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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14-én 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:            

                        Ballók Zoltán alpolgármester 

   Fuder Lászlóné képviselő 

   Simai Mihály képviselő 

   Boros Benedek képviselő 

   Héder Zsolt 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 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

63/2018. (V.14.) 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, az kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

64/2018. (V.14.) számú határozat 

 

- A napirend elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat 

fogadta el: 

 

1. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

közbeszerezési eljárás lezárásáról 

2. TOP-3.2.2.-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lezárásáról  

3. A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi ellenőrzési jelentéséről 

4. Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
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TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról  
 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Polgármester úr kérését, tájékoztatását tolmácsolom. Ő azt 

mondta, hogy tiltakozó jelleggel nem vesz részt a mai képviselő testületi ülésen, mely szerint 

nem ért egyet a TOP-os beruházásokhoz kapcsolatosan az Enzyker kft. -nak a jelenlétével, 

valamint a Védőnői szolgálatnál is kifogásolja, hogy nem fogtak hozzá, ilyen vállalkozót a 

településen nem támogat. Ennyit kért, hogy mondjam el. Tudja, hogy ma van a testületi, de 

tiltakozó jelleggel nem vesz részt. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy a mai napon a 

beruházás kivitelezése el is indult és határidő előtt teljesen kész lesz a beruházás úgy, mint az 

eddigi munkálatok is, amit ez a vállalkozó csinált. 

 

Boros Benedek képviselő: Elég jó hosszant elnyúlt ez az egész. Már rég hozzá lehetett volna 

kezdeni. Múlt héten már hozzá lehetett volna kezdeni. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy ezt a beruházást 

vállalkozói szerződésre július közepéig kell elvégezni viszont támogatói okirat szerint 

december 31. a beruházás befejezési ideje. Én felhívtam ma a vállalkozót, aki annyit mondott, 

hogy kivonulnak, ki fognak jönni, egyeztetni ezzel a beruházással kapcsolatosan, illetve a 

TOP-os beruházásokkal kapcsolatosan is. Illetve kértem tőle konkrétan egy nullás 

adóigazolást hozzon nekünk, hogy mutassa ki azt, hogy ő köztartozásmentes.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Én is beszéltem a vállalkozóval, hozni fogja az igazolást, sőt 

csatol mellé egy bankszámlakivonatot, amelyen látszik, hogy mennyi pénz van a számláján és 

akkor mindenki meg fog nyugodni.  

 

Első napirendi pont: TOP-3.2.1 –es beruházás közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Bíráló bizottság tagja vagyok, annyit szeretnék 

hozzátenni, hogy lezárult ez az eljárás, az Enzyker Kft. adta a legjobb ajánlatot 

összességében, hogyha most dönt a Képviselő testület három napon belül ezt úgymond ki kell 

hirdetni és hat napon túl lehet vállalkozási szerződést kötni. Tehát jövő hét második felében 

lehet a szerződést megkötni. Arra kérem a testületet, hogy beszéljünk róla, mert annyira 

vészesen fogy az idő. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen erre a nyári szünet marad, hogy minél hamarabb kész 

legyen. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Kicsit meglepett az, az üzenet, amit Polgármester úrtól kapott a 

testület, egyrészt azért, mert úgy gondolom, hogy egy Polgármesternek erkölcsi kötelessége, 

hogy egy 250 millió forintos pályázatot, amely ugyan az iskolára vonatkozik, de ezt 

támogassa és véleményem szerint semmiféle tiltakozással nem élhet egy választott települési 

vezető, hogy nem jön el a testületi ülésre konkrétan e miatt a napirendi pont miatt. Én ezt nem 

tartom becsületesnek és tisztességesnek egyrészt, másrészt pedig a Bíráló bizottság tagjai 

alapos munkát végeztek, ha ezt a közbeszerzési értékelést átnéztétek és megnéztétek, akkor 

lényegében nagyon pontosan nagyon precízen annak megfelelően végezték el az értékelést. 

Javaslom a képviselő testületnek, hogy fogadjuk el a Bíráló bizottság javaslatát. És bízzuk 

meg az Enzyker Kft-ét. Egyébként meg az én véleményem szerint gyakorlatilag az, hogy 
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idáig húzódott ez az egész pályázat és most tartunk ott, hogy a közbeszerzést végezzük az 

nem a vállalkozók hibája hanem gyakorlatilag valamilyen szinten az Önkormányzat hibája 

hiszen sorozatosan napolva lett, át lett téve. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Közbeszerzési törvény alapján név szerinti szavazást kell 

tartani.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen 

Héder Zsolt képviselő: Igen 

Boros Benedek képviselő: Tartózkodás 

Simai Mihály képviselő: Igen 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 

igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

65/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lezárásáról - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással az 

alábbiakról határoz: 

1.  „A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja az Enzyker Kft. (4002 

Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) ajánlattevő ajánlatát az eljárás valamennyi része 

tekintetében. 

 

2.  „A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárást annak valamennyi része tekintetében 

eredményesnek nyilvánítja, a szerződések teljesítésének pénzügyi fedezete 

biztosított. 

 

3. „A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében a 

Tiszagyendai Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként az eljárás valamennyi része tekintetében 

az Enzyker Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) ajánlattevőt jelöli meg 

az alábbi ajánlati elemek mellett, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a 

nyertes ajánlattevővel való szerződések megkötésére. 

 

1. Rész: A Tiszagyendai Általános Iskola felső tagozatos épületének energetikai 

korszerűsítése 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 32.996.929,-Ft 

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 

1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db 

energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási 

munka irányításában szerzett tapasztalattal 

igen/nem 
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(igen/nem) 

3. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 

hónap/     
60 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

Ajánlattevő által az értékelés során elért pontszám: 950 pont. 

 

2. Rész: A Tiszagyendai Általános Iskola napközis és étkező épületének energetikai 

korszerűsítése 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 15.818.415,-Ft 

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 

1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db 

energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási 

munka irányításában szerzett tapasztalattal 

(igen/nem) 

igen/nem 

3. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 

hónap/     
60 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

Ajánlattevő által az értékelés során elért pontszám: 950 pont. 

 

3. Rész: A Tiszagyendai Általános Iskola alsó tagozatos, kazánházi épületének és 

tanári irodáinak energetikai korszerűsítése 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 23.863.435,-Ft 

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 

1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db 

energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási 

munka irányításában szerzett tapasztalattal 

(igen/nem) 

igen/nem 

3. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 

hónap/     
60 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

Ajánlattevő által az értékelés során elért pontszám: 950 pont. 

 

 

 

Határidő: haladéktalanul  

Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó 

 

A határozatról értesül: 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Közbeszerzési szaktanácsadó 
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3. Irattár 

 

 

TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

Második napirendi pont: TOP-3.2.2 –es beruházás közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Valakinek van-e hozzászólása? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Itt is a Közbeszerzési törvény alapján név szerinti 

szavazást kell tartani.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Itt is az Enzyker Kft-ét javasoljuk. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen 

Fuder Lászlóné képviselő: Igen 

Héder Zsolt képviselő: Igen 

Boros Benedek képviselő: Tartózkodás 

Simai Mihály képviselő: Igen 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 4 

igen 0 nem 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

66/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat  

 
- TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás lezárásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással az 

alábbiakról határoz: 

4.  „A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében 

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése 

megújuló energiaforrások kiaknázásával” tárgyú, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja az Enzyker Kft. (4002 

Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) ajánlattevő ajánlatát. 

 

5.  „A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében 

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése 

megújuló energiaforrások kiaknázásával” tárgyú, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a szerződés teljesítésének 

pénzügyi fedezete biztosított. 

 

6. „A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében 

Tiszagyenda település közintézményeinek energiahatékonysági fejlesztése 

megújuló energiaforrások kiaknázásával”tárgyú, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás nyerteseként az Enzyker Kft. (4002 Debrecen, 

Balmazújvárosi út 10.) ajánlattevőt jelöli meg az alábbi ajánlati elemek mellett, és 

egyben felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződés 

megkötésére. 
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Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 104.772.798,-Ft 

2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt 

legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki geotermikus 

földhő energiát hasznosító hőszivattyús rendszer 

kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal 

rendelkezik (igen/nem) 

igen 

3. Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 

hónap/     
36 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

Ajánlattevő által az értékelés során elért pontszám: 900 pont. 

 

Határidő: haladéktalanul  

Felelős: aljegyző, polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3. Közbeszerzési szaktanácsadó 

3. Irattár 

 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi ellenőrzési 

jelentéséről 
 

Harmadik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi ellenőrzési 

jelentéséről 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Örültem volna neki, ha Rozika itt lett volna a mai testületi ülésen, 

de gondolom más elfoglaltság miatt nem tudott itt lenni. Egy pár dolgot emelnék ki. Az első 

hogy felülvizsgálatra került a tényleges kiadások elszámolása, ellenőrzése és ugye 

megállapították hogy a támogatást amit kapott a Hivatal 14.696.000 Ft.-ot ezt a Tiszagyendai 

Hivatal kapta, ugye? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ez az összes. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Itt azt írja, hogy Tiszagyenda községre jutó. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: utána nézek.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt írja, hogy 697.000.-Ft maradt meg előző évről és 2017. évben 

a kiadások összege több volt, mint a támogatás és így 2.064.000.Ft visszafizetési kötelezettség 

keletkezett Tiszagyenda Község Önkormányzata részéről. A másik, amit látok és nem nagyon 

értek, hogy újra könyvelés díja Önkormányzat és Óvoda újrakönyvelési díja. Most 2017.-ben 

újra kellett könyvelni? 
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Szerintem nem, összetévesztették az előzővel. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: 2016. évben végeztük az átkönyvelést és 2015. évre 

vonatkoztatva? Így emlékszem rá. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Én a 2017. év költségvetésekor jöttem vissza. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Akkor ez valószínűleg 2016. évre vonatkozik. Itt az is kitűnik, 

hogy a 2016. évben 2.606.566.-Ft-ról szóló bizonylat került kiállításra a Szociális Intézmény 

részéről és ebből, részteljesítményből 900.000.-Ft –ot fizettünk ki, ez ki lett fizetve az 

ÖNHIKI-ből? Az Önkormányzati kirendeltség esetében 2017-évben 3.386.000.-Ft –ot kell 

hozzájárulásként fizetni így 18.200.000.-Ft keletkezett kiadásként 2017-ben. Ilyen jellegű 

belső ellenőrzéseket a jövőben is jó volna csinálni így látnánk, hogy, mik azok a sarkalatos 

területek ahol jelentősebb számú kiadások keletkeznek. Ez a beszámoló sokkal részletesebb, 

mint az elmúlt években, javaslom elfogadásra. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Valakinek van-e hozzászólása? 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

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

 

67/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

- A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves ellenőrzési 

jelentésének jóváhagyásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek 

belsőkontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48. 

§-a és a 49. § (3a) bekezdése alapján -  a 2017. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

 

/A 2017. évi éves ellenőrzési jelentés teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Erről értesül: 

 

1.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben) 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)  

4.) Irattár 

 

Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
 

Negyedik napirendi pont: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Felül kellett vizsgálni mind az Intézmények elnevezése 

miatt, mind jogszabályi változásokból adódóan az SZMSZ-t . Ha van kérdés megpróbálok 

válaszolni. 
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Simai Mihály képviselő: Henike te vagy a jogismerő ez így rendben van? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Rendben. Én átnéztem, volt kiegészítés a Tiszaroffi 

Jegyző asszony készítette, de volt kiegészítésünk hozzá.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Nem tudom feltűnt-e, hogy mekkora különbség van a két 

település ügyfélfogadási ideje és pénztári nyitvatartási ideje között. Tiszaroffon 17 óra nyitva 

tartás, Tiszagyendán ezzel szemben 25 óra, a pénztár Tiszaroffon 8 órában Tiszagyendán 25 

órában van nyitva. Ha belegondolunk abba, hogy az ügyintézők nem csak azzal a területtel 

foglalkoznak, ami miatt pl. a pénztár nyitva van, hanem ott van adóügyintézéstől kezdve, 

kataszteri ügyintézés stb. Csökkenti kellene nekünk is. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Sajnos az a tapasztalat, hogy hiába nincs ügyfélfogadás 

bejönnek az emberek, leveszik a láncot is, ha föl van téve.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Meg kellene tanulni az embereknek, ki kell írni, hogy nincs 

ügyfélfogadás, tehermentesíteni kellene az ügyintézőket, amit itt munkaidőben meg tudna 

csinálni ne kelljen haza vinnie. Valahogy tudomására kellene hozni a lakosoknak, hogy ezt be 

kell tartani.  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom, Aljegyző asszony beszélje meg a munkatársaival 

és a következő testületi ülésen módosítunk a nyitva tartáson. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen sok a feladat, bejön az ügyfél, az ember kizökken a 

munkából. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Javasolnám, hogy a szerdai napon 16:00 óra helyett legyen 

ügyfélfogadás 12:00-ig. A pénztár ne legyen 8:00-16:00 ig nyitva, de itt is levenném a szerdát 

12:00-ig, péntek is 8:00-12:00 ig és hétfőn is. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ezzel a módosításokkal javaslom elfogadásra. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

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

 

68/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

- Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaroffi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosításokkal fogadta el: 

A VII. (6) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Hétfő 8:00 - 16:00  

 

Kedd nincs ügyfélfogadás  

 

Szerda 8:00-12:00  
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Csütörtök 8:00 - 12:00  

 

Péntek 8:00 - 12:00  

 

A VII. (9) bekezdés Tiszagyenda pénztári nyitvatartásra rendje az alábbiak szerint módosul:  

 

Hétfő 8:00 - 12:00  

 

Kedd ---  

 

Szerda 8:00-12:00  

 

Csütörtök 8:00 - 12:00  

 

Péntek 8:00 - 12:00  

 

/A Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának teljes 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

Erről értesül: 

 

1.) Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben) 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)  

4.) Irattár 

 

Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. tagi kölcsön 
 

Ötödik napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft. tagi kölcsön  

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ez egy kínos téma a Nonprofit. Az elmúlt négy évben 

folyamatosan tagi kölcsönnel éltettük, az azelőtti időszakban is elég sok pénzt elvitt. Viszont 

most elérte azt a helyzetet a Kft. hogy most tudna pénzt keresni viszont ahhoz egy utolsó tagi 

kölcsönt kellene adni a Nonprofitnak ahhoz, hogy a NAV-ot rendbe rakja. 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Ma tudtam beszélni Lukácsné Rózsika nénivel 

megkérdeztem, ha adott esetben kapna, egy ilyen anyagot-mit szólna hozzá, azt mondta, hogy 

nem tudja meg kellene nézni, hogy most hol is tart a Kft. így látatlanba nem tudott mit 

mondani, szerdára adott időpontot, megnézi és utána tud erre választ adni. Utána tudja 

megmondani az összeget is hogy mekkora tartozása van a Kft.-nek. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Ha elengedjük a Kft.-ét, nem adunk egy utolsó kölcsönt, 

akkor a belefektetetett pénzt is viszi magával, ellenben ha adunk neki kölcsönt nagy az esély 

rá hogy mindet vissza tudja adni és az egész jól jön az Önkormányzatnak, ha folyamatosan 

tudna munkákat vállalni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Mi a helyzet azzal, hogy azt hallottam a Nonprofittól elvették az 

adószámot? 
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Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Nem tudok róla, voltak kint a NAV-tól a tartozások miatt 

lefoglalni, de mivel a Kft.-nek semmije sincs így semmit nem tudtak lefoglalni. De az 

adószám felfüggesztésről én nem tudom, hogy kapott volna valamit. Az hogy az Ügyvezető 

kapott-e nem tudom, mi nem vesszük át a leveleiket. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nem kapott még, akkor az ügyvéd szólt volna, időpontjuk 

van, amikor menni kell az ügyvezetőnek.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Először meg kellene tudni mennyi is az, az összeg, amire fel 

kellene emelni a kezünket, meg hogy honnan teremtjük elő a pénzt.  

 

Hatodik napirendi pont: Egyebek 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Először is Pedagógus nap. 

 

Mártoné Tőzsér Erika intézményvezető: Szeretném megkérdezni, szeretnénk 

pedagógusnapot rendezni, a Karcagi Tankerületi Központ 1500 Ft/fő pénzt ajánlott fel, és 

ahogy tavaly volt az Önkormányzat rendezett az Óvodának is, és ha van rá lehetőség mi is 

szeretnénk. 

 

Héder Zsolt képviselő: Hány fő? 

 

Mártoné Tőzsér Erika intézményvezető: 14 fő, akire megkapjuk és van 6 

közfoglalkoztatott. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Nyugdíjas pedagógusaink is vannak. Javaslom a Pedagógus 

nap megtartását.  

 

Fuder Lászlóné képviselő: Szavazzuk, meg hogy engedélyezi az Önkormányzat egy birka 

levágását étkezés felajánlása céljából. 

 

Mártoné Tőzsér Erika intézményvezető: Június 1.-én 17:00 órai kezdettel lenne. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Javaslom elfogadásra. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 5 

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

 

69/2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat  

 

- Pedagógus nap megtartásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pedagógus nap 

megtartását támogatja, engedélyezi egy juh levágását az étkezés biztosítása céljából, továbbá 

anyagilag kiegészíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által nyújtott támogatást a 

rendezvény lebonyolítása érdekében.  

 

Felelős: Ballók Zoltán alpolgármester 

Határidő: folyamatos 
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Erről értesül: 

1.) Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Tiszagyendai 

Tagintézménye 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere (helyben) 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője (helyben)  

4.) Irattár 

 

 

Héder Zsolt képviselő: Víz, jönnek valakik? 

 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Igen a Bakondi Barnával egyezetett Polgármester úr. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Ki kellene szórólapozni. 

 

Fuder Lászlóné képviselő: Sok gazos porta van, ki kellene menni és megnézni, felszólítani, 

jön a parlagfű szezon. 

 

Ballók Zoltán alpolgármester: Rendben. Van-e még valakinek valami kérdése, 

hozzászólása? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

          Ballók Zoltán      Dobó-Balogh Henrietta 

          alpolgármester                aljegyző 

 

 

 

Tóthné Kovács Piroska 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 


