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2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 19. napján 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Oláh János képviselő          

    Pádár László Józsefné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-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.  

 

5/2021. (VII.19.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Három napirendi pont lenne az alábbiak szerint: 

 

1. Elmúlt időszakról tett beszámoló  

2. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódó ajánlattevők 

megjelöléséről  

3. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódó ajánlattevők 

megjelöléséről 

 

Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

 

6/2021. (VII.19.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  



Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1. Elmúlt időszakról tett beszámoló  

2. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódó ajánlattevők 

megjelöléséről  

3. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódó ajánlattevők 

megjelöléséről 

 
Első napirendi pont: Két ülés között eltelt időszakról tájékoztatás 

 

Pisók István polgármester: Hosszú idő óta most hívtam össze először a Képviselő-testületet, 

sajnos a koronavírus miatt nem volt lehetséges, a veszélyhelyzet után most volt lehetőségem 

erre.  

• A legfontosabb dolog, amivel kezdeném, hogy elkezdődött a kútfúrás, ami nagy terhet 

rótt az önkormányzatra mivel a vízzel nagy problémák voltak. Ígéretet kaptunk arra, 

hogy a víztisztító berendezést is minél hamarabb be fogják szerelni, jelenleg az ÁNTSZ 

engedélyre várnak, azért nem szerelték még be, ezt a tájékoztatást kaptam a TRV Zrt.-

től. 

• A Magyar Falu Program keretében nyertünk 8.500.000.-Ft-ot, ebből 7.200.000.-Ft nettó 

összeget fordíthatunk útfelújításra Tiszagyendán. Bele vettük azokat az útszakaszokat 

ahol vannak nagyobb problémák, gondolok itt a kimenő útszakaszra, a buszmegállónál 

lévő rossz részre.  

• Nyertünk felújítást a Szabadság útra 19.000.000.-Ft-ot, a Szabadság út teljesen megfog 

újulni, ott viszont van egy olyan jellegű probléma, hogy 3.000.000.-Ft önerőt kell hozzá 

tenni az önkormányzatnak. 85%-os támogatással nyertük. 

• Nyertünk pályázatot eszközökre, így egy magasnyomású mosót és egy benzinmotoros 

fűrészt tudott az önkormányzat vásárolni.  

• Beadtunk a Magyar Falu Program keretében egy pályázatot Önkormányzat épület 

korszerűsítésére, szigetelésre, egy két héten belül elfogják bírálni.  

• Beadtuk szintén eszközre egy új kis traktor vásárlására, rövid időn belül eldől, hogy 

megnyertük –e.  

• A szelektív hulladékgyűjtőnél sajnos nagyon felhalmozódott a szemét, felvettem a 

kapcsolatot az NHSZ Tisza Nonprofit Kt.-vel, mivel hamar megtelik, ezért a lakosság 

mellé rakja a hulladékot és nem a megfelelő tartóba helyezik bele. Itt kérném majd a 

lakosságot arra, hogy egy kicsit kulturáltabban helyezzék el, tegyék bele kukazsákba és 

zárják le jól, mert a hulladékszállító nem fogja összeszedni az eldobált hulladékot. 

Ígéretet kaptunk, hogy a héten ezt elfogják szállítani. a megoldás az lenne, hogy minden 

háznál lenne egy szelektív hulladékgyűjtő. a vállalkozóknak is fel kell hívni a 

figyelmüket akik, működtetnek üzlethelyiséget, hogy rendeljenek magukhoz nagy 

kukát. 

•  

Pádár Lászlóné képviselő: A buszmegállóknál nincs meg a kuka?  

 

Pisók István polgármester: Azt tudom, hogy kivan téve most zsák, ezt majd jelzem Misinek, 

hogy hova lettek onnan a kukák. 

 



Pisók István polgármester: A Magyar Falu Programban felajánlottak az önkormányzatnak két 

ingatlant, amit el is fogadtunk a Bene és a Szelei féle ingatlanok azok, ezt kifelejtettem az előbb.  

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a két ülés között eltelt időszakról elmondott 

tájékoztatás. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a két ülés között történtekről szóló beszámoló 

elfogadásra került.  

 

7/2021. (VII.19.) számú határozat 

 

- Két ülés közötti beszámoló elfogadásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történtekről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Második napirendi pont: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása” című pályázati felhívás útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódó ajánlattevők 

megjelöléséről. 

 

Pisók István polgármester: Az útfelújítási munkálatok megkezdéséhez három árajánlatot 

kellene bekérnünk. Az építőanyag árak emelkedése miatt fontos lenne az aszfaltozást is 

mihamarabb elvégezni, nehogy abba a problémába essünk, mint más területen. Javaslom a 

Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi 3 ajánlattevőtől kérjünk ajánlatot:   

 

• Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157. 

• Master Ride Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa György út 711. 

• Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal elfogadásra került.  

 

8/2021. (VII.19.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás útépítési munkálataihoz ajánlattevők megjelöléséről -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében a „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati felhívás 

útépítési munkálataihoz az alábbi ajánlattevőket jelöli meg:  

 

• Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157. 

• Master Ride Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa György út 711. 

• Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

 

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus úton a 

tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2021. július 22. (csütörtök) 16:00 óráig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. július 22.  

mailto:tgy.phivatal@dunaweb.hu


Harmadik napirendi pont: Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása” című pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódó 

ajánlattevők megjelöléséről 

 

Pisók István polgármester: Műszaki ellenőrzési feladatra is kellene. Három árajánlatot kellene 

bekérnünk, javaslom, hogy az alábbi 3 ajánlattevőtől kérjünk a műszaki ellenőrzésre ajánlatot. 

A három ajánlattevő a következő:  

 

- Nagy Imre egyéni vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin u. 18/a. 

- Szatlócczki Attila 5231 Fegyvernek, Hársa u. 15. 

- Marosi Csaba egyéni vállalkozó 5000 Szolnok, Guttenberg tér 4. III/4. 

 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal elfogadásra került.  

 

9/2021. (VII.19.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 

című pályázati felhívás műszaki ellenőrzési munkálataihoz ajánlattevők 

megjelöléséről -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében a „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati felhívás 

útépítési munkálataihoz az alábbi ajánlattevőket jelöli meg:  

 

• Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157. 

• Master Ride Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa György út 711. 

• Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

 

2.) Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje: Elektronikus úton a 

tgy.phivatal@dunaweb.hu e-mail címre 2021. július 22. (csütörtök) 16:00 óráig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. július 22.  

 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb hozzászólás, észrevétel, közérdekű 

bejelentés van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                        Balogh Henrietta 

polgármester     aljegyző 

 

    

  

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

mailto:tgy.phivatal@dunaweb.hu

