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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-

án megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

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

 

                                          RENDELETEK MUTATÓJA 

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

                      

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

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

36/2017. (III.20.) számú határozat  Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadása 

 

37/2017. (III.20.) számú határozat  Napirendi pontok elfogadása 

 

 

38/2017. (III.20.) számú határozat              Tiszagyendáért Nonprofit Kft. 

törzstőkéjének megemeléséről 

 

39/2017. (III.20.) számú határozat 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram belvíz elvezetés 

projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

40/2017. (III.20.) számú határozat 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram belterületi 

közutak karbantartása 

projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

41/2017. (III.20.) számú határozat 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram hagyományos 

hosszú közfoglalkoztatás 

projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

42/2017. (III.20.) számú határozat 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram mezőgazdasági 

projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

43/2017. (III.20.) számú határozat A Járási Startmunka 

Mintaprogram Mezőgazdasági 

Projekt keretében felnevelt 

juhok eladásáról 
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44/2017. (III.20.) számú határozat A Járási Startmunka 

Mintaprogram Mezőgazdasági 

Projekt keretében felnevelt tojó 

tyúkok és kakasok 

értékesítéséről 

 

45/2017. (III.20.) számú határozat A Közfoglalkoztatást, 

Pályázatokat és Intézményi 

Beruházásokat Figyelő Bizottság 

elnökének megbízása a 

Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat tulajdonát 

képező Főzőkonyhával 

kapcsolatos árajánlatok 

bekéréséről 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-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 

                        Hajnal Istvánné képviselő 

 
 

 Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

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

Asszonyt, és a megjelenteket a mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, 

hogy jelen van mindenki a testület határozatképes.  
 

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

szavazzon.  

 

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

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

36/2017. (III.20.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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.  
 

37/2017. (III.20.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

1. Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. cégmódosításával kapcsolatos 

teendők 

2. 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belvíz elvezetés projektjéhez 

kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

3. 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása 

projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 
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4. 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú 

közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

5. 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez 

kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

6. Egyéb előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Fuder Lászlóné képviselő asszonytól kaptunk egy levelet, mert 

úgy volt, hogy nem tud részt venni az ülésen, de így hogy átettük az időpontot itt tud lenni, 

napirendi pontok előtt megkérném, hogy olvassa föl a levelet.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Végül is én ezt a levelet azért írtam volna meg, hogyha nem 

tudok részt venni az ülésen, mert 10 órakor kerül sorra, hogy akkor az egyes napirendi 

pontokhoz a véleményemet illetve javaslataimat a Jegyző asszony olvassa föl a 

képviselőknek, hiszen erre az SZMSZ lehetőséget ad. Tehát ezért úgy gondolom, hogy azt a 

részét, amelyik a napirendi pontokhoz tartozik nem feltétlen szükséges most felolvasnom, 

hiszen el fogom mondani szó szerint, ahogy itt, van. Van azonban ennek egy olyan része, amit 

itt a testületi ülés előtt szeretnék elmondani még pedig az, hogy a 2017. évi start 

mintaprogrammal kapcsolatban, amit szerettem volna, illetve azt szeretném elmondani, hogy, 

lemondok a Közfoglalkoztatási Pályázatokat és Intézményi Beruházásokat Felügyelő 

Bizottsági tagságomról. Ennek egyszerű indoka van, mégpedig az hogy a bizottság csak 

formálisan működik és ez az én elveimmel nem egyeztethető össze. Messze nem éri el azt a 

célt, amiért gyakorlatilag megalakításra került és ezt misem bizonyítja jobban, mint a most 

elénk tett anyag. Ugyanis ezt az anyagot én most látom először, ennek a bel tartalmi részéről 

úgy gondolom ki kellett volna kérni a bizottság véleményét és nem láttuk a beadott 

pályázatokat sem. És azt sem tudtuk legalább is én nem tudtam gyakorlatilag mit tartalmaz. 

De az is előfordulhat, hogy én nem lettem ezekről tájékoztatva és mindenki más rajtam kívül 

tudta, hogy a pályázat igazából mit tartalmaz. Tehát lemondok erről a bizottsági tagságomról.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Kellene egy pár nap az új tag megválasztására, mivel 

SZMSZ módosítással is jár.  

 

Pisók István polgármester: Rendben, tudomásul vettük.  

 

Simai Mihály képviselő: Mint a bizottság elnöke azt kell mondanom, hogy Marika indokai 

abszolult érthetőek és abszolult igazak. Ezt a bizottságot minden lehető módon akadályozzák 

a működésben, eltitkolnak előle mindent, van, hogy érdeklődnék, hogy mi van, mint a 

bizottság elnöke azt mondják, hogy nem adhatnak felvilágosítást így valóban nem sok értelme 

van a bizottságnak. Kérném Marikát, hogy maradjon, de tudom, nem változtat a döntésén, 

köszönöm az eddigi munkáját.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Köszönöm szépen, és ha szükség lesz a segítségemre továbbra is 

segítek akár a bizottság tagja vagyok akár sem.  

 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. cégmódosításával kapcsolatos teendők 

 

Pisók István polgármester: Első napirendi pontunk a Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit 

Kft. cégmódosításával kapcsolatos teendők. 
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Pisók István polgármester: Mindenki tudja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a 

törzstőkét meg kell emelni 3.000.000.-Ft ra minden cég esetében. Ezzel a törzstőke emeléssel 

tudomásom szerint az új ügyvezetőt is bejelentenék.  

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ügyvéd 

úr tovább tudja folytatni az ügy eljárását. Az ügyvéd urat kérdeztem, de mondta, hogy ő 

ebben tájékoztatást adni bővebben nem tud, ez a könyvelőnek a feladata, hogy milyen 

formában, módon lehetne megemelni a törzstőkét. Szerettem volna, hogy legyen itt a 

könyvelője a Kft- nek, ő arról tájékoztatott, hogy lehetőség van a törzstőke emelésre vagy 

külső hitelként vagy jegyzett tőkeként vagy bármi más módon kellene azt a törzstőkét 

megemelni, de testületi döntés nélkül nem lehet. Viszont én ebbe nem tudok könyvelő nélkül 

bővebb tájékoztatást adni. 

 

Pisók István polgármester: Ez azt jelenti, hogy nem kell pénzt jelen pillanat a Kft.-nek adni, 

de viszont van egy határidő, amikor fel kell mutatni, vagy eszközben, mert úgy is lehet vagy 

pedig házi pénztárból való befizetéssel vagy valami úton, módon, de fel kell tőkésíteni, ha azt, 

akarjuk, hogy a Kft működjön. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Tehát 2.500.000.-Ft kellene, hogy meglegyen a 3.000.000.-Ft. 

Meg van még az 500.000.-Ft? 

 

Pisók István polgármester: Mindenki tudja, hogy nincs meg az 500.000.-Ft. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Akkor 3.000.000.-Ft-ot kellene az Önkormányzatnak beletenni 

vagy pénzben, vagy eszközben. 

 

Pisók István polgármester: Még van egy hónap. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Attól számított 30 nap, ahogy az Ügyvéd úrnak át lesz adva 

intézésre. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Miből lesz a fedezet? 

 

Molnár Zoltán képviselő: Majd dolgozni kell a Nonprofitnak és akkor feltőkésíti. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Bele lehet foglalni a testületi határozatba, hogy anyagi 

támogatással az önkormányzat nem járul hozzá, erre fedezetet az önkormányzat jelenlegi 

anyagi helyzete miatt nem tud nyújtani. 

 

Pisók István polgármester: Bele lehet foglalni, de akkor is az önkormányzat tulajdona a Kft. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először is a képviselő társaim úgy gondolom, hogy tisztában 

vannak azzal, hogy nekem mi a véleményem a Nonprofit Kft-ről. Ahhoz hogy ez a cég 

működjön, ami itt elhangzott és le is van, írva emelni kell a törzstőkét. A cég 2016.évi 

mérlegét nem láttuk nincs itt előttünk a 2015.évit most fogadtuk el. Azt is látjuk, hogy a 

cégnek nincs tartaléka, a 2016.évben kimutatásra került háromszáz egynéhány ezer forint az 

menet közben elfogyott, hiszen gyakorlatilag a cégvezetőt ki kellett fizetni. De van adóssága 

és van büntetése, amiről csak kicsit hallottam, de ez állítólag van. Ez valószínűleg megint az 

önkormányzatot fogja terhelni, és amit Gizike mondott a jegyzett törzstőke az sincs már meg. 

Igaz hogy ez jegyezve van, és ehhez kellene 2.500.000.-Ft előteremteni, de honnan? Miért 
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kell erőlködni egy olyan cégnek a fenntartásán, amely gyakorlatilag már a kezdet kezdetén 

tudható volt, hogy életképtelen és veszteséges. Ez a cég már rég megszüntette önmagát csak 

papíron működik, van. Tudomásul kellene venni, hogy ez a cég nem fog profitot termelni 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának. Azt látom a Képviselő társaimon, hogy nem akarják 

elfogadni, de ezt már régen meg kellett volna szüntetni.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Azt beszéltük az Ügyvéd úrral, hogy talpra kell állítani és 

utána meg lehet szüntetni. De ha nem mi szüntetjük meg, hanem magától számolódik fel több 

milliós bírsággal fog járni. 

 

Pisók István polgármester: Én mellette voltam ennek a cégnek az indokaim a következők, 

amikor ezt megalakítottuk, úgy voltunk vele, hogy máshol is tud jól működni itt is fog, de 

ehhez kell egy jó ügyvezető is, olyan ügyvezető kell, aki menedzser típusú benne van a 

gazdasági életbe, tud munkát szerezni a Kft.-nek és hajlandó ő is dolgozni. Hogyan működött 

régebben mindenki tudja, hogy abban vásároltuk az autóbuszt, a traktort, többek közt a 

közmunkaprogram is máshogy működött 20.000.-Ft –ot kellett fejenként hozzátenni minden 

egyes dolgozóhoz az önkormányzatnak, de mivel az Önkormányzatnak nehéz anyagi helyzete 

volt akkor a nonprofit Kft. rakott hozzá közel 5.000.000.-Ft-ot. Utána a későbbiekben 

életképtelen lett a Kft, ahogy Képviselő asszony mondta. De viszont csak megvalósult két 

beruházás a templom beruházás és a Játszótér. Szerettük volna, ha a konyhát működteti, de 

idő közben kiderült, hogy nem lehet. De ha ügyes az ügyvezető, akkor szerez munkát. Adjunk 

lehetőséget az új ügyvezetőnek. Abban kellene döntenünk, hogy, javasoljuk a törzstőke 

emelést vagy, hogy legyen. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: De fedezet nélküli kötelezettségvállalással meg törvényt sérthet 

az önkormányzat. Emelhetünk bármit, de ezeknek meg kell lenni rá fedezetnek.  

 

Pisók István polgármester: Egyenlőre nem azt szavazzuk, meg hogy az önkormányzat 

fizessen, hanem csak hogy hozzájárulunk a törzstőke emeléséhez. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Az Ügyvéd úr írta le hogy két féle formában, írjuk, meg hogy 

melyikben házipénztárból való befizetésben ez az azonnali fizetést jelenti vagy mérleg szerinti 

eredmény tartalék alapján, ami meg nincs. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én nem tudok igazán ebben állást foglalni a könyvelő 

tudna több tájékoztatást adni.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Meg kellene bízni a könyvelőt az intézéssel, ezt szavazzuk 

meg szerintem. Javaslom, tagi kölcsönt kellene adni a Nonprofitnak, mert hónapok óta 

nincsenek kifizetve a járulékok. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Azt látjuk mindjáan hogy mint egy pénznyelő automata úgy 

működik. Fizessük ki a járulékokat akkor a bért is ki kell fizetni, ha nem vette fel az 

ügyvezető, mert a munkabérre jogosultsága van akkor is, ha van munka, akkor is, ha nincs. 

Azzal hogy halogattuk a 2015. évi zárszámadást én úgy gondolom, hogy újabb büntetést 

kapunk. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Úgy tájékoztatott az ügyvezető hogy 100.000.-Ft büntetést 

kapott a Kft. az adóhivataltól. 
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Pisók István polgármester: Első sorban a büntetést kell kifizetni. El kell indítani a 

törzstőkésítést és utána tudunk dönteni, hogy vagy eladjuk, vagy megtartjuk, és jól működteti 

az új ügyvezető. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom, kezdjük el a törzstőke emelést. Aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

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

 

38/2017.(III.20.) számú határozat 

 

-Tiszagyendáért Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemeléséről- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszagyendáért 

Nonprofit Kft. törzstőkéjét 3.000.000.- Ft. összegre megemeli. Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a törzstőke megemelésével kapcsolatos feladatok 

elvégzésével Dr. Juhász Ádám Ügyvédet bízza meg. 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

   Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Dr. Juhász Ádám Ügyvéd (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 40.) 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belvíz elvezetés projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: Második napirendi pontunk a 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram belvíz elvezetés projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

 

Simai Mihály Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a következő javaslattal él a 

Képviselő testületnek. 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Munkaruha és egyéb védőeszközre javaslom árajánlatot 

bekérni:  

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Üzemanyagra javaslom árajánlatot bekérni:  

 

     Slefüta Kft 

     Kerék Pár Kft 
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     Freil Oil Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Kis értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Nagy értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, hogy a bizottság által 

javasolt ajánlattevőktől kérjen be, a Képviselő-testület ajánlatot, az ajánlattételi határidő pedig 

2017. március 28. 16:00 óra legyen, az 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: 

 

39/2017.(III.20.) számú határozat 

 

-A 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belvízelvezetés projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Járási 

Startmunka Mintaprogram belvízelvezetés projektjéhez kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket 

jelöli meg, tőlük kér árajánlatot: 

 

1.) Munka és egyéni védőeszköz vonatkozásában: 

 

a. Agromix 2002 Kft. 

b. Respect Quality Kft. 

c. MOFA Tüzép Kft. 

 

2.) Benzin, gázolaj vonatkozásában: 

 

a. SLEFÜTA Kft. 

b. Kerék-Pár Kft. 

c. Fire-Oil Kft. Szolnok 

 

3.) Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában: 

 

a. Agromix 2002 Kft. 

b. Respect Quality Kft. 

c. MOFA Tüzép Kft. 

 

4.) Nagy értékű tárgyi eszköz vonatkozásában: 
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a. Agromix 2002 Kft. 

b. Respect Quality Kft. 

c. MOFA Tüzép Kft. 

 

Az ajánlattételi határidőt 2017. március 28. 16:00 órában jelöli meg. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

aljegyzőt, hogy a határozatmellékletét képező ajánlatkérőt a fent megjelölt ajánlattevők 

részére küldje meg.  

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Megjelölt ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása 

projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: Harmadik napirendi pontunk a 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram belterületi közutak karbantartása projektjéhez kapcsolódó árajánlatok 

bekéréséről. 

 

Simai Mihály Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a következő javaslattal él a 

Képviselő testületnek. 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Munkaruha és egyéb védőeszközre javaslom árajánlatot 

bekérni:  

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Beruházási és dologi kiadásra a benzin és gázolaj 

kivételével:  

 

Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Üzemanyagra javaslom árajánlatot bekérni:  

 

     Slefüta Kft 

     Kerék Pár Kft 

     Freil Oil Kft 
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Simai Mihály bizottság elnöke: Kis értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Nagy értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, hogy a bizottság által 

megjelölt ajánlattevőktől kérjen be a Képviselő-testület ajánlatot, az ajánlattételi határidő 

2017.03.28.16:00 óra, 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: 

 

40/2017.(III.20.) számú határozat 

 

-A 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása 

projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Járási 

Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása projektjéhez kapcsolódóan az 

alábbi ajánlattevőket jelöli meg, tőlük kér árajánlatot: 

 

1.Munka és egyéni védőeszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

2. Beruházási költségek, kiadások vonatkozásában (kivéve benzin, gázolaj): 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

3.Benzin, gázolaj vonatkozásában: 

 

a) SLEFÜTA Kft 

b) Kerék-Pár Kft. 

c) Fire-Oil Kft. 

 

4.Kis értékű tárgyi eszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 
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c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

5.Nagy értékű tárgyi eszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

Az ajánlattételi határidőt 2017. március 28. 16:00 órában jelöli meg. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

aljegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező ajánlatkérőt a fent megjelölt ajánlattevők 

részére küldje meg.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1.Megjelölt ajánlattevők 

2.Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.Irattár 

 

2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás 

projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: Negyedik napirendi pontunk a 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok 

bekéréséről 

 

Simai Mihály Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a következő javaslattal él a 

Képviselő testületnek. 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Munkaruha és egyéb védőeszközre javaslom árajánlatot 

bekérni:  

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Üzemanyagra javaslom árajánlatot bekérni:  

 

     Slefüta Kft 

     Kerék Pár Kft 

     Freil Oil Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Kis értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 
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     MOFA Tüzép Kft 

 

Pisók István polgármester: Itt nem lehetett nagy értékű tárgyi eszközt beleírni. Javaslom 

elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy itt is 2017.03.28 a határidő, 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: 

 

41/2017.(III.20.) számú határozat 

 

-A 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás 

projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Járási 

Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódóan 

az alábbi ajánlattevőket jelöli meg, tőlük kér árajánlatot: 

 

1.Munka és egyéni védőeszköz vonatkozásában: 

 

a. Agromix 2002 Kft. 

b. Respect Quality Kft. 

c. MOFA Tüzép Kft. 

 

2.Benzin, gázolaj vonatkozásában: 

 

a) SLEFÜTA Kft. 

b) Kerék-Pár Kft. 

c) Fire-Oil Kft. Szolnok 

 

3.Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002 Kft. 

b) Respect Quality Kft. 

c) MOFA Tüzép Kft. 

 

Az ajánlattételi határidőt 2017. március 28. 16:00 órában jelöli meg. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

aljegyzőt, hogy a határozatmellékletét képező ajánlatkérőt a fent megjelölt ajánlattevők 

részére küldje meg.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Megjelölt ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
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4. Irattár 

 

2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről 

 

Pisók István polgármester: Ötödik napirendi pontunk a 2017. évi Járási Startmunka 

Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

 

Simai Mihály Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és a következő javaslattal él a 

Képviselő testületnek. 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Munkaruha és egyéb védőeszközre javaslom árajánlatot 

bekérni:  

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Üzemanyagra javaslom árajánlatot bekérni:  

 

     Slefüta Kft 

     Kerék Pár Kft 

     Freil Oil Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Kis értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

Simai Mihály bizottság elnöke: Nagy értékű tárgyi eszközre árajánlatot bekérni:  

 

     Agromix 2002 Kft. 

     Respect & Quality Kft 

     MOFA Tüzép Kft 

 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Még az állatorvosi költségre is kellene javaslat, hogy 

kiktől kérjünk be árajánlatot. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom árajánlatot bekérni: 

 

     Dr. Vörös János 

     Dr. Tatár Gábor 

     Dr. Sinka Nándor 

 

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: 
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42/2017.(III.20.) számú határozat 

 

-A 2017. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó 

árajánlatok bekéréséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Járási 

Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket 

jelöli meg, tőlük kér árajánlatot: 

 

1.Munka és egyéni védőeszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

          2.Beruházási költségek, kiadások vonatkozásában (kivéve benzin, gázolaj): 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

3.Benzin, gázolaj vonatkozásában: 

 

a) SLEFÜTA Kft 

b) Kerék-Pár Kft. 

c) Fire-Oil Kft. 

 

4.Kis értékű tárgyi eszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

5.Nagy értékű tárgyi eszköz vonatkozásában: 

 

a) Agromix 2002. Kft. 

b) MOFA Tüzép Kft. 

c) RESPECT&QUALITY Kft. 

 

6.Egyéb, a projektben felmerülő költség, állatorvos vonatkozásában 

 

a. Dr. Vörös János 

b. Dr. Tatár Gábor 

c. Dr. Sinka Nándor 

 

Az ajánlattételi határidőt 2017. március 28. 16:00 órában jelöli meg. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

aljegyzőt, hogy a határozatmellékletét képező ajánlatkérőt a fent megjelölt ajánlattevők 

részére küldje meg.  
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Határidő: Azonnal 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Megjelölt ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Egyéb előterjesztések 

 

Pisók István polgármester: Hatodik napirendi pontunk egyéb előterjesztések 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Makadám út pályázat megnyílt, holnap beadjuk. 

 

Pisók István polgármester: Van egy másik pályázat, amire szeretnék, ha pályáznánk 

egészségügyi alapellátás fejlesztést szolgáló pályázat, gyermekorvosi, védőnői szolgálat, 

fogorvosi épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása. A Védőnői szolgálat 

felújítására kellene beadni. Ide is kellene egy terv. Át kellene gondolni.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: 2018-ra kötelező lesz a bölcsőde ellátás, 5 család szükséges 

hozzá. 

 

Pisók István polgármester: A településrendezési tervet is meg kell újítani ebben az évben, az 

is költséges lesz. 

 

Hajnal Istvánné képviselő: Most keresett meg egy Tiszagyendai lakos, hogy az orvosi 

rendelőtől a pálinkafőző felé a frissen lerakott járda már kimozgósodott, mert üres a köze nem 

lett leszórva fövennyel. Ezt pótolni kellene. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: A tyúkokat el kellene adni. Ki kellene hirdetni. 

 

Pisók István polgármester Juhokat is el lehet adni. Ki kell hirdetni, hogy fel, lehessen 

iratkozni. 

 

Pisók István polgármester: Juh eladása történjen 400.-Ft / kg áron. Kérem a tisztelt 

képviselő-testületet, hogy ebben hozzon döntést. 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: 

 

43/2017.(III.20.) számú határozat 
 

-A Járási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági Projekt keretében felnevelt juhok 

eladásáról- 
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Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Járási 

Startmunka Mintaprogram keretében felnevelt juhokat értékesíti. A Képviselő-testület a juhok 

felvásárlási árát 400 Ft/g-ban határozta meg. 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Tojó tyúkokat és a kakasokat is szükséges eladni, mielőtt az új 

állomány megérkezik. A tojó tyúk ára 500.- Ft / db és kakas eladása 2000.-Ft / db. Az eladás 

feliratkozás alapján történik. 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: 

 

44/2017.(III.20.) számú határozat 

 

- A Járási Startmunka Mintaprogram Mezőgazdasági Projekt keretében felnevelt 

tojó tyúkok és kakasok értékesítéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Járási 

Startmunka Mintaprogram keretében tartott és nevelt tojó tyúkokat és kakasokat értékesíti. A 

Képviselő-testület a tojó tyúkok árát 500 Ft/db-ban, a kakasok árát 2.000. Ft/db-ban határozta 

meg. 

 

Az állatok értékesítésére feliratkozás alapján kerülhet sor, annak érdekében, hogy az állomány 

egyszerre kerüljön eladásra. 

 

Felelős: Pisók István polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Héder Zsolt képviselő: Két dolog szúrja a szemem az első a Sportkörnek a gáz számlája 

2685 m3 gáz fogyott el, mi indokolta ezt? Szeretném, ha Sportkörtől számon kérnénk. A 

másik pedig a kocsmánál a tető, már több mint egy éve úgy van. A közmunkánál a 

szerszámok kiadása névre szólóan kellene, hogy történjen, így kellene kiosztani és aláíratni, 

selejt szerszámmal el is kellene számolni.  

 

Pisók István polgármester: Van, egy új nyomtatvány, azt minden nap ki kell tölteni, ki mit 

csinált és milyen eszközzel. 
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Héder Zsolt képviselő: A másik a gázolaj. Két kulcsos rendszerrel kellene kiadni. Ezt 

valahogy meg kellene oldani. 

 

Simai Mihály képviselő: A bizottsági ülésen megszavazták, hogy a testület elé hozzuk, azt, 

hogy a konyha pályázatnál a bizottság elnöke hozzon olyan céget, aki árajánlatot ad. 

 

Pisók István polgármester: Felhívnám a Bizottság és a Testület figyelmét, hogy nem 

adhatnak felvilágosítást, akiktől árajánlatot kérünk be, kettő pedig nem indulhat képviselő 

beszerzéseken, se, mint fő vállalkozó, sem, mint alvállalkozó.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom a Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és Intézményi 

beruházásokat Felügyelő Bizottság elnöke kérjen be árajánlatokat a konyhai eszközök 

beszerzésre. 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: 

 

45/2017.(III.20.) számú határozat 

 

- A Közfoglalkoztatást, Pályázatokat és Intézményi Beruházásokat Figyelő 

Bizottság elnökének megbízása a Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonát 

képező Főzőkonyhával kapcsolatos árajánlatok bekéréséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Közfoglalkoztatást, pályázatokat és intézményi beruházásokat figyelő Bizottság elnökét 

megbízza a Tiszagyenda Községi Önkormányzat tulajdonát képező Főzőkonyhával 

kapcsolatos árajánlatok bekérésével. 

 

Felelős: Simai Mihály (Közfoglalkoztatást, pályázatokat, intézményi beruházásokat figyelő 

Bizottság elnöke)  

Határidő: A lehető legrövidebb határidőn belül 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Simai Mihály (Bizottság elnöke) 

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 

 

             Kovács Piroska 

                                                               jkv. vezető 


