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3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 23. 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 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.
10/2021. (VII.23.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Négy napirendi pont lenne az alábbiak szerint:
1. Kötbérre történő fellebbezés megtárgyalása
2. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című pályázati felhívás útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódóan beérkezett
ajánlatok értékelése
3. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódóan beérkezett
ajánlatok értékelése
4. Egyebek
Megkérdezem, hogy további napirendi ponti javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 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. Kötbérre történő fellebbezés megtárgyalása
2. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című pályázati felhívás útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódóan beérkezett
ajánlatok értékelése
3. Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című pályázati felhívás műszaki ellenőri feladatokhoz kapcsolódóan beérkezett
ajánlatok értékelése
4. Egyebek
Első napirendi pont: Kötbérre történő fellebbezés
Pisók István polgármester: Mielőtt a napirendre térnénk szeretném Önöket egy pár dologról
tájékoztatni. Szóvá tettük a szelektív hulladék szállítást, azt el is szállították, de sajnos újra
olyan dolgokat tesznek oda a szelektívhulladékhoz, ami nem oda való. Tájékoztattak, hogy ha
összekeverik a szelektív hulladékot a kommunális hulladékkal, akkor azt nem szállítják el.
Felvettem a kapcsolatot az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-vel úgy volt, hogy hétfőn jön ide az
igazgató, de most áttettük csütörtökre vagy péntekre és megbeszéljük a sárga kuka kihelyezését
minden házhoz.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Elvitték és tegnap már megint teljesen tele volt.
Pisók István polgármester: Időközben megkaptuk az engedélyt a vízműtelep létesítendő
arzénmentesítő technológiai vízjogi létesítési engedélyét megkaptuk. A szűrőberendezés
beszerelése várhatóan 2021 augusztus hónapban kerül megkezdésre. Az új kútnál már lefúrtak
295 méterre, próbafúrás jelleggel, vettek vízmintát, megnézték a rétegrendeket, itt volt a
geodéta, szerintük háromszorosa lesz a vízmennyiségnek, ami most van. Jelen állás szerinti
állapotban 180-liter/perc van a kútban, a geodéta szerint 600 liter /perc, de az biztos meglesz,
ami a szerződésbe le van írva.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Jelezni kellene a TRV Zrt-nek, hogy mire kész lesz az új kút
egy szivacsos takarítással a vízcsöveket kitakarítanák, mert ami most le van, rakodva a csövek
falára akkor az majd mind a tiszta vízbe bele mosódik.
Pádár Lászlóné képviselő: Videót csináltam arról, hogy teljesen fekete víz folyt a kádba,
amikor az lefolyt, leülepedett a kád aljára fekete kis akármik voltak benne, az ujjam végig
húztam és egy olyan fekete csík az ott maradt a kád alján, olajos valami volt.
Pisók István polgármester: Ezt a kevés időt már ki fogjuk bírni.
Oláh János képviselő: Olyan vegyszerek vannak már, manapság, amit, ha beletesz, a
rendszerbe automatikusan kitakarítja.
Pisók István polgármester: Fölmerült egy probléma a Magyar Falu Programban. Nagyon nagy
probléma, hogy ugye amikor még tőlünk ezt az árakat megkérték akkor még nem érte el
Magyarországot ez a borzasztó nagy építőanyag emelkedés és a vállalkozók akkor adtak egy
ajánlatot és azóta asz építőanyag megemelkedett. Egy pályázatunkat veszélyezteti a nyílászáró
csere és a fűtéskorszerűsítés kapcsán, nem tudunk szerződést kötni ugyanis mind a két cég

panaszkodik, hogy nem elég az összeg mivel megemelkedtek az árak. Én megértem a
vállalkozókat is, mert ők nem tehetnek erről, de minket is meg kell érteni, nekünk, van egy
összeg, amit kaptunk a pályázaton belül. Nekünk nincs pénzünk, hogy hozzá tegyünk több
milliót, de nem szeretném, ha a pályázatok elúsznának forráshiány miatt. Én ezt elpanaszoltam
a hölgynek, aki a Magyar Falu Program pályázatait monitoringozta a múlt hét folyamán.
Többféle megoldás lenne, először az, hogy az önkormányzat kiegészíti, de erre sajnos nincs
pénzünk, a másik lehetőség, hogy műszaki tartalmat változtatunk, nem cseréljük csak az ablakot
és a fűtéskorszerűsítést majd egy másik pályázatban. Vagy a Minisztérium, ami hiányzik forrás
mellé teszi a pályázatnak Vagy kiírjuk újra és új árajánlatot kérünk be.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Egy új kört kellene más vállalkozókkal futni szerintem.
Pisók István polgármester: A Juhász Ügyvédi Irodától kaptunk egy levelet, ugye beadtuk a
kötbért az egészségházhoz kapcsolódóan és a bíróság első fokon megítélt 800.000.-Ft-ot, azt
kellene megszavazni, hogy fellebbezünk-e másodfokon vagy ne, javaslom a fellebbezést.
Oláh János képviselő: Megindokolták?
Pisók István polgármester: Igen, ma reggel jött meg, letudjuk fénymásolni, ha szükséges.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Mivel indokolták az összegcsökkentést?
Pisók István polgármester: Azzal indokolják, hogy lett halasztás kérve.
Balogh Henrietta aljegyző: Azzal indokolják, hogy ők készre jelentették, de a bejárás az
később történt meg, azokra a napokra nem jár kötbér.
Pisók István polgármester: A gázkazán bekötése decemberben történt meg, ezt tudom
bizonyítani. Az engedélyt ők decemberben kapták meg. Ő készre jelenthette, de viszont nem
volt az épületben gáz. A műszaki dokumentációt az iskolafelújításhoz kapcsolódóan nem akarja
ide adni, elkészült ugyan a beruházás, de ezt oda kell adnia. Ügyvéddel fel fogjuk szólítatni,
hogy adja át a dokumentációt.
Hajnal Istvánné alpolgármester: El kell menni a legközelebbi tárgyalásra.
Oláh János képviselő: Javaslom a fellebbezést.
Pisók István polgármester: Javaslom a fellebbezést, aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a
határozati javaslat elfogadásra került.
12/2021. (VII.23.) számú határozat
-

Fellebbezés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása –
védőnői szolgálat felújítása Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódóan a Szolnoki
Járásbíróság által meghozott 23.P.21.543/2020/20. számú ítélettel szemben -

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – védőnői szolgálat felújítása

Tiszagyenda” beruházáshoz kapcsolódóan a Szolnoki Járásbíróság által meghozott
23.P.21.543/2020/20. számú ítélettel szemben fellebbezést nyújt be.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ügyet képviselő Dr.
Juhász Ádám ügyvéd urat a fellebbezés benyújtására, az önkormányzat képviseletére.
Határidő: 2021.07.26.
Felelős: polgármester
A határozatról értesül:
1.) Dr. Juhász Ádám Ügyvéd Úr Kunhegyes
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Második napirendi pont: Magyar Faluprogram „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” című pályázat műszaki ellenőr kiválasztása
Pisók István polgármester: Három árajánlat érkezett be:
Marosi Csaba Egyéni Vállalkozó 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.III/4
Nagy Imre Egyéni Vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin utca 18/A.
Szatlóczki Attila E.v. 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.
Pisók István polgármester: Javaslom Nagy Imre Egyéni Vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin
utca 18/A. szám alatti egyéni vállalkozóval kössünk szerződést műszaki ellenőrzésre, mivel ő
adta a legjobb árajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslat elfogadásra
került.
13/2021. (VII.23.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú pályázat alapján
műszaki ellenőrzési feladatok ellátására benyújtott ajánlatok értékeléséről -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú
pályázat alapján műszaki ellenőrzési feladatok ellátására árajánlatot kért az alábbi három
szervezettől:
-

Marosi Csaba Egyéni Vállalkozó 5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.III/4
Nagy Imre Egyéni Vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin utca 18/A.
Szatlóczki Attila E.v. 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú

pályázat alapján műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a Nagy Imre egyéni vállalkozó 5000
Szolnok, Konstantin utca 18/A. összesen nettó 171.450.- Ft azaz Százhetvenegyezer –
négyszázötven 00/100 forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki. A műszaki
ellenőrzési feladatok ellátásához összesen bruttó 1.555.- Ft, azaz Ezer – ötszázötvenöt 00/100
forint önerőt biztosít a saját költségvetésének a terhére.
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt Nagy Imre egyéni vállalkozóval (5000
Szolnok, Konstantin utca 18/A.) műszaki ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021 július 23.
A határozatról értesülnek:
1.) Nagy Imre egyéni vállalkozó 5000 Szolnok, Konstantin utca 18/A.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Harmadik napirendi pont: Útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódóan beérkezett ajánlatok
értékeléséről
Pisók István polgármester: Három árajánlatot kértünk be a következőktől:
•
•
•

Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157.
Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11.
Master Ride Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa György út 711.

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra a Sugárút Generál Kft. 4804
Vásárosnamény, Damjanich János utca 157., ajánlatát, mely ajánlat a legkedvezőbb. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.
14/2021. (VII.23.) számú határozat
-

A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú pályázat alapján
útfelújítási feladatok ellátására benyújtott ajánlatok értékeléséről -

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú
pályázat alapján útfelújítási feladatok ellátására árajánlatot kért az alábbi három szervezettől:
•
•
•

Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157.
Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11.
Master Ride Kft. 3373 Besenyőtelek Dózsa György út 711.

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.

3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 2021 című, MFP-UHK2021 kódszámú
pályázat alapján útfelújítási feladatok ellátására Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény,
Damjanich János utca 157. összesen bruttó 9.197.035.- Ft azaz Kilencmillió –
százkilencvenhétezer - harmincöt 00/100 forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki.
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt Sugárút Generál Kft. 4804
Vásárosnamény, Damjanich János utca 157. vállalkozóval az útfelújítási feladatok ellátása
tárgyában.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021 július 23.
A határozatról értesülnek:
1.) Sugárút Generál Kft. 4804 Vásárosnamény, Damjanich János utca 157.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Negyedik napirendi pont: Egyebek
Pisók István polgármester: Úgy néz ki, hogy a kerékpárversenyhez kapcsolódóan vannak
támogatóink, fő támogatója a Nagykun-hús Kft., fog 50 darab méteres kolbászt adni a
díjazottaknak. Fölajánlott marhahúst, hurkát, kolbászt a rendezvényre. Ajánlott fel támogatást
az öcsém is, én is támogatom és remélem lesz még más támogató is. Ugráló vár lesz mind a két
nap, mi kis falunk futam, melyen a nyeremény kerékpár. Sörivó verseny és apró programokkal
készülünk, családi nappal összekötve. Jön egy akrobata kerékpárcsapat a vasárnapi napon.
Pisók István polgármester: Kellene egy szúnyogirtás a napokban.
Hajnal Istvánné alpolgármester: Szerintem mindenképp kellene.
Pisók István polgármester: Lengéné Marikát fölkérjük, süssön süteményt.
Lenge Tiborné képviselő: Felajánlom, hogy sütök süteményt.
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
polgármester
Tóthné Kovács Piroska
jegyzőkönyvvezető

Balogh Henrietta
aljegyző

