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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 30.
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
Boros Tibor 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.
34/2021. (IX.30.) számú határozat
- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásárólTiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a
testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Pisók István polgármester: Két napirendi pont lenne, az egyik a kútfúráshoz kapcsolódó
szerződés meghosszabbítása, a másik a Bursa Hungarica programhoz való csatlakozás.
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.
35/2021. (IX.30.) számú határozat
-

Napirendi pontok elfogadásáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak
szerint elfogadja:
1. Új ivóvízkút megfúrásához kapcsolódó szerződés meghosszabbítása

Ea.: Pisók István polgármester
2. Bursa Hungarica Programhoz való csatlakozásról szóló döntéshozatal
Ea.: Pisók István polgármester
Első napirendi pont:
meghosszabbításáról

Új

kút

megfúrásához

kapcsolódó

vállalkozási

szerződés

Pisók István polgármester: Módosítani kellene a vállalkozási szerződést. Maga a kút fúrása
megtörtént, azonban a vízmintavétel és egyéb hivatalos bejelentések miatt a szerződés
hosszabbítása indokolt 2021. október 15. napjáig. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan
kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik
ellenében elfogadásra került.
36/2021. (IX.30.) számú határozat
-

Új ivóvízkút fúrásához kapcsolódó vállalkozási szerződés határidejének
módosításáról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GEOCIVIS
KFT. és Tiszagyenda Községi Önkormányzata között létrejött új ivóvízkút fúrásához
kapcsolódó vállalkozási szerződés teljesítési határidejét 2021. október 15. napjára módosítja.
A módosítással nem érintett részek rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.
Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pisók István
polgármester a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesülnek:
1.) GEOCIVIS KFT: 5234 Tomajmonostora, Petőfi utca 466 hrsz.
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
Második napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz történő csatlakozásról
Pisók István polgármester: Tiszagyenda Községi Önkormányzat minden évben csatlakozik
ehhez a programhoz. Javaslom idén is segítsük a helyi fiatalokat ezzel a lehetőséggel.
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati
javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik ellenében elfogadásra került.
37/2021. (IX.30.) számú határozat

-

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról –

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
Határidő: 2021.09.30.
Felelős: polgármester, aljegyző
A határozatról értesül:
1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2.) Tiszagyenda Község Polgármester helyben
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben
4.) Irattár
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
polgármester

Tóthné Kovács Piroska
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