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6. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 15. 

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 

   

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 4 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

27/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Négy napirendi pont lenne a kiküldött meghívónak megfelelően, 

valamint plusz 2 napirendi pont a most elhangzottak szerint: 

 

1. Magyar Falu Program „Kommunális eszközbeszerzés” (MFP-KOEB/2021) 

alprogramra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

keretén belül elnyert Szabadság út felújítása beruházás megvalósításához ajánlattevők 

megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. Vételi szándékjavaslat megtárgyalása Tiszagyenda 715/18 és 715/19 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4. Tiszabői ingatlan eladása 

Ea.: Pisók István polgármester 



 

5. Háziorvosi pályázati kiírás 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

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

ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

 

28/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1. Magyar Falu Program „Kommunális eszközbeszerzés” (MFP-KOEB/2021) 

alprogramra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

keretén belül elnyert Szabadság út felújítása beruházás megvalósításához ajánlattevők 

megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3. Vételi szándékjavaslat megtárgyalása Tiszagyenda 715/18 és 715/19 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4. Tiszabői ingatlan eladása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5. Háziorvosi pályázati kiírás 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

 

Első napirendi pont: Magyar Faluprogram „Kommunális eszközbeszerzés” (MFP-

KOEB/2021) alprogramra beérkezett ajánlatok étékeléséről 

Pisók István polgármester: Beérkezett három ajánlat ugye nyertük egy Belarus traktort a 

Magyar Faluprogramban erre kértünk három árajánlatot, amit ki is küldtünk a képviselőknek. 

Mindenki meg tudta tekinteni. A három ajánlattevők a következő volt, Faragó Bt., Rakodógép 

Kft., Pap-Agro Kft. A legjobb árajánlatot a Faragó Bt. adta, javaslom elfogadásra. 

Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati 

javaslat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra került.  

 



29/2021. (IX.25.) számú határozat 

 

 

- A Magyar Falu Program keretében a „Kommunális eszköz beszerzése” 2021 című, 

MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat alapján traktor beszerzéshez kapcsolódóan 

ajánlattevők megjelöléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében a „Kommunális eszköz beszerzése” 2021. című, MFP – KOEB/2021 kódszámú 

pályázat alapján traktor beszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátására az alábbi ajánlattevőktől 

ajánlatot kért be: 

 

1.) Faragó Bt. Kunhegyes, Rákóczi u. 58/b. 

2.) Rakodógép Kft. Tiszafüred, Aradi u. 6. 

3.) Pap-Agro Kft. Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a. 

 

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében „Kommunális 

eszköz beszerzése” 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat alapján traktor 

beszerzése feladatok ellátására a 1.) Faragó Bt. Kunhegyes, Rákóczi u. 58/b. összesen bruttó 

5.820.000.- Ft azaz – ötmillió – nyolcszázhúszezer forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – 

választja ki.  

 

4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat adásvételi szerződést köt Faragó Bt-vel (Kunhegyes, 

Rákóczi u. 58/b.) a traktor megvásárlása érdekében. 

 

5.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a traktorbeszerzési feladatok ellátására, az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról értesülnek:  

 

1.) Faragó Bt. Kunhegyes, Rákóczi u. 58/b. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Második napirendi pont: A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása keretén belül elnyert Szabadság út felújítása beruházás 

megvalósításához ajánlattevők megjelölése  

Pisók István polgármester: Elnyertük a Szabadság út felújítását, 15% önerőt kell majd 

hozzátenni, minél hamarabb el kell kezdenünk, nehogy felemeljék az aszfalt árát, jelöljük meg 

az ajánlattevőket, az önerőt azon gondolkoztam, hogy ingatlan eladásból kellene majd 

biztosítanunk. Mindenki tudja, hogy elvették a gépjármű adónkat, de nem szeretnénk, ha ez a 



pályázat nem valósulna meg hisz az egész Szabadság utca új aszfaltot kapna. Javaslom, hogy a  

következő három cégtől kérjünk árajánlatot. 

• 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. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyan nincs, aki megbízható és már dolgozott nekünk? 

Pisók István polgármester: A Sugárút Generál Kft. már dolgozott itt. Javaslom, hogy a már 

felsorolt ajánlattevőktől kérjünk be árajánlatot. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan 

kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati 

javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

ellenében elfogadásra került.  

30/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása keretében megvalósuló Szabadság út felújítása 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.  

 

Harmadik napirendi pont: Vételi szándékjavaslat megtárgyalása Tiszagyenda 715/18 és 

715/19 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában  

Pisók István polgármester: Engem érint ez a napirendi pont a fiam adta be a kérelmet az egyik 

1.000.000.-Ft-ért a másikat telekre 2.000.000.-ft –ért, erre mindenképpen kérnénk értékbecslést 

Csapótól. Javaslom elfogadásra, mielőtt a telek eladásáról döntene az önkormányzat, hogy 

kérjünk független értékbecslőtől értékbecslést. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  

 

 

 

mailto:tgy.phivatal@dunaweb.hu


31/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- 715/18 és 715/19 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan értékbecslés készítése -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszagyenda 

Községi Önkormányzatának tulajdonában lévő 715/18 és 715/19 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában az önkormányzathoz beérkezett vételi szándák megtárgyalásához 

kapcsolódóan független értékbecslővel értékbecslést készíttet.  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az aljegyzőt az 

értékbecslés elkészíttetésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: aljegyző 

Pisók István polgármester: Utána el lehet dönteni, hogy eladja az Önkormányzat vagy sem, 

annyit szeretnék hozzátenni, hogy, megvannak a tervek ezzel kapcsolatban. A kastély a 

családunk tulajdonában van és szeretnénk mellé ezt a telket, elkezdődne a kastély felújítása is. 

Pisók István polgármester: Az Ignácz István féle házat is rendbe fogjuk tenni, lenyírjuk a 

füvet, kellene róla egy látványtervet készíttetetni. Most jelen pillant az Önkormányzat nincs 

erre pénze, hogy felújítsa, pedig biztos el lehetne adni. Vagy ha lenne rá pályázat, 

munkásszállóra vagy valami ilyesmi. 

Oláh János képviselő: A Varga féle házzal is ugyanilyen a helyzet? 

Pisók István polgármester: A Varga féle ház úgy van, azt megvásároltuk a Magyar Falu 

Programban, annyi kötelezettségünk van, ki kell takarítani be, kell meszelni rendbe, kell hozni. 

szociális célra kell használni. A Palotás féle házhoz küldött egy adásvételi szerződést, amit nem 

írtam alá, Dr. Juhász Ádámnál van átnézésre, olyan volt rajta az aláírás helyénél, hogy Bécs. 

Én nem voltam ott, hogy aláírjam, meg ebben nem az van leírva, hogy előszerződés, hanem 

csak hogy használhatjuk az ingatlant. 

Negyedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Van egy tiszabői ingatlan, amire a Málta vételi ajánlatot adott, az 

értékbecslés 93.000.-ft volt, bátorkodtam azt mondani, hogy 300.000.-Ft. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hogy lehet az, hogy elsőnek ingatlanos volt most meg 

ingatlan nélküli?  

Pisók István polgármester: Az úgy volt Gizike, hogy a GPS minket is oda vezényelt ahol ház 

van, de viszont nincs már rajta ház.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: És ez a pénz menne a Sport Egyesületnek? 

Pisók István polgármester: Igen 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra az értékesítést 300.000.-Ft vételár 

ellenében. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.  



32/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- Tiszabő, József Attila u. 83. (hrsz: 386) szám alatti ingatlan eladási szándékáról 

– 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület által megvásárolni kívánt 5232 Tiszabő, József Attila u. 83. szám 

alatti ingatlan értékesíti.  

 

A vételárat 300.000.- Ft azaz Háromszázezer forintban jelöli meg. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

ezzel kapcsolatos ügy intézésére, az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

  

1.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Pisók István polgármester: Hogy áll a Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos dolog? 

Balogh Henrietta aljegyző: Szeptember 30-ig lehet beadni a kérelmeket. 

Pisók István polgármester: Közeleg október 23-a. 1956-os emlékművet szeretnék készíttetni, 

Teleki Sándor megcsinálja fából az emlékplakettet rá. Az alapja macskaköves lenne, kellene 

kettő zászlótartót vennünk. Az áramot is le kellene vezettetni, és lehetne a kandelábereket 

telepíteni, aki szeretne. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Dönteni kellene az Idősek napjáról is.  

Pisók István polgármester: 2021. október 8-án lenne jó, pénteki nap, birka pörkölt lenne, 

levágnánk két birkát, hívnánk egy énekest, lehetne csomagot is osztani annak is, persze aki nem 

jön el az ebédre. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: A hétvégi mellrák ellenes séta nagyon jól zajlott, sokan 

voltak, viszont amit megszeretnék említeni, hogy a Művelődési ház, nagyon piszkos volt, a 

szociális dolgozókkal takarítottuk ki, nem volt kitakarítva. A terem bérleti díját is meg kellene 

emelni, mert az a 6.000.-Ft, amit kérünk, nevetséges. 

Pisók István polgármester: Igen meg kellene és takarítási díjat is lehetne felszámolni.  

Pisók István polgármester: Kaptunk egy megkeresést az Audax cégtől az E-on utódja, idáig 

21 Ft/kW fizettünk a közvilágításért és ők felajánlották, hogy 31 Ft/kW ért megcsinálják 2021. 

évtől. Arra hivatkoznak, hogy megfog emelkedni a villamos energia 60%-al. 



Pisók István polgármester: A Klikk azt szeretné, ha visszafizetnénk a 3 millió forintot, amibe 

a hálózatbővítés került az iskolánál, de nem mi vagyunk a haszonélvezői a napelemnek, ahol a 

bevétel jelentkezik, ott jelentkezhet a kiadás is, az államháztartási törvény ezt kimondja. Leírtuk 

ezt nekik.  

Pisók István polgármester: A kútfúrással kapcsolatban, csinálunk képeket folyamatosan, még 

jó, mert különböző dolgok mennek itt a Facebookon, hallom, jönnek olyan szöveggel hogy bele 

tört a fúró stb. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Írjuk már ki a háziorvosi pályázatot, a Néplapban is, ahol 

lehet.  

Pisók István polgármester: Javaslom döntsünk a háziorvosi pályázat kiírásáról. Ezzel 

kapcsolatban, kérdés, vélemény, javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat 

elfogadását. elfogadásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

33/2021. (IX.15.) számú határozat 

 

- Háziorvosi pályázat kiírásáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ismételten kiírja 

háziorvosi pályázatát, a pályázatot minél szélesebb körben megjelenteti.  

A háziorvosi pályázat kiírásával megbízza az aljegyzőt. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző 

 

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

van-e a mai testületi üléssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az 

ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                        Balogh Henrietta 

polgármester     aljegyző 

 

     

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


