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20. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 

06-án megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

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

 

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

                      

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

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

 

161/2017. (XI.06.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

162/2017. (XI.06.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

163/2017. (XI.06.) 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 eszközbeszerzésről 

 

164/2017. (XI.06.) számú határozat A BMÖGF/107-9/2017-es 

iktatószámú a 

Belügyminisztérium 

önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 

keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzési eljárásra 

beérkezett ajánlatok értékelése 

 

165/2017. (XI.06.) számú határozat A TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos 104/2017. 

(VII.28.) számú, a vállalkozók 
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megjelöléséről szóló határozat 

módosításáról 

 

166/2017. (XI.06.) számú határozat A TOP-3.2.2-15 Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos 105/2017. 

(VII.28.) számú, a vállalkozók 

megjelöléséről szóló határozat 

módosításáról 

 

167/2017. (XI.06.) számú határozat Márton Ferencné árusítással 

kapcsolatos kérelmének 

elutasításáról 

 

168/2017. (XI.06.) számú határozat Tiszagyenda Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések 

támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről szóló 

döntéshozatal elhalasztásáról 

 

169/2017. (XI.06.) számú határozat 185 hrsz.-ú belterületi összekötő 

földút gépjárműforgalom előli 

lezárásáról 

…………………………………………………………………………………………………... 
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20. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 06-

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 Hajnal 

Istvánné képviselő asszony nem tud jelen lenni, 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.  
 

161/2017. (XI.06.) 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.  
 

162/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

• Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történ-

előirányzat – átcsoportosításról szóló 2006/2015. (XII.29.) Kormány határozat alapján 
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a 10.32. Tiszagyenda Község feladatainak támogatása. orvosi rendelő felújítása, orvosi 

eszközállomány korszerűsítése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésről 

 

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

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői Szolgálat 

felújítása, fejlesztése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásra 

beérkezett ajánlatok értékelése 

 

• A TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos 104/2017. (VII.28.) számú, a vállalkozók megjelöléséről szóló 

határozat módosításáról 

 

• A TOP-3.2.2-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű 

pályázattal kapcsolatos 105/2017. (VII.28.) számú, a vállalkozók megjelöléséről szóló 

határozat módosításáról 

 

• Márton Ferencné árusítással kapcsolatos kérelmének elbírálásáról 

 

• Tiszagyenda Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásán belül történő 

eszközbeszerzésről szóló döntéshozatal elhalasztásáról 

 

• Puzsoma Róbert kérelmének megtárgyalásáról 

 

Első napirendi pont: Orvosi rendelő előirányzat módosítása eszköz beszerzéséről 

 

Pisók István polgármester: Maradt 3.000.000.-Ft maradvány. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem egészen annyi 1.900.000.-Ft. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Mielőtt elkezdjük, nem tudom, miről van szó? Megmaradt 

3.000.000.-Ft? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 21.000.000.-Ft –ot kapott az orvosi rendelő felújításra, 

6.000.000.-Ft-ot eszközre, 3.000.000.-Ft-ot egyéb költségre. A 3.000.000.-Ft-ból ki lett 

fizetve 381.000.-Ft a közbeszerzőnek, 320.000.-Ft a műszaki ellenőri díjra és ki van maradva 

egy nagyobb összeg. Azonban a vállalkozó részére biztosított, a közbeszerzés alapjául 

szolgáló költségvetésből több tétel kimaradt. A rajzon be volt rajzolva, azonban a kiírt 

költségvetésben nem szerepeltek a tételei. Pl.: egy mosdókagyló a rajzon megvolt, de nem 

volt beköltségelve. Vagy volt olyan tétel is, amit a doktornő nem írt fel pl. folyékony 

szappanadagoló, piperepolc, ami kell, de nem fért bele abba a költségvetésbe, amivel a 

vállalkozó dolgozott. Ehhez kértünk be árajánlatot. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Jegyző asszonytól kérdezném mennyi az a tényleges összeg, ami 

még a 3.000.000.-Ft-ból ki van maradva? Ez ki van számolva? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Durván 1.900.000.-Ft. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Engedélyezték ennek az összegnek az átcsoportosítását? 
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy van, hogy nem kell engedélyeztetni, értesítettük őket, 

miniszter értesítése mellett lehet.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kaptunk már rá választ? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem kaptunk, Marika néni egyszerűen nem ad választ a 

Minisztérium. Ott van az állásfoglalás megkértük, le van írva, de nem kaptunk rá semmit.  

 

Molnár Zoltán képviselő: Van itt egy olyan ajánlat, hogy 1.894.000.Ft. javaslom 

megszavazni. 

 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, 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: 

 

163/2017. (XI.06.) 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 eszközbeszerzésről –  

 

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

orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan a közbeszerzési eljárásban nem szereplő eszközök 

beszerzése a P+R ÉPÍTŐ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, 

Szotyori u. 62/5. sz.) vállalkozótól, a benyújtott árajánlata alapján történjen. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, eszközök megrendelésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Nyertes vállalkozó 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Második napirendi pont: Védőnői szolgálat árajánlatok értékelése 

 

Pisók István polgármester: Fedezet az rendelkezésre áll? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen. Letéti számlára félre tettük a kapott támogatást. A 

támogatási fedezet rendelkezésre áll maga a támogatási részt küldték meg. Az önerő, amiről 

döntés van, hogy az önkormányzat biztosít 1.336.751.- Ft arról van testületi döntés. Dönteni 

kell arról is ha további önerőt vállal a Képviselő-testület 
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Fuder Lászlóné képviselő: Áttanulmányoztam a közbeszerző által küldött anyagot rendkívül 

részletes és rendkívül alapos tájékoztatás, felhívja a figyelmet a buktatókra is. Az egyik 

legfőbb buktatóra maga is felhívja, a figyelmet a jelenlegi munkaerő piaci helyzetben 

gyakorlatilag ez lehet, hogy csak az én véleményem, de egyik cég sem fogja tudni biztosítani 

a szakembert itt Tiszagyendán. Az sincs itt leírva, hogy mennyi ideig kívánják alkalmazni a 

vállalkozók ezeket az embereket. Számomra az is érthetetlen, hogy ezek miért kerültek bele, 

hiszen az önkormányzatnak nem volt ilyen kérése a közbeszerzők felé. Számomra a 

legnagyobb probléma a nyertessel kapcsolatban, hogy az önkormányzat részéről további 

936.646.-Ft önerő biztosítása szükséges a már megszavazott 1.338.751.- Ft mellé. Ismerve az 

önkormányzat jelenlegi helyzetét nem tudom, hogy ezt a plusz 1.000.000.-Ft-ot hogyan 

tudnánk előteremteni, hiszen nagyon komoly visszafizetések várnak ránk. Én elgondolkodtam 

azon, hogy vajon a vállalkozók közül melyik legyen az, amelyikre a voksomat adom. Az 

egyik cég nulla forintos önerővel adta be tehát magamban ezt a céget érzem úgy, hogy nem 

nehezíti az önkormányzat anyagi helyzetét. Az Enzyker Kft-ét javaslom. 

 

Pisók István polgármester: Beszerzési szabályzatunk mit mond ehhez? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igazából közbeszerzési szabályzatunk van, 

beszerzéseknél, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásoknál a legjobb ajánlatot 

adóra hivatkozik a szabályzatunk. 

 

Molnár Zoltán képviselő: Én is az Enzyker Kft-ét támogatom az ajánlatuk alapján. 

 

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: 

164/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

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

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében elnyert „Védőnői 

Szolgálat felújítása, fejlesztése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelése – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a FAKSZ véleményében 

foglaltakat figyelembe véve az alábbi döntéseket hozza: 

 

• az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői 

szolgálat felújítása Tiszagyenda” tárgyú közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja; 

• a Lőszél Kft. (4181 Nádudvar, Déli sor 2771/71 hrsz.) ajánlattevő ajánlata 

érvénytelen, mivel ajánlattevő nem nyújtotta be teljes körűen a kért nyilatkozatokat. 

• A SZABLYA – KER Kft. (4034 Debrecen, Asztalos u. 8.), Enzyker Kft. (4002 

Debrecen, Balmazújvárosi u. 10.), Frenyó és Társai Kft. (3300 Eger, Knézich Károly 

u. 32/a.) ajánlattevő ajánlata érvényes; 

• Összességében a legelőnyösebb ajánlatot Frenyó és Társai Kft. (3300 Eger, Knézich 

Károly u. 32/A) ajánlattevő tette. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 
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elnyert „Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése” beruházáshoz kapcsolódóan a vállalkozási 

szerződést az alábbi vállalkozóval köti: 

 

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

 

A döntés indokai a következők: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata a benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb árat adóval 

köt vállalkozási szerződést. 

 

A BMÖGF/107-6/2017. iktatószámú miniszteri döntés alapján Tiszagyenda Községi 

Önkormányzata a pályázat megvalósításához a 68/2017. (V.02.) számú döntésében 

1.549.744.- Ft összegű önerőt biztosított. Tiszagyenda Községi Önkormányzata további 

fedezetet a vállalt önerőn felül a Védőnői Szolgálat felújításához kapcsolódóan nem tud 

biztosítani. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István 

polgármestert, hogy a kiválasztott vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg, írja alá. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

 

Harmadik napirendi pont: TOP 3.2.1.-15 határozat módosítása, megjelölt vállalkozók 

visszahívása. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Az lenne a javaslatom, hogy kettő vállalkozót hívjunk vissza 

a hétből. 

 

Pisók István polgármester: Alpolgármester úr mivel indokolja meg? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ugyanez a cég volt a kivitelező az egyéb tiszagyendai 

beruházásoknál és visszafizetős ez a beruházás. A másik cég esetében tudta, hogy mennyi 

pénzünk van erre a beruházásra. 

 

Pisók István polgármester: Ez ugye versenykorlátozó azt tudja ugye, kettő sérti az 

esélyegyenlőséget ez diszkriminatív, Ön vállalja ennek a következményeit egy személyben a 

tiszteletdíjából, ha ennek lesz jogi következménye, ha a vállalkozók esetleg ezért beperelnek 

bennünket? 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Vállalom. 
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Pisók István polgármester: Alaptörvényre hivatkozik a határozat első szakasza Jegyző 

asszony. Ennek van a 32. pontja melyik az a pont? Jó lesz a következő testületi ülésre is ha 

megnézi. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az alaptörvény 32. cikk 1 bekezdés b.) pontja azt mondja 

ki, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

határozatot hoz. Tehát csak erre hivatkozik a határozat, semmi egyébre. Arra, hogy ebben a 

kérdésben a képviselő testület dönthet. 

 

Pisók István polgármester: Az Alpolgármester úr beadványával, aki egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 

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

 

165/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos 104/2017. (VII.28.) számú, a vállalkozók 

megjelöléséről szóló határozat módosításáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104/2017. 

(VII.28.) számú határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

kódszámú az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárással összefüggő 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 

következő öt céget hívja meg a közbeszerzési eljárásba: 

 

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.) 

 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesül: 
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1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Árajánlattevők 

4. Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: TOP 3.2.2-15 határozat módosítás 

 

Pisók István polgármester: Ez szintén ugyanaz, amit beszéltünk az előbb Alpolgármester úr 

beadványával, aki egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 

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

166/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

- a TOP-3.2.2-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos 105/2017. (VII.28.) számú, a vállalkozók 

megjelöléséről szóló határozat módosításáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 105/2017. 

(VII.28.) számú határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

kódszámú az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárással összefüggő 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 

következő öt céget hívja meg a közbeszerzési eljárásba: 

 

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.) 

 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesül: 

 

1. Pisók István polgármester 

2. Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3. Árajánlattevők 

4. Irattár 
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Ötödik napirendi pont: Márton Ferencné árusítással kapcsolatos kérelme 

 

Pisók István polgármester: Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy megtiltottuk az utcán 

való árusítást a bolt előtt, mindenki tudja, hogy baleset veszélyes, annyit kért, hogy a 

Művelődési háznál árulhasson, kifizeti ugyanúgy a helypénzt. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: A Képviselő testület hozott egy rendeletet, szabályoztuk a piac 

használatot, illetve az árusítást Tiszagyendán. Pontosan azért, hogy az a piacteret, amit 

létrehoztunk használatba is vegyék. Nem várhatjuk el egy állampolgártól, hogy jogkövető 

magatartást tanúsítson akkor, ha maga az önkormányzat nem jogkövető, hiszen saját 

rendeletét nem tartja be ugyanis a boltját, a mezőgazdasági árusítását nem vitte ki a saját 

piacterére tehát innentől kezdve én úgy gondolom, hogy nem lehet vita azon, hogyha egy 

állampolgár idejön, és azt mondja, hogy ő nem szeretne a piactéren árusítani mivel ott jóval 

kevesebb anyagi lehetősége van. A másik dolog, hogy ezzel elindítunk egy lavinát nem csak 

egy fő, hanem több fő fogja kérni. Ha egy embernek meg elengedjük a többi embernek is meg 

kell.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Én is megértem az árusokat, de ebből az fog kikerekedni, 

hogy visszakerül minden a régi kerékvágásba, kipakolnak az utcára, a Piacteret meg fizessük 

vissza, mert nem szolgáltatásszerűen használjuk, mint amire vállaltunk fenntartást, hogy ott 

fogunk árulni. Többször felvetettük, hogy a zöldségesünk is költözzön le oda, de valahogy 

Polgármester úr nem akarja.  

 

Pisók István polgármester: Le fog költözni a bolt. Én is egyetértek ezzel, hogy ott áruljon 

mindenki a piactéren, ha egyet megengedünk mindenkinek meg kell. Javaslom legyünk 

jogkövetők és tartsuk be a rendeletet, amit hoztunk.  

 

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: 

167/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

- Márton Ferencné árusítással kapcsolatos kérelmének elutasításáról-  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Márton Ferencné 

árusítással kapcsolatos kérelmét. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem engedélyezi a 

Tiszagyendai Piactértől eltérő helyen történő árusítást. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Márton Ferencné 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 



11 

 

Hatodik napirendi pont:  

 

Konyhával kapcsolatos eszközbeszerzésről 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ma jön helyszíni szemlére egy vállalkozó tudom, hogy 

századik ígéret ebben Én vagyok a hibás, felmér mindent a konyhában és utána fog adni 

árajánlatot kettő napon belül, egy héten belül leszállítva, beszerelve tudja hozni az eszközöket 

és beüzemelve adná át a konyhát, benne lesz az árajánlatba. 

 

Pisók István polgármester: Zsolti a fűtés mikor lesz helyreállítva bent?  

 

Héder Zsolt képviselő: A radiátor bent van, remélem, a héten megoldódik. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, halasszuk. aki egyetért, 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: 

168/2017. (XI.06.) 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: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

3.) Irattár 

 

Puzsoma Róbert kérelme 

 

Pisók István polgármester: A háza mögött van egy Önkormányzati belterületi összekötő 

földút a Kossuth L. és a Petőfi S. út között, a gépjárművek áthaladásával megrongálódott a 

lakása. Tiltsuk k a gépjárműveket és csak a kerékpárokat és a motorokat engedjük átmenni. 

Javaslom elfogadásra, aki 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: 

169/2017. (XI.06.) számú határozat 

 

- 185 hrsz.-ú belterületi összekötő földút gépjárműforgalom előli lezárásáról –  

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Puzsoma Róbert 

kérelmét. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tiszagyenda Községi Önkormányzat 
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tulajdonában lévő 185 hrsz.-ú belterületi összekötő földutat elzárja a gépjárműforgalom elől. 

Az eljárást úgy kell végrehajtani, hogy a gyalogos és kerékpárforgalom számára a földút 

továbbra is biztosított legyen.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Puzsoma Róbert kérelmező 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

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 

 

 

 

 


