat kötelezettségeinek és fenntartásának 

átvállalásáról 

 

Nyolcadik napirendi pont: A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 

támogatás jogcím – Református templom felújítása –pályázat kötelezettségeinek és 

fenntartásának átvállalásáról 

 

Pisók István polgármester: Azt beszéltük, hogy az önkormányzat átvállalja a 

kötelezettségeket a nonprofit kft-től. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lett is erre egy döntés, de írt a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal egy levelet, hogy nem jó az a testületi döntés, mert kellene, hogy 

szerepeljen, benne egyrészt a helyrajzi szám, ahol a beruházás megvalósult, másrészt a döntés 

száma valamint kellene egy együttműködési megállapodás az egyházzal arra vonatkozóan, 

hogy az egységes arculatot fönntartja, ugyanúgy az önkormányzat rendeltetésszerűen 

használhatja.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Átnéztem a megállapodást számomra furcsa hogy Tiszagyendai 

Református Egyházközség és Tiszagyenda Madách út 4. szám. Az azért messze van a 

Damjanich út 3-tól. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez volt rajta a korábbi, a Kft és az egyház között létrejött 

megállapodáson, utána nézek, igaza van Marika néninek. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 
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Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

134/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

- A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás 

jogcím – Református templom felújítása –pályázat kötelezettségeinek és 

fenntartásának átvállalásáról - 

 

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

Tiszagyenda, Damjanich u. 3. 164 hrsz alatt a 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, 

vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 

2012-től igénybe vehető támogatás jogcím szerint 1553430182 számú támogatói 

határozat alapján megvalósult– Református templom felújítása –pályázat 

kötelezettségeit és fenntartását átvállalja. 

 

2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázat további fenntartásának és kötelezettségeinek az 

átvállalása érdekében a Tiszagyendai Református Egyházközséggel a mellékelt 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, aljegyző 

A határozatról értesül: 

 

1.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztési 

Támogató Főosztálya 

2.) Tiszagyendai Református Egyházközség 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

 

Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

 

Kilencedik napirendi pont: Bursa Hugarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozás  

 

Pisók István polgármester: Csatlakozzunk-e a Bursa Hungaricához? 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen csatlakozzunk 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, csatlakozzunk, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

135/2017. (IX.13.) számú határozat 
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- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2017.10.02. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

2.) Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Balogh Nelli kérelme 

 

Tizedik napirendi pont: Balogh Nelli kérelme 

 

Pisók István polgármester: Balogh Nelli beadott egy kérelmet, hogy szeretnének kéményt 

kihúzni a Szent Mihály út 55.számú szolgálati lakásnál. Van is kémény csak tető alá van 

lebontva. aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

136/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

- Balogh Nelli kémény felhúzásra beadott kérelmének támogatásáról - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Balogh Nelli kémény 

felhúzás tárgyában beadott kérelmét. Engedélyezi, hogy a lakbér terhére a kémény felhúzása 

megtörténjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Balogh Nelli kérelmező 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Egyéb előterjesztések 
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Tizenegyedik napirendi pont: Egyéb előterjesztések 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Van egy testületi határozat, hogy kaptam egy 

meghatalmazást, hogy a Lovas nappal kapcsolatosan eljárjak, aláírhassak, most folyamatban 

van, mind az augusztus 20-a mind a lovas napra kapott pénzek lehívása, jó úton járunk, de 

mivel nagyon szorít, az idő szeretnénk, hogy úgy, mint az augusztus 20-át hogy az 

önkormányzat megelőlegezze. Kérdezném a Jegyző asszonyt, hogy áll-e ennyi pénz a 

rendelkezésünkre? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én úgy tudom, hogy igen. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor szeretném a testület támogatását kérni úgy, mint az 

augusztus 20-hoz, járuljon hozzá 3 millió forint erejéig. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Kéredzeném Jegyző asszonyt, hogy mennyire biztos, hogy 

megkapjuk ezt a pénzt? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Egyeztettem a Földművelésügyi Minisztériummal, mert 

velük kötöttük a támogatási szerződést. A mellékleteket, amit kértek beküldtük, támogatói 

szerződés mintát már láttam. Az adatokat egyeztettük, jeleztem, hogy minden adat rendben 

van. Arra várunk, hogy egy aláírt támogatói szerződést kapjunk. 

 

Héder Zsolt képviselő: Az elszámolásért alpolgármester úr a felelős. 

 

Pisók István polgármester: Polgármester felelős csak alpolgármester úr van megbízva. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 

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

 

137/2017. (IX.13.) számú határozat 

 

„Tiszagyendai Lovas Nap” költségeinek megelőlegezéséről 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tiszagyendai 

Lovas Naphoz” kapcsolódó költségeket szükség esetén megelőlegezi. Engedélyezi Ballók 

Zoltán alpolgármester részére, hogy a 3.000.000.- Ft támogatási összeg erejéig előzetesen 

kötelezettséget vállaljon, az ahhoz tartozó kifizetést engedélyezze. A támogatási összeg 

elszámolásáért Ballók Zoltán alpolgármester felel. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: alpolgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Alpolgármester 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 



 17 

4.) Irattár 

 

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 

 


