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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 10-én 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Hajnal Istvánné képviselő 
    Héder Zsolt képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
 
Hiányzik: Boros Benedek képviselő 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Pisók István polgármester: 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 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

1/2019. (I.10.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
Pisók István polgármester: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

2/2018. (I.10.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

1. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásával 
kapcsolatos árajánlatok értékeléséről 

2. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú „A tiszagyendai általános iskola 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő 
biztosításáról 
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A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatásával kapcsolatos árajánlatok értékeléséről 
Első napirendi pont: Téli rezsicsökkentés 

Pisók István polgármester: Két árajánlat érkezett be. Az egyik a MOFA Tüzéptől a másik a  
MALOM Tüzéptől. A MALOM tüzépnek magasabb az árajánlata, az szólhat még a MOFA 
Tüzép mellett, hogy helyben van és könnyebb megoldani a szállítást is. Javaslom a MOFA 
Tüzépet elfogadásra, van-e valakinek más javaslata?  

Hajnal Istvánné képviselő: Egyetértek, helyben könnyebb megoldani a szállítást 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: 141 háztartás kért tűzifát, 8 kért szenet, 6 kért gázpalackot 
és 1 brikettet, 156 háztartás összesen. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

3/2019. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat  

- A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásával 
kapcsolatos árajánlatok értékeléséről – 
 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. iktatószámon rögzített, a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtésről eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások egyszeri támogatásának biztosításához kapcsolódóan a MOFA Tüzép Kft-vel köt 
megállapodást a tüzelőanyag természetben történő biztosítására. 
 
2. Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízza 
Pisók István polgármestert, hogy a kijelölt vállalkozóval kösse meg a megállapodást, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
 
(A Támogatói Okirat teljes szövege, az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Pisók István polgármester 
Határidő: azonnali 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Pisók István polgármester  
2.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
3.) Pénzügy  
4.) Kiválasztott vállalkozó 
5.) Irattár 
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TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú „A tiszagyendai 
általános iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez 
kapcsolódó önerő biztosításáról 
Második napirendi pont: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú projekt 
hiánypótlás kérése. 

Dobó-Balogh Henrietta aljegyző: Mérföldkő módosítás, történt a határidőket tekintve, 
illetve a forrásokat kértük, hogy csoportosítsa át a Magyar Államkincstár a vállalkozási 
szerződéseknek megfelelően. Be is ment egy módosítási kérelem, valamint ez az energetikai 
segédtábla, amit ki kellett tölteni a vállalkozási szerződés alapján és ebben van egy olyan 
fajlagos korlát, hogy a napelemes rendszer költsége nem lehet több 450.000 Ft/kw- nál. Ide be 
kellett írni a napelemhez kapcsolódó inverter teljesítményt, az éves energianyereséget, a teljes 
költséget és így a korláton felül volt ez az összeg és ezt már a pályázat, illetve a Kincstár nem 
támogatja, ezt önerőként kell az Önkormányzatnak betenni, de mivel már aláírt vállalkozási 
szerződésünk van, a költségeket csökkenteni nem tudjuk így ennyi támogatást úgymond 
elvonnak tőlünk ezt a 316.395.-Ft-ot, ezt hozzá kell rakni önerőben. 

Hajnal Istvánné képviselő: Ezt ki kell fizetni mindenképpen. 

Pisók István polgármester: Van-e kérdés, ha nincs elfogadásra javaslom. 

Egyéb hozzászólás nem volt, Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő testület 6 
igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

4/2019. (I.10.) számú Képviselő-testületi határozat   

-TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú „A tiszagyendai általános iskola 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő 
biztosításáról - 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-15-
JN1-2016 azonosítószámú „A tiszagyendai általános iskola energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű projekthez kapcsolódóan 316.395.- Ft azaz Háromszáztizenhatezer – 
háromszázkilencvenöt forint 00/100 forint önerőt biztosít 2019. évi költségvetéséből. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és az aljegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetésbe a TOP-3.2.1-15-JN1-2016 azonosítószámú 
„A tiszagyendai általános iskola energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez 
kapcsolódóan 316.395.- Ft önkormányzati önerőt betervezzen.  
 
Felelős: aljegyző, polgármester 
Határidő: azonnal 
A határozatról értesül: 
 
1.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 
4.) Irattár 
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Pisók István polgármester: Van-e valakinek bármilyen kérdése, észrevétele? Ha nincs, 
akkor köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 
 

 
K.m.f. 

 
 
           Pisók István               Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 
 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


