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13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 26. 

napján megtartott soron Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   

 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Boros Tibor János képviselő 

 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

Pisók István polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Oláh 

János és Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Víg Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással 

jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Víg Piroskát 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

99/2022. (VIII.26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Víg Piroskát elfogadta a testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása lenne a 

mai ülésünk napirendje. Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan egyéb napirendi pontra 

javaslat van-e? Amennyiben nincs, kérem a napirendi pont elfogadását. Köszönöm, 

megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 

 

100/2022. (VIII.26.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Magyar Falu Program elhagyott ingatlanokhoz kapcsolódó felújításra beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) Egyebek 

 



Első napirendi pont: Magyar Falu Program elhagyott ingatlanokhoz kapcsolódó felújításra 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Erről a napirendi pontról már korában beszéltünk. Ehhez 

kapcsolódóan határidőben beérkeztek az ajánlatok. A legjobb ajánlatot a Lakópark-Stúdió Kft. 

nyújtotta be összesen 890.270.- Ft összegben, ez azt jelenti, hogy önrész biztosítása nem 

szükséges, a támogatás fedezi a felújítás költségeit. Ehhez kapcsolódóan esetleg kérdés, 

vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

101/2022. VIII.26.) számú határozat  

- Magyar Falu Program elhagyott ingatlanokhoz kapcsolódó felújításra beérkezett 

ajánlatok értékeléséről – 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében az „Elhagyott 

ingatlanok közcélra történő megvásárlása” 2020 című, MFP-EIM2020 kódszámú pályázat 

alapján az elhagyott ingatlanok felújítása feladatok ellátására árajánlatot kért az alábbi három 

szervezettől: 

 

• Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel Petőfi u.48.) 

• Golden Brothers Agency Kft. (5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 2.) 

• Lakópark-Stúdió Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.)  

 

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

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

ingatlanok közcélra történő megvásárlása” 2020 című, MFP-EIM/2020 kódszámú pályázat 

alapján az elhagyott ingatlanok felújítási feladatok ellátására a Lakópark-Stúdió Kft. 1046 

Budapest, Kiss Ernő utca 2. összesen bruttó 890.270.- Ft azaz Nyolcszázkilencven-

kettőszázhetven 00/100 forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki.  

 

4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt a Lakópark-Stúdió Kft. 1046 Budapest, 

Kiss Ernő utca 2. vállalkozóval az elhagyott ingatlanok felújítása feladatok ellátása tárgyában. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 30. 

 

A határozatról értesülnek:  

 

1.) Lakópark-Stúdió Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2. 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 



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

mai testületi üléshez van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

 

 

Víg Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 
 


