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Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16-án 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

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

                                     

RENDELETEK MUTATÓJA 

10/2017. (X.16.) számú rendelet    A szociális célú tűzifa juttatásról 

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

                      

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

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

 

154/2017. (X.16.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 
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megújuló energiaforrások 

kiaknázásával elnevezésű 

pályázattal kapcsolatosan 

beérkezett műszaki ellenőri 

árajánlatok értékeléséről 

 

 

158/2017. (X.16.) TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 
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feladatok ellátására beérkezett 
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160/2017. (X.16.) Az egyes települési 

önkormányzatok feladatainak 

támogatása érdekében történ-  

előirányzat – átcsoportosításról 

szóló 2006/2015. (XII.29.) 

Kormány határozat alapján a 

10.32. Tiszagyenda Község 

feladatainak támogatása. orvosi 

rendelő felújítása, orvosi 

eszközállomány korszerűsítése 

elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó bútorbeszerzésről   
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19. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16-án 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:  

                        Pisók István polgármester 

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

                        Fuder Lászlóné képviselő    

                        Molnár Zoltán képviselő 

                        Héder Zsolt 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 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.  
 

154/2017. (X.16.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 

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

 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadtuk.  
 

155/2017. (X.16.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

 

1. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotásáról 

2. TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos tervezői árajánlatok értékeléséről 



 

3. TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről 

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

pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről  

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

elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének 

megtárgyalása 

6. Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében 

történ-előirányzat- átcsoportosításáról szóló 2006/2015. ( XII.29.) Kormány 

határozat alapján a 10,32. Tiszagyenda Község feladatainak támogatása. 

Orvosi rendelő felújítása, orvosi eszközállomány korszerűsítése elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódó bútorbeszerzésről 

7. Egyebek  

 

Első napirendi pont: Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotásáról 

Pisók István polgármester: Önkormányzatunk 322 m3 keménylombos tűzifát igényelt, abból 

megkaptunk 252 erdei köbmétert. Kapunk a Tiszagyendai határból 150 m3-t a NEFAG Zrt.-

től, amit nekünk kell elhozni és akkor nem kell kifizetni a fuvart, a 100 m3-t pedig jelezni fogják 

hogy tudják majd szállítani. 

Fuder Lászlóné képviselő: A rendelettervezettel kapcsolatban olyan kéréssel fordulnék a 

Képviselő-testülethez, hogy már tavaly is tapasztaltuk, hogy az általunk megállapított 250%-os 

háztartásban élők számára adott összeg, a 71.250.-Ft ez nagyon alacsony szinten van. Emiatt 

sokan 200-300.-Ft-tal estek ki. Teljes bérrel számoljuk a közmunkabért is nem a csökkentett 

összeggel, mint régen. Javasolnám amennyiben lehetőség van rá, hogy a háztartásban élőknél 

emeljük 325% -ra, az egyedül élők számára 350% -ra.  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Összegszerűen a 325%- 92.625.-Ft, 350%- 99.750.-Ft. 

Pisók István polgármester: Emeljünk, de szerintem legyen egységes. 

Molnár Zoltán képviselő: Támogatom, hogy emeljük, de ezt így sokallom.  

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor javaslom, legyen egységes 300% mind a kettőt, az 85.500.-

Ft. 

Pisók István polgármester: Javaslom, a 300%-ot egységesen 85.500.-Ft és a b,b) pontot 

vegyük ki.  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Minden házhoz küldjük ki a tájékoztatót és a kérelmet, mint 

tavaly? 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen, még bele kellene foglalni nyomatékosan, hogy a határidőt ne 

mulasszák el. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: November 17.-e a határidő. 

Pisók István polgármester: Mindenki saját maga szállítja ki, persze aki szeretne, segíthet. 



 

Pisók István polgármester: 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 rendeletet fogadta el: 

10/2017. (X.16.) számú rendelet 

- Tiszagyenda Községi Önkormányzat 10/2017. (X.16.) számú önkormányzati 

rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 10/2017. (X.16.) számú önkormányzati rendeletet, amely 

a szociális célú tűzifa juttatásáról szól. 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Pénzügy 

Irattár 

 

Második napirendi pont: TOP-3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok értékeléséről. 

Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett: 

- Szarvasi Alternatív Bt. 5540 Szarvas, Hunyadi János út 22. 

- Geowatt Kft. 1097 Budapest, Kén út 6. 

- Schafer Épületgépészet Kft. 5650 Mezőberény, Fő út 7. 

-  

Ballók Zoltán alpolgármester: Melyiket javasolja polgármester úr? 

Pisók István polgármester: Nem ismerem őket, az árajánlatok alapján a Szarvasi Alternatív 

Bt. (5540 Szarvas, Hunyadi János út 22.) javaslom. 

Pisók István polgármester: 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: 

156/2017. (X.16.) számú határozat 

 

- TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal 

kapcsolatosan beérkezett tervezői árajánlatok értékeléséről –  

 

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

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló 

energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatosan beérkezett tervezői 

feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok értékeléséről 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 Szarvasi 

Alternatív Bt. (Sonkoly Gábor tervező ; 5540 Szarvas, Hunyadi János út 22.)  választja ki a 

tervezői feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további teendők 

megtételére és a szerződés megkötésére. 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

 

Harmadik napirendi pont: TOP-3.2.2.-15 Tiszagyenda település közintézményeinek 

energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett: 

 

- Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45. 

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

- Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom Oláhné Csengeri Rozáliát (5241 Abádszalók, Arany 

j.u.45.) 

Pisók István polgármester: 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: 

157/2017. (X.16.) számú határozat 

- TOP.3.2.2-15 Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági 

fejlesztése megújuló energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal 

kapcsolatosan beérkezett műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről -  

 

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

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló 

energiaforrások kiaknázásával elnevezésű pályázattal kapcsolatosan beérkezett műszaki 

ellenőri árajánlatok értékelésével összefüggő 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 Oláhné Csengeri 

Rozáliát (ME-É 16-0180 ; ME-M 16-0280; 5241 Abádszalók, Arany János út 45.) választja ki 

a műszaki ellenőri feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további 

teendők megtételére és a szerződés megkötésére. 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Nyertes Ajánlattevő 

 

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

elnevezésű pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről  

Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett: 

- Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45. 

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

- Szabó Miklós 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a. 

Pisók István polgármester: Javaslom Oláhné Csengeri Rozáliát (5241 Abádszalók, Arany J. 

u. 45.) 

Pisók István polgármester: 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: 

158/2017. (X.16.) számú határozat 

 

- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatosan beérkezett műszaki ellenőri árajánlatok 

értékeléséről -  

 

 

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatosan 

beérkezett műszaki ellenőri árajánlatok értékeléséről 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 Oláhné Csengeri 

Rozáliát (ME-É 16-0180 ; ME-M 16-0280 ; 5241 Abádszalók, Arany J. . 45.) választja ki a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további teendők 

megtételére és a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 



 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

 

Ötödik napirendi pont: A TOP 3.2.1. -15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos tervezői árajánlatok bekérésének megtárgyalása 

Pisók István polgármester: Három tervezőtől érkezett be árajánlat:  

 

- Oláhné Csengeri Rozália 5241 Abádszalók, Arany j.u.45. 

- Csernyik Csaba 3200 Gyöngyös, Petőfi utca 98. 

- Németh László 5321 Kunmadaras, Ady u.5.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom Csernyik Csabát (3200 Gyöngyös, Petőfi utca 98.). 

Pisók István polgármester: 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: 

159/2017. (X.16.) számú határozat 

 

- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos tervezői feladatok ellátására beérkezett árajánlatok 

értékeléséről –  

 

 

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal kapcsolatosan 

beérkezett tervezői feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok értékeléséről 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 Csernyik Csabát 

(3200 Gyöngyös, Petőfi utca 98.) választja ki a tervezői feladatok ellátására. Egyúttal 

felhatalmazza a polgármestert a további teendők megtételére és a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pisók István polgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

Határidő: Azonnali 

 

Erről értesül: 

Pisók István polgármester 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

 

Hatodik napirendi pont: Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 

érdekében történ-előirányzat- átcsoportosításáról szóló 2006/2015. ( XII.29.) Kormány 



 

határozat alapján a 10,32. Tiszagyenda Község feladatainak támogatása. Orvosi rendelő 

felújítása, orvosi eszközállomány korszerűsítése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

bútorbeszerzésről. 

Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett be: 

- Tóth István E.v. 5234. Tiszaroff, Kossuth u.7. 

- Házi Tibor E.v. 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 235 

- Demi-Fa Kft. 5309 Berekfürdő, Móricz Zs. 24. 

Pisók István polgármester: Javaslom Tóth István E.v. 5234. Tiszaroff, Kossuth u.7.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: 

160/2017. (X.16.) számú határozat 

-Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történ-  

előirányzat – átcsoportosításról szóló 2006/2015. (XII.29.) Kormány határozat 

alapján a 10.32. Tiszagyenda Község feladatainak támogatása. orvosi rendelő 

felújítása, orvosi eszközállomány korszerűsítése elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó bútorbeszerzésről  – 

 

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

orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan a bútorbeszerzés Tóth István E.v. (5234 Tiszaroff, 

Kossuth u.7.) vállalkozótól, a benyújtott árajánlata alapján történjen. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Nyertes vállalkozó 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Hetedik napirendi pont: Egyebek  

Pisók István polgármester: Meg szeretném kérdezni, hogy van-e már árajánlat a konyhára? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Megvan és szerintünk ugyanaz, őszinte vagyok elfelejtettük 

behozni, ugyanaz, amit Polgármester úr is hozott a múltkor.  

Fuder Lászlóné képviselő: Idősek napjára kellene egy időpont. 

Pisók István polgármester: Október 27-ét, pénteket javaslom, 16:00 óra és a Művelődési 

házban. 



 

Ballók Zoltán alpolgármester: A TOP -os pályázatok aláírásával kapcsolatosan, mivel nincs 

bent ezen a testületin van egy javaslatom Polgármester úrnak, nem azt javasoljuk hogy csak Én 

írhassak alá hanem kössünk egy megállapodást, tőlem mindent aláírhat Polgármester úr . Ugye 

a jogszabály azt mondja, ha akadályoztatva van a Polgármester akkor Én is aláírhatom. De ha 

hozunk egy olyan határozatot, hogy mind a ketten aláírhassunk, mert az idő nagyon-nagyon 

szorít. Ehhez járuljon hozzá Polgármester úr. 

Pisók István polgármester: Ha nem vagyok, itt aláírhat az Alpolgármester úr is.  

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatba benne van, hogy a 

Polgármester akadályoztatása esetén Alpolgármester aláírhat.  Az gyakorlatban kell, hogy jól 

működjön, hogy ne legyen belőle konfliktus.  

Fuder Lászlóné képviselő: Felül kellene vizsgálni a ki nem fizetett bérleti díjat, van egy olyan 

bérlőnk, aki a havi bérleti díjat elfelejtette fizetni, Jegyző asszony végig nézte, mi nem hoztunk 

olyan határozatot, hogy neki nem kell fizetni bérleti díjat, ennek ellenére nem fizette be. Jegyző 

asszony szólítsa föl, ha nem bírja kifizetni, kérjen részletfizetést.  

Ballók Zoltán alpolgármester: Lenne-e arra lehetőség, mivel Polgármester úr vezeti a 

közmunkaprogramot, hogy a mai napon kettő-három hölgy elmehet-e segíteni az Orvosi 

Rendelőbe, mert szerdán költözne a doktornő.  

Pisók István polgármester: Persze. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Köszönjük. 

Molnár Zoltán képviselő: Mi a helyzet a Teleházzal, rablással? 

Pisók István polgármester: A Teleháznál szabálysértés indult a fiatalember ellen, mert először 

azt mondta, hogy rablás történt, de utána bevallotta, hogy megjátszva volt, 30 pár ezret vallott 

be, az szabálysértés, de indul ellene eljárás valószínűleg hatóság félrevezetése ellen. De most a 

Teleházba mennének a szociális segítők, mert az egészségház is felújítás alatt lesz.  

Fuder Lászlóné képviselő: Hátul van egy kis iroda és azt rendbe lehet tenni nekik.  

Simai Mihály képviselő: Egészségház, hogy áll? 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy áll, hogy 12.-e volt a határidő a vállalkozóknak, hogy 

beadják az ajánlataikat érkezett is négy ajánlat, most összegzi a közbeszerző és utána a testület 

elé fog kerülni. 

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 


