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5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 10-én
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem
Jelen vannak:
Ballók Zoltán alpolgármester
Fuder Lászlóné képviselő
Hajnal Istvánné képviselő
Simai Mihály képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző
Ballók Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket,
Aljegyző Asszonyt, 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.
43/2018. (IV.10.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.
44/2018. (IV.10.) számú határozat
-

A napirend elfogadásáról-

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 számú projekt közbeszerzésével kapcsolatos
döntések meghozatala
2. Tiszagyendai Múltunk Háza – Helytörténeti Gyűjtemény és Közösségi ház
értékesítésével kapcsolatos megkeresés megtárgyalása
3. 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről
4. 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak karbantartása
projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről
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5. 2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez
kapcsolódó árajánlatok bekéréséről
6. 1. számú kút felújítására beérkezett új árajánlat megtárgyalásáról, bérleti díj
terhére történő felújításának elvégzéséről
7. Folyószámlahitel felvételének megtárgyalásáról
8. Egyebek

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 számú projekt közbeszerzésével
kapcsolatos döntések meghozatala
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Az első napirendi pont a TOP-3.2.2.-15 pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzés megindítása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala. A
múltkori testületi üléshez hasonlóan külön kellene a határozatokat meghozni. Négy határozati
javaslat került kiküldésre. Az első a bíráló bizottság megválasztásáról szól. Kérdés vagy bármi
más ezzel kapcsolatban van-e?
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, hogy legyen úgy, mint a múltkor.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Jó, és akkor a közbeszerzőnek is így küldjük meg. Az első
tehát a bírálóbizottság lenne. Benne lennék én, Vígh Laci, Rozika, illetve a közbeszerzési
szaktanácsadó.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
45/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt közbeszerzéséhez kapcsolódó
bíráló biztosság megválasztásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A TOP3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében Tiszagyenda település
közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások
kiaknázásával” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába az alábbi tagok kerülnek
delegálásra:
Dobó-Balogh Henrietta (Tiszagyenda Községi Önkormányzat aljegyzője)
Vígh László (Tiszagyenda Községi Önkormányzat pénzügyi munkatársa)
Csengeri Rozália (műszaki ellenőr)
Papp Lajos Zoltán (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó)
A bírálóbizottság elnöke: Dobó-Balogh Henrietta
Határidő: 2018. április 13.
Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
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3. Közbeszerzési szaktanácsadó
3. Irattár
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A következő lenne a közbeszerzési eljárás megindítása.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
46/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás megindításától Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nemzeti értékhatárt elérő,
hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást
indít „A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében Tiszagyenda
település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások
kiaknázásával” tárgyban, a határozat 1. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás és a
további közbeszerzési dokumentumok alapján.
Határidő: 2018. április 13.
Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Közbeszerzési szaktanácsadó
3. Irattár
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A következő az ajánlattételi felhívás, közbeszerzési
dokumentumok jóváhagyása. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
47/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó ajánlattételi
felhívás és további közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja „A TOP-3.2.2-15JN1-2016-00011
azonosítószámú
projekt
keretében
Tiszagyenda
település
közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások
kiaknázásával” tárgyú hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, a Kbt. 115. §-a szerinti
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közbeszerzési eljárás
dokumentumokat.

ajánlattételi

felhívását,

valamint

a

további

közbeszerzési

Határidő: 2018. április 13.
Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Közbeszerzési szaktanácsadó
3. Irattár
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: A negyedik határozati javaslat pedig az 5 gazdasági
szereplőnek a megerősítése, erről már egyszer döntött a testület, de újra meg kellene ezt
erősíteni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
48/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat

- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárásban ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők megjelöléséről Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A TOP3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében Tiszagyenda település
közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrások
kiaknázásával” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplők kerülnek
ajánlattételre felkérésre:
1.
2.
3.
4.

Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Désány utca 16. 4. em. 15.)
Lőszél Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Déli sor 2771/71. hrsz.)
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.)
Határidő: 2018. április 13.
Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó
A határozatról értesül:
1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Közbeszerzési szaktanácsadó
3. Irattár
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Tiszagyendai Múltunk Háza – Helytörténeti Gyűjtemény és
Közösségi
ház
értékesítésével
kapcsolatos
megkeresés
megtárgyalása
Ballók Zoltán alpolgármester: Második napirendi pont a Tiszagyendai Múltunk Háza Helytörténeti Gyűjtemény és Közösségi Ház értékesítésével kapcsolatos megkeresés
megtárgyalása. Nagyon szeretném, ha az önkormányzat meg tudná vásárolni ezt az ingatlant.
Szerintem jelezni is kellene az eladónak, hogy érdekel bennünket. Szerintem árban sem olyan
rosszul adnák. Nem kellene veszni hagyni ezt a kis házat. De az én tudomásom szerint nem áll
úgy az önkormányzat, hogy ezt a házat meg tudja vásárolni. Úgyhogy kellene az eladóval
beszélni, hogy ha lenne egy kis türelme, akkor a későbbiekben –ha anyagilag helyreállunkakkor érdekelné az önkormányzatot ez a ház.
Fuder Lászlóné képviselő: Igazából kár lenne veszni hagyni azt az értéket, amit az elmúlt
években összegyűjtöttek. De nekünk most nagyon nagy féket szab az, hogy nincs megfelelő
anyagi fedezetünk, mármint az önkormányzatnak.
Hajnal Istvánné képviselő: Én pedig meg szeretném kérdezni, hogy nem csak a ház, hanem
a benne lévő kiállítása tárgyak meg minden eladó?
Fuder Lászlóné képviselő: Igen.
Hajnal Istvánné képviselő: Tehát akkor úgy egyben minden eladó.
Fuder Lászlóné képviselő: Legalábbis én így olvastam ki a tájékoztató levelükből.
Hajnal Istvánné képviselő: Magának a háznak az állapota az olyan, amilyen. Itt az az érték
benne, ami benne van, ami összegyűjtésre került.
Fuder Lászlóné képviselő: Mint Helytörténeti Gyűjteményt és Közösségi Házat szeretné
értékesíteni. Tehát magát a helytörténeti gyűjteményt és magát a házat is.
Hajnal Istvánné képviselő: Én egyetértek az alpolgármesterrel abból a szempontból, hogy az
önkormányzat tegyen egy szándéknyilatkozatot, hogy jó volna megvásárolni. De sajnos
anyagilag most ezt nem tudjuk megtenni, akkor majd a későbbiek során kerülhetne rá sor.
Nem hiszem, hogy elkapkodják. Hátha majd lesz pályázati pénz, aztán meg lehetne venni.
Ballók Zoltán alpolgármester: Igen van is most egy pályázat –ennek majd utána nézünk a
héten-, amelyek ilyen műemlékekkel kapcsolatos. Azt a pályázatot a következő ülésre
megnézzük és hátha abba bele férne a vételár is.
Fuder Lászlóné képviselő: Hát most itt nagy kérdés az, hogy itt tiszagyendai viszonylatban
az a ház valóban 957.000.- Ft-ot ér-e? Annyi a különbség, hogy benne van a Helytörténeti
Gyűjtemény, amely alapjában véve jelentős értéket foglal el. Szerintem maradjunk annál,
hogy teszünk egy szándéknyilatkozatot, hogy szándékában áll az önkormányzatnak
megvásárolni, de jelen pillanatban az önkormányzat nem áll úgy anyagilag és, ha az
Alapítvány tud egy kis türelemmel lenni, akkor igyekszünk a forrást megkeresni.
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Simai Mihály képviselő: Ez a szöveg szerintem jó is.
Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
49/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
- Tiszagyenda Múltunk Háza – Helytörténeti Gyűjtemény és Közösségi Házhoz
kapcsolódó vételi szándék kifejezéséről Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kifejezi a vételi
szándékát a Múltunk Háza, 5233 Tiszagyenda, Rózsa u. 10. helytörténeti gyűjteménye és
közösségi házával kapcsolatosan.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának jelenlegi gazdasági helyzete azonban nem engedi
meg az azonnali adás- vételt. Azonban, amennyiben Tiszagyenda Községi Önkormányzatának
anyagi helyzete megengedi az ingatlan vásárlását azonnal kezdeményezni fogja.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton köszöni meg az
önkormányzat részére történő vásárlás felajánlásának lehetőségét.
A határozatról értesül:
1. Válaszúton Alapítvány 2500 Esztergom, Akácos utca 2.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
3. Irattár

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú
közfoglalkoztatás
projektjéhez
kapcsolódó
árajánlatok
bekéréséről
Ballók Zoltán alpolgármester: Harmadik napirendi pont a 2018. évi Járási Startmunka
Mintaprogram hagyományos hosszú közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok
bekéréséről szól. Itt most meg kell nevezni, hogy kitől kérünk árajánlatot.
Simai Mihály képviselő: Most ruhát nem veszünk?
Fuder Lászlóné képviselő: Az hivatalosan elő van írva, hogy honnan kell venni.
Simai Mihály képviselő: Hagy legyen már nekik jó, mert jogosan panaszkodtak az emberek
tavaly is.
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Fuder Lászlóné képviselő: Ezen mi nem tudunk változtatni. Az, hogy abban az árban mit
küldenek az tőlünk teljesen független. Majs Község Önkormányzata gyártja, a
Belügyminisztérium előírta számunkra, hogy ezt onnan kell vásárolni.
Simai Mihály képviselő: Panaszkodtak az emberek a ruhára.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Hát sajnos van probléma. Kevesebbet küldtek, nem azt a
méretet küldték.
Simai Mihály képviselő: Nagyok, kicsik, szakadnak, rosszak.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem is mindig áll rendelkezésre ruha, de hát ezt adta ki a
minisztérium.
Simai Mihály képviselő: Akik meg télen is dolgoznak, ők meg meleg ruhát kérnének.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ők kapnak kabátot.
Simai Mihály képviselő: Ja, ők kapnak kabátot, oké.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, hogy egy helyi vállalkozó legyen, a MOFA Tüzép
legyen. Három árajánlat kell. Akkor maradjunk a régieknél. Van egy Kunhegyesi, a MALOMBAU Kft. ; és a Respect Kft. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
50/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
-

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről -

hosszú

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.) Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
a. MOFA Tüzép Kft.
b. Malom – Bau Kft.
c. Respect Quality Kft.
Az ajánlattételi határidőt 2018. április 17. 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
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Felelős: aljegyző, polgármester
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Megjelölt ajánlattevők
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram belterületi közutak
karbantartása projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről
Ballók Zoltán alpolgármester: Negyedik napirendi pont a 2018. évi Járási Startmunka
Mintaprogram belterületi közutak karbantartása projektjéhez kapcsolódó árajánlatok
bekéréséről szól. Itt is javaslom ugyanazt a hármat, akit az előbb megszavaztunk.
Fuder Lászlóné képviselő: Ezen belül azonban van egy olyan tétel, a szürke térkő, amelyet
ajánlatként mindig olyan önkormányzattól kell megvásárolni, akik ezt gyártják. Mi ezt a
szürke térkövet Fegyvernektől vásároltuk annak idején. De ha már ilyen előírások vannak,
hogy vegyük figyelembe azokat az önkormányzatokat, akik ezt készítik, akkor ők adjanak
árajánlatot. Lehet ilyet, hogy kiemelni egy tételt?
Ballók Zoltán alpolgármester: Ők is adjanak.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Lehet, de a szürke térkövet tőlük kell megvennünk, de
attól még lehet kérni egy előzetes árajánlatot. De már az árak beállítva úgy lettek, ahogyan ők
azt mondták. Kijött a Munkaügyi Központtól egy állásfoglalás, hogy onnan kell venni a
térkövet, ahol azt közfoglalkoztatottak készítik onnan és az a Fegyverneki Önkormányzat.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát akkor az ajánlatkérésnél a szürke térkövet azt kifogjuk
venni és úgy lesz kiküldve az érintetteknek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
51/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
-

2018. 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:
2.) Beruházási költségek, kiadások vonatkozásában:
a. MOFA Tüzép Kft.
b. Malom – Bau Kft.
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c. Respect Quality Kft.
3.) Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
a. MOFA Tüzép Kft.
b. Malom – Bau Kft.
c. Respect Quality Kft.
Az ajánlattételi határidőt 2018. április 17. 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:
5.)
6.)
7.)
8.)

Megjelölt ajánlattevők
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
Irattár

2018. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági
projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről
Ballók Zoltán alpolgármester: Következő napirendi pontunk a 2018. évi Járási Startmunka
Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről szól. Itt is
javaslom ugyanazt a három árajánlattevőt.
Fuder Lászlóné képviselő: Itt az állatorvosi ellátást kell kivenni.
Hajnal Istvánné képviselő: Vörös doktor?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ezt beszéltük, mert tavaly ő már végig vitt egy ilyet,
meg benne van a nyomtatványok kitöltésében, minden egyébben is.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát Vörös doktort meg lehet bízni, erre nem szükséges három
árajánlat.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen. A többire meg kér az önkormányzat árajánlatot.
Ugyanattól a háromtól kérjünk be árajánlatot, akiktől az előzőekben?
Ballók Zoltán alpolgármester: Igen.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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52/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
-

2018. 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:
4.) Beruházási költségek, kiadások vonatkozásában:
a. MOFA Tüzép Kft.
b. Malom – Bau Kft.
c. Respect Quality Kft.
5.) Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában:
a. MOFA Tüzép Kft.
b. Malom – Bau Kft.
c. Respect Quality Kft.
6.) Egyéb, a projektben felmerülő költség, állatorvos vonatkozásában:
Állatorvos vonatkozásában Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Dr. Vörös János állatorvossal köt megbízási szerződést.
Az ajánlattételi határidőt 2018. április 17. 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:
9.) Megjelölt ajánlattevők
10.)
Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
11.)
Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
12.)
Irattár

1.
számú
kút
felújítására
beérkezett
új
árajánlat
megtárgyalásáról, bérleti díj terhére történő felújításának
elvégzéséről
Ballók Zoltán alpolgármester: Hatodik napirendi pont az 1. számú kút felújítására
beérkezett új árajánlat megtárgyalása, bérleti díj terhére történő felújításának elvégzéséről.
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Hajnal Istvánné képviselő: Átolvastam, elég alaposan megindokolták. Az indoklásból
számomra az jött le, hogy ha az előző, amit akartunk, megvalósul, akkor megint rosszul
jártunk volna, mert itt leírta a szakértő, hogy ha azt a beszerelést, illetve munkafolyamatot,
vagyis javítást kérjük, akkor nagyon nagy a kockázata annak, hogy nem lesz teljes értékű a
munka. Tehát maga a vízellátás nem fog normalizálódni. Jó drága, mert valami 7 milliós
összegről van szó.
Fuder Lászlóné képviselő: Én egyet nem értek, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
állítólag azért jött létre, hogy az ilyen jellegű munkálatokban tisztán lásson. Akkor, hogy lehet
az, hogy az első árajánlatkéréskor nem vették figyelembe azokat a munkálatokat, amiket a
második árajánlatkéréskor maga a cég, amelyik az ajánlatot adta felhívta a figyelmet, hogy
ezek nélkül a víz nem lesz jó.
Hajnal Istvánné képviselő: Nem biztos, hogy nem szakértőztették külön. Én szerintem most
jöttek ki ezek a dolgok, amikor valami hozzáértő ember megnézte.
Fuder Lászlóné képviselő: És ott tartunk, hogy tavaly szeptemberben tették az ígéretet, hogy
meg lesz, akkor elhúzták december 31-ig. Kivonultak, majd visszavonultak. Most pedig
kezdjük az egészet elölről, most már áprilisban tartunk. Ki tudja, hogy mikorra kerül a sor
oda, hogy ki jöjjenek és megfúrják ezt a kutat?
Hajnal Istvánné képviselő: Van más megoldás? Csak haladjunk. Szakszerűnek tűnik, így
mint laikusnak. Ezt már végre meg kell csinálni, mert a lakosságnak egészséges ivóvíz kell.
Ballók Zoltán alpolgármester: Akkor ezt javaslom elfogadásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
53/2018. (IV.10.) számú határozat
-

TRV Zrt. működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m
talpmélységű mélyfúrású kút felújításához kapcsolódó döntéshozatal –

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a TRV Zrt.
működési területén lévő Tiszagyenda B-13. kat. számú 310 m talpmélységű mélyfúrású kút
felújításához kapcsolódó döntéshozatalról 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a B-13.
kat. számú 310 m talpmélységű mélyfúrású kút felújításának fontosságát.
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TRV
Zrt. által megrendelt az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. által
készített ajánlat alapján 7.724.400.- Ft + 27 % ÁFA összegben a Tiszagyenda Községi
Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között fennálló bérletiüzemeltetési szerződés 2.2 pontjában foglalt bérleti díj terhére a TRV Zrt.
közreműködésével megrendeli a felújítási munkálatokat.
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3. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1. TRV Zrt.
2. Tiszagyenda Község Polgármestere
3. Tiszagyenda Község Aljegyzője

Folyószámlahitel felvételének megtárgyalásáról
Ballók Zoltán alpolgármester: Hetes napirendi pont a folyószámlahitel felvételének
megtárgyalásáról szól.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem azért kell tárgyalni, mert szükséges, hanem azért
mert az előző hitelszerződés lejárt. Amennyiben úgy gondolja a testület, akkor vésztartaléknak
jó lehet. Minimálisan volt csak felhasználva. Most lejár a szerződés, és amennyiben úgy
gondolja a testület szeptember 28-ig meg lehet hosszabbítani.
Hajnal Istvánné képviselő: Mekkora itt a kamat?
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Akkor volt sok, amikor használva volt.
Hajnal Istvánné képviselő: Egy vésztartalék véleményem szerint nem árt.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Viszont annyi biztosíték kell nekik, hogy a szolgálati
lakás, mint forgalomképes ingatlanra a jelzálogjogot szeptember 28-ig rá tennék.
Simai Mihály képviselő: Múltkor is ezek voltak a feltételek.
Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért kérem
kézfeltartással jelezze.
Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
54/2018. (IV.10.) számú Képviselő-testületi határozat
-

Folyószámlahitel igénybevételéről -

Tiszagyenda Községi Önkormányzat 5.000.000.- Ft összegű folyószámlahitel felvételét
határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
A hitel végső lejárata:

2018. szeptember 28.
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat fizetési számláján az
Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes
visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi
adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat
fizetési számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a 701/1 hrsz-ú ingatlanra az
OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának bejegyzéséhez 5.000.000.-Ft összeg és járulékai erejéig első
zálogjogi ranghelyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint
annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a(z) Tiszagyenda Községi Önkormányzat
képviseletében aláírja.
A határozatról értesül:
1.) OTP Bank Nyrt. Szolnok
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár

Egyebek
Ballók Zoltán alpolgármester: Nyolcadik napirendi pontunk az egyebek.
Fuder Lászlóné képviselő: Én öt különböző dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy a két
temetőben hatalmas méretekben felhalmozódott a szemét. Ott vannak a koszorúk, a gyertyák,
a mécsesek. Ezeknek a rendbetételét, illetve az elszállítását próbálja már meg az
önkormányzat megoldani. A második dolog, hogy a Petőfi úton a csatorna felett be van
szakadva az út, én ezt már jeleztem több alkalommal is. Emiatt ott a szennyvízcső állítólag el
van törve vagy meg van repedve és a szennyvíz teljes egészében alá folyik az útnak. Emiatt
pedig a lakásokba vissza áramlik a bűz. Ígéretet kaptunk arra, hogy megnézik –ez még tavaly
volt- és kijavítják ezt a hibát, de erre a mai napig nem került sor. Ugyanez a helyzet erre is,
hogy a csatorna nem megfelelő tisztítása vagy karbantartása eredményeképpen a lakásokba
elég keményen visszaáramlik a szennyvíz szag. A kutyák ismételten porondon vannak.
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Vannak olyan kutyák a Petőfi úton, illetve a Hermann Ottó úton, amelyeknek gazdája is van,
ennek ellenére kint vannak az úton, és megtámadják az embereket. Bemennek a portákra és a
jószágokat is megtámadják. Elhordják a tyúkokat, meg a kacsákat. Itt is, illetve volt a József
Attila úton is hasonló eset. Továbbá az utak állapota ezen a szakaszon, fel van vágva a
kövesút, körül van vágva, hogy mi azt ott majd megfelelő anyaggal levonjuk. Ennek ellenére
ez nem történt meg, így a kifelé vezető úton több helyen hatalmas lyukak keletkeztek,
pontosan azért, mert meg lett vágva a beton. Erre is ígéretet kaptam, hogy ezek mind ki
lesznek javítva, de ez a mai napig nem történt meg. Annak ellenére, hogy a projektben benne
volt, hogy nem tudom pontosan, hogy hány négyzetméter aszfaltot fogunk lehúzni. Ami
számomra zavaró és nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, hogy az az út, amelyik
meg kifelé –az az önkormányzat belterületi útja- , arra annó, annak idején egy súlykorlátozó
táblát helyeztek ki és meg lenne tiltva, hogy azon bizonyos tonna mennyiséget meghaladó
gépjárművek keresztülhaladjanak, ugyanis ezek a gépjárművek teszik tönkre azt az utat.
Nekünk az milliókba fog kerülni, ha azt az utat újra le kell aszfaltozni. Már pedig előbb-utóbb
az lesz a sorsa, ha így töredezik és megy tönkre az az út. Nem tudom, hogy ez ellen lehet-e
még valamit tenni. Kirakni még figyelmeztető táblát, hogy ne közlekedjenek rajta. Vagy
esetleg a rendőrség figyelmét felhívni, hogy álljanak már ki oda egyszer-kétszer és kérdezzék
már meg a behajtóktól, hogy nem látja azt a táblát, hogy ide nem lehet behajtani. Arról volt
szó, hogy ott a személygépkocsi, a súlykorlátozás alá eső gépjárművek, illetve a buszok
fognak közlekedni. De arról nem volt szó, hogy 5 vagy több tonnát meghaladó gépjárművek
is közlekednek rajta. Még egy dolog. Állítólag a Magyar Közlönyben megjelent a fa és
széntüzelésre vonatkozó rendelet. Ehhez hogyan férnek majd hozzá az emberek.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Akkor én most nem sorban mennék, de szeretnék
válaszolni a felvetéseire. A Hermann Ottó úton lévő kutyákkal kapcsolatosan jött lakossági
felkérés felém. Eddig csak szóban jelezték, most írásbeli bejelentés érkezett, amelyet több
lakos alá is írt. Én utána jártam a Járási Hivatalnál, ott lehet szabálysértési eljárást elindítani.
Én át is tettem az ügyet. Majd a Járási Hivatal fog a kutya tulajdonosokkal szemben eljárni.
Ennyit tudunk ott tenni, ahol van gazdája a kutyának. Ha nincs a kutyának gazdája vagy nem
tudjuk, hogy hol van, akkor ki tudjuk hívni a sintért, ami 25.000.- Ft/kutya. Majd eldönti a
testület, ha kell, akkor kell, nyilván nehogy nagyobb baj legyen. Az utak állapotával
kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy most van egy pályázati lehetőség, amit május 2-ig
lehet beadni, 85 százalékos támogatási intenzitás mellett lehetne út és járda felújításra
pályázni. El kell dönteni, 15 százalék az önerő. Erről is dönteni kell, mert már pályáztunk
egészségházra, óvoda felújításra, most pedig itt van ez a lehetőség. A harmadik dolog pedig
az, hogy tényleg megjelent a Közlönyben ez a 12.000.- Ft-os tüzelőanyag támogatás. JászNagykun-Szolnok Megyében egyetlen egy település kapja, Tiszabő.
Fuder Lászlóné képviselő: Tehát Tiszagyenda nem.
Simai Mihály képviselő: Nem ezt ígérték, hanem azt, hogy mindenki kapja.
Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Tiszagyendán nem adhatnak be ilyen jellegű igényt.
Egyedül Tiszabő az, aki most benne van a Magyar Közlönyben. Úgy szól a Közlönyben lévő
határozat, hogy a helyi önkormányzat fogja majd eldönteni, hogy hogyan, milyen formában
fogja biztosítani lakásonként ezt a 12.000.- ft-os támogatást.
Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Elnézést, de én még szeretnék hozzászólni.
Köszönöm szépen a meghívást, igaz én egy kicsit ezt kitoporzékoltam magamnak. Szeretnék
itt lenni minden olyan ülésen, amellyel kapcsolatban az iskola érintve van. Szeretnék a
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közbeszerzéssel kapcsolatban is kérdezni. Annyit tudok, hogy van 2 TOP-os pályázat, amely
nyert és az iskolát érinti, körülbelül mikor várható az elindulása? Mert, ha ez a pályázat
elindul, akkor a gyerekeket valahova el kell helyezni, arra az időre.
Ballók Zoltán alpolgármester: Szerintünk egy hónap.
Fuder Lászlóné képviselő: A TOP-3.2.1. pályázatnál elviekben úgy van, hogy április 20. az
indulás. Ebbe május 1. van október 30-ig. A 2-es az a kutas. A másik 15-ei, de én szerintem ez
nem fog április 15-tel elindulni és az is október 30. Október 30-ra kell befejeződnie a teljes
felújításnak. Mind a kettő pályázatnak október 30-ra kell befejeződnie.
Ballók Zoltán alpolgármester: Az én meglátásom az, hogy ha kutat fognak fúrni az udvaron
és annak helyet kialakítani és azt megfelelően elzárják a vállalkozók, akkor az nem fog zavart
okozni a tanításban. Egy kicsit csúszni fog az építőipari rész, amely az épület felújításról szól.
Az szerintem a nyári szünetbe fog esni.
Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Iskola kezdésre be tudják fejezni?
Ballók Zoltán alpolgármester: Be.
Fuder Lászlóné képviselő: Hátha megfelelő ütemben és normálisan csinálják, akkor igen.
Mártonné Tőzsér Erika iskolaigazgató: Köszönöm, én csak ennyit szerettem volna.
Ballók Zoltán alpolgármester: Jó, rendben. Köszönjük szépen a részvételt. Ha nincs több
kérdés, akkor az ülést bezárom.

K.m.f.
Ballók Zoltán
alpolgármester

Dobó-Balogh Henrietta
aljegyző

Tóthné Kovács Piroska
Jegyzőkönyvvezető
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