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9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 20. 
napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 
 
Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 
Jelen vannak:   
    Pisók István polgármester 
    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 4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 
48/2021. (X.20.) 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 az alábbiak szerint: 
 

1. Magyar Falu Program „Faluház felújítása I.” alprogramra beérkezett fűtéskorszerűsítés 
kazáncserével ajánlatok értékeléséről 
Ea.: Pisók István polgármester 
 

2. Magyar Falu Program „Faluház felújítása I.” alprogramra beérkezett műszaki ellenőri 
ajánlatok értékeléséről 
Ea.: Pisók István polgármester 
 

3. 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotásáról  
Ea.: Pisók István polgármester 

4. Egyebek 
5.  

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.  
 
49/2021. (X.20.) számú határozat 
 

- Napirendi pontok elfogadásáról –  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 

1. Magyar Falu Program „Faluház felújítása I.” alprogramra beérkezett fűtéskorszerűsítés 
kazáncserével ajánlatok értékeléséről 
 

2. Magyar Falu Program „Faluház felújítása I.” alprogramra beérkezett műszaki ellenőri 
ajánlatok értékeléséről 
 

3. 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotásáról  
 

4. Egyebek 
 

Első napirendi pont: Magyar Faluprogram „Faluház felújítása I.” alprogramra beérkezett 
fűtéskorszerűsítés kazáncserével ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Beérkezett három árajánlat: 

- Szűcs Attila E.v. 2766 Tápiószele, Farmosi út 10/a. 
- Hidraulika Szaküzlet Kft. 5008 Szolnok, Karinthy F.u.55. 
- Golden Brothers Agency Kft 5233 Tiszagyenda, Szent M.u.2. 

A legjobb árajánlatot a Szűcs Attila adta 2.489.200.- Ft értékben a csatolt árajánlat szerint. 
Javaslom elfogadásra, hogy Szűcs Attila egyéni vállalkozóval kössünk szerződést. Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

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

- 50/2021. (X.20.) számú határozat - 
 

- A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat 
„Faluházak felújítása – fűtéskorszerűsítés kazáncserével feladatok ellátására 
benyújtott ajánlatok értékeléséről - 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 
kódszámú pályázat alapján „Faluházak felújítása” – fűtéskorszerűsítés kazáncserével 
feladatok ellátására árajánlatot kért fűtéskorszerűsítésre az alábbi három szervezettől: 
 

- Szűcs Attila E.v. 2766 Tápiószele, Farmosi út 10/a. 
- Hidraulika Szaküzlet Kft. 5008 Szolnok, Karinthy F.u.55. 



- Golden Brothers Agency Kft 5233 Tiszagyenda, Szent M.u.2. 

 
2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  
 
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 
kódszámú pályázat alapján „Faluházak felújítása” – fűtéskorszerűsítés kazáncserével 
feladatok ellátására a Szűcs Attila egyéni vállalkozó (2766 Tápiószele, Farmosi u. 1/a.) 
2.489.200.- Ft azaz Kettőmillió – négyszáznyolcvankilencezer – kettőszáz 00/100 forint – 
mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki. 
 
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt Szűcs Attila egyéni vállalkozóval 
(2766 Tápiószele, Farmosi u. 1/a.) „Faluházak felújítása” – fűtéskorszerűsítés kazáncserével 
feladatok ellátása tárgyában. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
A határozatról értesülnek:  
 
1.) Szűcs Attila egyéni vállalkozó (2766 Tápiószele, Farmosi u. 1/a.) 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 
Második napirendi pont: Magyar Faluprogram „Faluház felújítása I.” alprogramra 
beérkezett műszaki ellenőri ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Itt is beérkezett három árajánlat 

- Győri Sándor E.v. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u 4. 
- Stílus- Terv Kft. 5000 Szolnok, Baross u. 41/a. 
- Vatuko Kft 1114 Budapest, Ulászló u.4. 1/13. 

A legjobb árajánlatot a Győri Sándor adta 150.000.- Ft összegben ehhez az önkormányzatnak 
23.000.- Ft önerőt kell saját költségvetéséből biztosítani. Javaslom elfogadásra, aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

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

- 51/2021. (X.20.) számú határozat - 
 

- A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat 
„Faluházak felújítása – műszaki ellenőri feladatok ellátására benyújtott 
ajánlatok értékeléséről - 



1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 
kódszámú pályázat alapján „Faluházak felújítása” – műszaki ellenőri feladatok ellátására 
árajánlatot kért az alábbi három szervezettől: 
 

- Győri Sándor E.v. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u 4. 
- Stílus- Terv Kft. 5000 Szolnok, Baross u. 41/a. 
- Vatuko Kft 1114 Budapest, Ulászló u.4. 1/13. 

 
2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  
 
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 
kódszámú pályázat alapján „Faluházak felújítása” – műszaki ellenőri feladatok ellátására a 
Győri Sándor egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 4.) 150.000.- Ft azaz 
Százötvenezer 00/100 forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki. Tiszagyenda 
Községi Önkormányzata saját költségvetéséből 23.000.- Ft önerőt biztosít.  
 
4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt Győri Sándor egyéni vállalkozóval 
(5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 4.) „Faluházak felújítása” – műszaki ellenőri feladatok 
ellátása tárgyában. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
A határozatról értesülnek:  
 
1.) Győri Sándor egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 4.) 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
 

Harmadik napirendi pont: 2021. évi Szociális célú tűzifa támogatásáról szóló rendelet 
megalkotásáról 

Pisók István polgármester: Ebben az évben kevesebbet kaptunk, mint tavaly, most 144 erdei 
köbmétert. 

Pádár Lászlóné képviselő: Tavaly mennyi igénylő volt? 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly 215 fő körülbelül. Ez egy rendelet tervezet, lehet 
módosítani az összeghatárt, akár csökkenteni, növelni. Ha annyian adják be, mint tavaly akkor 
0,8 űrméter jut körülbelül egy családnak. Még két kérdés merült föl, első, ha valaki nem ott 
lakik, ahol be van, jelentve akkor ő beadhatja vagy sem a kérelmet, van több család, hogy 
nem ott él, ahol be van jelentve? 

Oláh János képviselő: Itt a gyerekek szenvedik meg, ha nincs rendezve a lakcím.  

Balogh Henrietta aljegyző: Rendben akkor a tartózkodási helynél a kérelemre, írja be ahol 
életvitel szerint él. A másik kérdés ez is a gyakorlatból adódó, aki KATA-s vállalkozó és a 



NAV-tól az igazolást nem fogja megkapni az alatt az idő alatt, amíg be, lehet adni a kérelmet, 
elfogadjuk-e azt az igazolást, amit a könyvelő állít ki, hogy mennyit fizet maga után? 

Oláh János képviselő: A KATA-s egyértelmű, köztudott, hogy mennyit fizet maga után. 

Pisók István polgármester: Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozza le, ha nem a 
valóságot vallja be, akkor költségvetési csalást követ el.  

Pádár Lászlóné képviselő: A 80 év fölöttieknek alanyi jogon jár ugye? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. Aki semmilyen ellátására nem jogosult és alanyi jogon nem 
kaphatja meg a tűzifát, annak, az egy főre jutó havi jövedelemhatár 85.500.-Ft.  

Pisók István polgármester: Maradjon az értékhatár ennyi.  

Balogh Henrietta aljegyző: November 5-ig lehet beadni, holnap kihordják a kérelmeket, 
mindenkinek visznek ki  

Pisók István polgármester: Hírleni kell facebookon is és a hirdető táblákra kitenni. 

Pádár Lászlóné képviselő: Ki lesz hordva nekik? Vagy elvitetik? 

Pisók István polgármester: Mindenkinek magának kell megoldani, a beszállítást is alig 
tudtuk megoldani, nincs ember. Ha nincs más hozzá szólás, javaslom elfogadásra. Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 

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

11/2021. (X.20.) számú rendelet 

- A szociális tűzifa juttatásról – 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

Negyedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Kellene egy testületi határozat, hogy igényt tartunk 300 darab 
székre, ami a vasas stadion bontása miatt kerül ingyenesen átadásra. Ezzel kapcsolatosan 
korábban már volt egy döntés, de sajnos nem történt semmi előrelépés, ezért szükséges 
ismételten hozni egy határozatot, hogy elfogadjuk az ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adást. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 
szavazzon. 

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

52/2021. (X.20.) számú határozat 
 

- A Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő, a bontásra került Illovszky-stadion 
lelátójáról származó székek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 
 



1. Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában és a Vasas Sport Club vagyonkezelésében lévő, a bontásra került 
Illovszky-stadion lelátójáról származó 300 db szék ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport és 
ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport és 
ifjúsági célra kívánja felhasználni.  
 

3. Tiszagyenda Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 
1.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Budapest 
2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
4.) Irattár 
Pisók István polgármester: A helyi építési szabályzatunkat érintően az egyik képviselő 
jelezte, hogy a legkisebb telekterület méretét módosítani kellene 900 m2-ről legalább 500 m2-
re. 

Balogh Henrietta aljegyző: 2006-os a Helyi építési szabályzatunk, 2008-ban lett módosítva 
és a beépíthető legkisebb telek mérete 900 m2 attól kisebbre telket jelenleg engedélyezni nem 
lehet, emiatt már többen kelletlenségbe estek, ezen kellene változtatni.  

Oláh János képviselő: Utána néztem már több településen is, 400 m2-ig tudják levinni, mind 
a két félnek meg kell lenni a m2-nek. 

Pisók István polgármester: El kell döntenünk mennyire, módosítjuk. 



Balogh Henrietta aljegyző: Megnézem a felsőbb jogszabályt, hogy szabályozza, a 
szabályzatot, hogy lehet módosítani, a következő ülésre előkészítem. 

Pisók István polgármester: Be lett vizsgálva az ivóvíz kútnak az összetétele jó lett, az arzén 
szint határértéke is.  

Pisók István polgármester: Elkészült az 1956. október 23 –i emlékmű, zászlót rendeltünk, 
szereltünk fel zászlótartókat. Ha vége lesz, az iskolai ünnepségnek a képviselő testülettel oda 
megyünk és felavatjuk. 

Pádár Lászlóné képviselő: Sokan kérdezik, hogy mikor lesz már soros testületi ülés? 

Balogh Henrietta aljegyző: Jövő héten kellene tartani.  

Pisók István polgármester: Holnap jönnek még az aszfaltozást és a szegélyezést befejezni. 

Pádár Lászlóné képviselő: Weboldal mikor lett frissítve? 

Balogh Henrietta aljegyző: Úgy tudom frissítve lett, szóltam Petinek még akkor, de utána 
nézek. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, közérdekű 
bejelentés van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm az ülésen való részvételt és az ülést 
bezárom.  

 

 

K.m.f. 
 
 

Pisók István                        Balogh Henrietta 
polgármester     aljegyző 

 
     
 

Tóthné Kovács Piroska 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


