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5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: A Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 14-én 
megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester               
    Ballók Zoltán alpolgármester          
    Fuder Lászlóné képviselő 
    Simai Mihály képviselő 
                         
Tanácskozási joggal jelen van: Dobó-Balogh Henrietta aljegyző 
 
Hiányzik: Boros Benedek képviselő, Hajnal Istvánné képviselő, Héder Zsolt képviselő 
 
Pisók István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő társaimat, megjelenteket a 
mai soron kívüli Képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy három hiányzó van, de 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.  
 

19/2019. (III.14.) 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 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

20/2019. (III.14.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket fogadta 
el:  

1. A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról 
2. 2019. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez 

kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 
3. 2019. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú 

közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről  
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4. Egyebek  

A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról 
Első napirendi pont: A közterület használat rendjéről szóló rendelet megtárgyalásáról 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal téma 
vizsgálatot tartott az Önkormányzati rendeletek tekintetében. Tiszagyendának a közterület 
használatot szabályozó rendelete 2001-es volt és mindenképpen javasolták egy új rendelet 
elfogadását, mert annyi módosítást kellett volna alkalmazni, hogy átláthatatlan lett volna a 
régi rendelet. Ez csak egy tervezet, ehhez bármit hozzá lehet tenni és el lehet venni. 

Fuder Lászlóné képviselő: Áttanulmányoztam új közterület használat rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletünket és találtam egy pár olyat, amit érdemes lenne nekünk 
megbeszélni. Az első, ami feltűnt, hogy az előző időszakban nagyon sok problémánk volt a 
személygépkocsik közúton való tárolásával és ebben a rendeletben továbbra sincs benne a 
személygépjármű közúton való tárolása. Továbbra is fennáll az a probléma hogy a településen 
dolgozó vállalkozók az úttesten vagy az úttest mellett, az árok mellett tárolja a gépjárműveket 
emiatt a közlekedést is rendkívüli módon akadályozzák, javasolnám, hogy ez kerüljön bele, 
hogy zárt területre vigyék be és ne tárolják a közterületen. A másik a közterületen való 
árusítás nincs ellentétben a település piac rendeletével, ugyanis nekünk van egy piac 
rendeletünk miszerint ott lehet árusítani, itt azonban találkoztam olyan résszel, hogy 
árusítások pl. alkalmi árusítás, azzal egyetértek, hogy mikor vannak társadalmi események, 
ünnepek pl. augusztus 20.-a hogy akkor nyílván közterületen árusíthatnak, de más egyebet 
virágok, szilveszteri dekorációk stb. a piactéren kerüljenek árusításra.  

Pisók István polgármester: Viszont kimondja a KRESZ, hogy hol tilos megállni, hol tilos 
várakozni stb. tábla tiltja. A rendeletet a KRESZ szerint nem tudom, hogy lehetne alakítani.  

Fuder Lászlóné képviselő: Nem mindegy hogy megáll vagy tárolja. De az, hogy mind a két 
oldalon lezárja az utat és nem tud közte elmenni két gépjármű ezt valahogy rendezni kell. 

Pisók István polgármester: Értem, olyat javasolnék, hogy hosszú távú tárolás nem 
lehetséges egy időintervallumot kellene meghatároznunk egy héten túl például. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Igen, mert csak az van benne a rendeletben, hogy ha 
járművet tárol, közterület használati engedélyt kell, hogy kérjen, amiért fizetni kell. Nem 
kötelező ezt most elfogadni, maradhatunk abban, hogy amit itt most a testület javasolt én 
beledolgozom a rendeletbe és a következő testületi ülésre behozom.  

Pisók István polgármester: Átdolgozásra javaslom. 

2019.évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági 
projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 
Második napirendi pont: 2019.évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági 
projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

Pisók István polgármester: Javaslom a következőket 

- Molnár Zoltán E.v. 
- MOFA Tüzép 
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- Malom Bau Kft. 
- Respect & Quality Kft. 

Határidő: 1 hét 2019.03.22.-ig 

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

21/2019. (III.14.) számú határozat 
 

- A 2019. évi Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez 
kapcsolódó árajánlatok bekéréséről – 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi Járási 
Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági projektjéhez kapcsolódóan az alábbi ajánlattevőket 
jelöli meg, tőlük kér árajánlatot: 
 

1.) Beruházási költségek, kiadások vonatkozásában: 
a. MOFA TÜZÉP KFT 
b. MOLNÁR ZOLTÁN E.V. 
c. RESPECT & QUALITY 
d. MALOM-BAU KFT.  

 
2.) Kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában: 

a. MOFA TÜZÉP KFT 
b. MOLNÁR ZOLTÁN E.V. 
c. RESPECT & QUALITY 
d. MALOM-BAU KFT. 

 
3.) Egyéb, a projektben felmerülő költség, állatorvos vonatkozásában: 

 
a. MOFA TÜZÉP KFT 
b. MOLNÁR ZOLTÁN E.V. 
c. RESPECT & QUALITY 
d. MALOM-BAU KFT. 

 
Az ajánlattételi határidőt 2019. április 22. 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 
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2019.évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú 
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok 
bekéréséről 
Harmadik napirendi pont: 2019.évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú 
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről 

Pisók István polgármester: Javaslom a következőket 

- Molnár Zoltán E.v. 

- MOFA Tüzép 

- Malom Bau Kft. 

- Respect & Quality Kft. 

Határidő: 1 hét 2019.03.22.-ig 

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

22/2019. (III.14.) számú határozat 
 

- A 2019. évi Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos hosszú 
közfoglalkoztatás projektjéhez kapcsolódó árajánlatok bekéréséről - 

 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. 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) MOLNÁR ZOLTÁN E.V.  
c) RESPECT & QUALITY KFT. 
d) MALOM-BAU KFT.  

 
Az ajánlattételi határidőt 2019. március 22. 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 
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5.) Irattár 
 

Egyebek 

Negyedik napirendi pont: Egyebek, Bölcsőde 

Pisók István polgármester: Két telek van, az egyiket oda adják 10.000.-Ft-ért, a másikat 
100.000.-Ft-ért adja oda a Szalóki (Molnár József) ha ezt elfogadjuk, akkor aláírják az 
adásvételi szerződést.  

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a telek adásvételt 100.000.-Ft-ért 

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

23/2019. (III.14.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- 670 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról -  
 
1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda, Ady Endre u. 9. 
szám alatti 670 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlant 100.000.- 
azaz Egyszázezer forintért a bölcsődei fejlesztési program projektjének megvalósítása céljából 
megvásárolja. 
  
2.) Az 1. pontban foglaltak szerinti vásárlás forrásaként a 2019. évi költségvetésben tervezett 
tartalékot jelöli meg. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. március 18. 

Felelős: Pisók István polgármester 

1.) Molnár József tulajdonos 5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 9. 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztálya helyben 
5.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd úr Kunhegyes 
6.) Irattár 
 

Fuder Lászlóné képviselő: Azt is meghatároztuk, hogy ezt a 100.000.-Ft-ot miből vesszük 
el? 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Igen, a tartalékkeretből. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a telek adásvételt 10.000.-Ft –ért. 

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

24/2019. (III.14.) számú Képviselő-testületi határozat  
 

- 671 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról -  
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1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszagyenda, Ady Endre u. 7. 
szám alatti 671 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlant 10.000.- 
azaz Tízezer forintért a bölcsődei fejlesztési program projektjének megvalósítása céljából 
megvásárolja. 
  
2.) Az 1. pontban foglaltak szerinti vásárlás forrásaként a 2019. évi költségvetésben tervezett 
tartalékot jelöli meg. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. március 18. 

Felelős: Pisók István polgármester 

1.) Enzyker Kft. 4032 Debrecen Károli Gáspár utca 428. 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztálya helyben 
5.) Dr. Juhász Ádám ügyvéd úr Kunhegyes 
6.) Irattár 
 

Pisók István polgármester: Alpolgármester úr három javaslatot hozott a tervezőre, illetve aki 
a pályázatot beadja.  

Ballók Zoltán alpolgármester: Javasoljuk, adjuk be ezt a Bölcsőde pályázatot, 2019.03.18-a 
a határidő, sikerdíjas a pályázat, amennyiben nem nyer a pályázat nem kerül pénzünkbe. 
Nálam van három árajánlat tervezőre, ezt oda adnám, hogy nézzék át, meg van három 
pályázatíró, ott nincs árajánlat mivel attól függ, hogy hány gyerekre fogjuk beadni a 
pályázatot. 

Fuder Lászlóné képviselő: Erről is döntöttünk, hogy egy csoportos Bölcsődére maximum 12 
fő, normál bölcsődére. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Zoli, akkor ezt a pályázatot ők kompletten megírják? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen.  

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: De akkor, ők akkor kérnek pénzt, ha nyer a pályázat? 

Ballók Zoltán alpolgármester: Igen, sikerdíjas. 

Fuder Lászlóné képviselő: Ezt előre le kellene konkretizálni, azért nekünk legyen előre egy 
megállapodásunk, hogy csak abban az esetben. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Itt a testületi határozat, hogy sikerdíjas. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Viszont, ha nyer a pályázat és a testület úgy dönt utána, 
hogy még sincs x millió forintunk akkor viszont fizetni kell a terveket és pályázatírást is. 
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Pisók István polgármester: Olyan szerződést kell kötni, ami sikerdíjas, ha megnyerjük a 
pályázatot, és megkapjuk, a támogatást akkor kifizetjük. Javaslom elfogadásra a Horváth és 
Társát ő már tervezett nekünk. 

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

25/2019. (III.14.) számú Határozat 

- A Belügyminisztérium által kiírt Bölcsődei fejlesztési Program elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó tervező kiválasztásáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Belügyminisztérium által kiírt Bölcsődei Fejlesztési Program elnevezésű pályázat 
vonatkozásában a tervek elkészítésével a Horváth és Társa Kft.-t bízza meg. A tervekért 
csakis sikeres pályázat esetén történik kifizetés. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 31. ) 
2.) Pisók István polgármester (helyben) 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (helyben) 
4.) Irattár  
 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Viszont kell három árajánlat a pályázatíró cégtől. 

Pisók István polgármester: A pályázatíró cég, pedig aki a legolcsóbb árajánlatot adja, azt 
válasszuk. 

Dobó- Balogh Henrietta aljegyző: Viszont kell három árajánlat a pályázatíró cégtől. 

Ballók Zoltán alpolgármester: Jegyzőasszonynak átküldöm e-mailben. 

Pisók István polgármester: A pályázatíró cég, pedig aki a legolcsóbb árajánlatot adja, azt 
válasszuk. 

26/2019. (III.14.) számú Határozat 

- A Belügyminisztérium által kiírt Bölcsődei fejlesztési Program elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó pályázatíró cég kiválasztásáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Belügyminisztérium által kiírt Bölcsődei Fejlesztési Program elnevezésű pályázat 
vonatkozásában a pályázat elkészítésével kapcsolatosan a Valuron Kft-t bízza meg. A 
pályázatírásért csakis sikeres pályázat esetén történik kifizetés. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Pisók István polgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Valuron Kft. 
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2.) Pisók István polgármester (helyben) 
3.) Dobó-Balogh Henrietta aljegyző (helyben) 
4.) Irattár  
 

 

Pisók István polgármester: Van-e még esetleg valakinek valami kérdése az egyebekben, ha 
nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt, a testületi ülést bezárom.  

 

K.m.f. 
 
           Pisók István                Dobó-Balogh Henrietta 
          polgármester                            aljegyző 
 
 
 
Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 
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