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13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 11-én 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Héder Zsolt képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.  
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

106/2018. (X.11.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

107/2018. (X.11.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. VI. Tiszagyendai Lovas Nap megrendezéséhez kapcsolódó döntések 
meghozataláról 

2. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, 
tájékoztatás és nyilvánosság és képzési feladatokhoz kapcsolódó ajánlatok 
bekéréséről 

3. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, 
tájékoztatás és nyilvánosság feladatokhoz kapcsolódó ajánlatok bekéréséről 

4. Egyebek 

 



VI. Tiszagyendai Lovas Nap megrendezéséhez kapcsolódó 
döntések meghozataláról 

Első napirendi pont: Tiszagyendai Lovas nap megbeszélése 

Ballók Zoltán alpolgármester: Szeretném, hogyha a Testület felhatalmazza arra, hogy 
lebonyolítsam a lovas napot, ezzel jár felelősség is, rengeteg munka. Minden évben 
megrendezzük, hál istennek idén is sikerült, kaptunk rá támogatást. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyiban szeretném kiegészíteni Alpolgármester úrnak a 
tájékoztatását, hogy kapott az önkormányzat 2018. szeptember 28-án egy megkeresést az 
Agrárminisztériumtól mely szerint 3 millió forinttal támogatják ezt a Lovas napot ehhez 
kapcsolódóan kellett egy kérelmet, egy költségtervet és több nyilatkozatot beküldenünk. 
Zámbori Márta ügyintéző arról tájékoztatott, hogy legkésőbb október végéig ezt a pénzt 
megkapjuk, de aláírt támogatói okirattal még nem rendelkezünk. Viszont csak arra 
használható fel a kapott támogatás, ami ebbe a 7/2017 (VII.6) FM. utasításba benne van. 
Úgyhogy arra kérném Alpolgármester urat, hogy kötelezettséget csakis azokra a költségekre 
és olyan mértékben vállaljon, ami elszámolható. 

Fuder Lászlóné képviselő: Átolvastuk a leirt rendeletet, amiben egyértelműen az van, hogy 
300.000.-Ft fölött 3 árajánlatra van, szükség az egyes szolgáltatásoknál tehát erre nagyon oda 
kellene figyelni. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Sátort nem lehet venni? 

Fuder Lászlóné képviselő: Meg kell nézni mit, lehet. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet szerződésmódosítást kérni. Én még annyit kérnék, 
hogy amit lehet átutalással kérje, ha vannak lesznek olyan tételek. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Rendben. 

Fuder Lászlóné képviselő: Mennyi az esély rá hogy ez a pénz meg is érkezik szombatig a 
számlára a támogatási pénz? Megérkezik? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Persze hogy meg. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Arra kérném, Tisztelt Alpolgármester Urat és a 
képviselőket, hogy amennyiben a Lovas Nap megszervezését támogatják, úgy kapjon a 
szervezésére teljes felhatalmazást alpolgármester úr, de ugyanekkor a teljes felelőssége a 
rendezvény megszervezésének, lebonyolításának szintén őt terhelje. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy aki a VI. 
Tiszagyendai Lovas Nap megszervezésével valamint, annak szervezési jogával és teljes 
felelőségével megbíz engem, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen 
szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

108/2018. (X.11.) számú határozat 

-VI. Tiszagyendai Lovas Nap megszervezése – 



Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy idén VI. 
alkalommal, hagyományőrző jelleggel megrendezi a VI. Tiszagyendai Lovas Napot 
Tiszagyendán. 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szervezés, lebonyolítás, 
kötelezettségvállalás jogával Ballók Zoltán alpolgármestert bízza meg. Valamint a 
rendezvény lebonyolításának teljes felelőssége szintén Ballók Zoltán alpolgármestert terheli. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Ballók Zoltán alpolgármester 

2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 

3.) Irattár 

Ballók Zoltán alpolgármester: Egy határozati javaslattal élnék mely szerint az ENZYKER 
Kft., Zagyva Zsolt ügyvezető úr, mint hitelező adna egy kölcsönt, ami 3 millió forint, az 
Önkormányzatunknak, ahogy ezt a pénzt megkapjuk a Minisztériumtól haladéktalanul, de 
legkésőbb két napon belül az önkormányzat visszautalja a vállalkozó számlájára ezt a 
kölcsönt. Valamint ez a kölcsön csak a Lovas napra fordítható. Aki ezzel egyetért, kérem, 
hogy kézfeltartással szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

109/2018. (X.11.) számú határozat 

 

- VI. Tiszagyendai Lovas Nap rendezvény lebonyolítását támogató 
kölcsönszerződés megkötéséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VI. Tiszagyendai 
Lovas Nap lebonyolításához kapcsolódóan 3.000.000.- Ft azaz Hárommillió forint kölcsön 
összegre a mellékelt kölcsönszerződést köti az Enzyker Kft-vel (székhely: 4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi u. 10.).  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ballók Zoltán 
alpolgármestert, hogy a kölcsönszerződést aláírja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 
A határozatról értesül: 

1.) Tiszagyenda Község alpolgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Enzyker Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 
4.) Irattár 



 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú pályázat 
projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és képzési 
feladatokhoz kapcsolódó ajánlatok bekéréséről 
Második napirendi pont: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 beruházás projektmenedzser 
árajánlat kérése. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Meg kell jelölni két ajánlattevőt. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet kért már a testület 4 cégtől árajánlatot ebből 2 adtak 
1 leírta, hogy nem is ad,1 pedig nem is válaszolt. Viszont úgy bízható meg bárki, ha 4 
árajánlat van. 

Az egyik a Debreceni Sport Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. lenne a másik a Ventus 
Alapítvány lenne, hogy megbízná a Testület a TOP-3.2.1-es pályázathoz kapcsolódóan adjon 
ajánlatot a projektmenedzsmentre, a nyilvánosságra és a képzésre. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Akinek megfelel ez a két cég, kérem, hogy kéz feltartással 
szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

110/2018. (X.11.) számú határozat 

- A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, 
tájékoztatás és nyilvánosság és képzési feladatokhoz kapcsolódó ajánlatok 
bekéréséről -   

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00018 tárgyú azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, tájékoztatás és 
nyilvánosság és képzési feladatokhoz kapcsolódó 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: 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-3.2.1-15-
JN1-2016-00018 szerződés számú pályázathoz kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre a projektmenedzsmenti, képzés biztosítása és nyilvánosság biztosításához 
kapcsolódó feladatok elvégzésére: 

1. Debreceni Sport Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.  

2. Ventus Alapítvány  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
alpolgármestert és az aljegyzőt a további teendők megtételére az árajánlatok mielőbbi 
megkérésére. 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
Határidő: Azonnali 
 



Erről értesül: 

Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú pályázat 
projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság feladatokhoz 
kapcsolódó ajánlatok bekéréséről 
Harmadik napirendi pont: TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 Beruházás projektmenedzser 
árajánlat kérése 

Ballók Zoltán alpolgármester: Szintén kell 2 cég, itt ezt a két céget javaslom elfogadásra. 

- Debreceni Sport Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. 

- Ventus Alapítvány 

Ballók Zoltán alpolgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

111/2018. (X.11.) számú határozat 

- A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, 
tájékoztatás és nyilvánosság feladatokhoz kapcsolódó ajánlatok bekéréséről -   

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.2-15-JN1-
2016-00011 tárgyú azonosítószámú pályázat projektmenedzsment, tájékoztatás és 
nyilvánosság és képzési feladatokhoz kapcsolódó 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: 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-3.2.2-15-
JN1-2016-00011 szerződés számú pályázathoz kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket kéri fel 
ajánlattételre a projektmenedzsmenti, képzés biztosítása és nyilvánosság biztosításához 
kapcsolódó feladatok elvégzésére: 

1. Debreceni Sport Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.  

2. Ventus Alapítvány  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
alpolgármestert és az aljegyzőt a további teendők megtételére az árajánlatok mielőbbi 
megkérésére. 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester, Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
Határidő: Azonnali 
 



Erről értesül: 

Pisók István polgármester 
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 

Egyebek 

Ballók Zoltán alpolgármester: Van-e valakinek az egyebekben valami kérdése? Ha nincs, 
akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

 

          Ballók Zoltán      Dobó-Balogh Henrietta 
          alpolgármester                aljegyző 
 

 

 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

 

 

 


