
14. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 30. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

…………………………………………………………………………………………………. 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

………………………………………………………………………………………………… 

 

102/2022. (VIII.30.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

103/2022. (VIII.30.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

 

104/2022. (VIII.30.) számú határozat Víziközmű szolgáltatás állami 

átvételének támogatása 

 

105/2022. (VIII.30.) számú határozat Szociális célú tüzelőanyag 

támogatás iránti kérelem 

benyújtása 

 

106/2022. (VIII.30.) számú határozat TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-

2022-00009 „Energetikai 

korszerűsítés Tiszagyenda 

településen” pályázathoz 

kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására ajánlattevők 

megjelölése 

 

107/2022. (VIII.30.) számú határozat TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-

2022-00009 „Energetikai 

korszerűsítés Tiszagyenda 

településen” pályázathoz 

kapcsolódó tájékoztatás és 

nyilvánossági feladatok 

ellátására ajánlattevők 

megjelölése 

 

108/2022. (VIII.30.) számú határozat TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-

2022-00014 „Élhető 

Tiszagyenda” pályázathoz 

kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására ajánlattevők 

megjelölése 

 

109/2022. (VIII.30.) számú határozat TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-

2022-00014 „Élhető 

Tiszagyenda” pályázathoz 



kapcsolódó tájékoztatás és 

nyilvánosság feladatok ellátására 

ajánlattevők megjelölése 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………. 

 

 

…………………………………… 

 

 

………………… 

 

 

………… 

 

 

……… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 30. 

napján megtartott soron kívüli 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.  

 

102/2022. (VIII.30.) 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. Kiegészítve a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásával, a TOP 

Pluszenergetika és élhető települések pályázatok projektmenedzsment, tájékoztatás és 

nyilvánosság feladatok ellátására ajánlattevők megjelölésével. 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. 

 

103/2022. (VIII.26.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Víziközmű szolgáltatás állami átvételének lehetőségéről szóló egyeztetés 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása 

Ea.: Pisók István polgármester 



 

3) TOP_PLUSZ energetika és élhető települések pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzsment és tájékoztatás, nyilvánosságra ajánlattevők megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Víziközmű szolgáltatás állami átvételének lehetőségéről szóló egyeztetés 

Pisók István polgármester: Mindenki megkapta ezt az értesítőt a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés Elnökétől. Arról szól a dolog, hogy átadjuk-e a Magyar Államnak a 

szennyvíztelepünket, illetve a vízmű telepet mindenféle értékkel együtt. Arra hivatkoznak a 

TRV Zrt. dolgozói, hogy nem bírják tartani a rezsicsökkentéssel járó energiaköltségeket illetve 

a fenntartást ezért a TRV Zrt a költségeket a tulajdonosra fogja hárítani, tehát nekünk kellene, 

kifizeti a javításokat. Mi azért nem fogjuk bírni, mert kevés az adó bevételünk, nincs 

gépjárműadó, ezeket a plusz költségeket mi nem fogjuk tudni fölvállalni sajnos. Javaslom a 

tárgyalások megkezdését. 

Balogh Henrietta aljegyző: Előzetes nyilatkozatot kérnek, hogy van szándékunkban át adni 

vagy nincs. 

Pisók István polgármester: Itt leírnak mindent, a meglévő adósságot már nem tudják átvenni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mikor ezt tanulmányoztam arra jutottam, hogy az 

előterjesztésben Polgármester úr által elmondott tények hogy a TRV Zrt. nem tudja már tartani 

az árakat nyílván, hogy meg kellene emelni, de emellé, jönnek még egyéb járulékos költségek, 

amit az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak fizetni kell a megállapodás értelmében. Itt van 

például az a 1,5 millió forint, amit a múlt testületi ülésen tárgyaltunk, arra jutottunk, hogy ezt a 

bérleti díjból vonják le. Ezek a fizetni  valók, mint tulajdonosnak csak fokozódnak. 

Szándékunkat az integrációra nyilvánítsuk ki, szeptemberig még lehet konzultálni, adatot, 

információt begyűjteni. 

Pisók István polgármester: Én is ezt javaslom, hogy fejezzük ki előzetes szándékunkat, aztán 

szeptember 30-ig pedig még egyeztessünk, akkor ott a végső szándék kifejezésre kerülhet. 

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

nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 

került.  

104/2022. (VIII.30.) számú Kt. határozat 

 

- Víziközmű szolgáltatás állami átvételének támogatása - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton nyilatkozik, hogy a 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra tekintettel 

kinyilvánítjuk azon szándékunkat, miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-

szolgáltatás biztosítása (helyi közműves ivóvízellátás és szennyvízkezelési szolgáltatás) 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség a Magyar Államra történő átruházására irányuló 

Integrációs Programban részt kívánunk venni. E körben tárgyalásokat kezdeményezünk a 

Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi tárgykörökben: 



- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  

- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 

TRV Zrt-nél (Szolnok) fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  

- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 

 

A szándéknyilatkozat kötelezettséget a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban 

fennálló tulajdoni részesedés átruházására nem eredményez, ez csak egy előzetes nyilatkozat. 

A végső döntés meghozatalát legkésőbb 2022. szeptember 30-ig hozza meg a Képviselő-

testület.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

A határozatról értesül:  

 

1.) JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke 

2.) Nemzeti Vízművek Zrt. 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

 

Második napirendi pont: Szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásáról döntéshozatal 

Balogh Henrietta aljegyző: Megjelent a pályázat, 226 m3 keménylombú fát igényelhetünk. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Egyértelmű hogy megszavazzuk. 

Pisók István polgármester: Javaslom elfogadásra. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan 

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

elfogadását. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

105/2022. (VIII.30.) számú Kt. határozat 

 

- Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtása -  
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázati 

igényét a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyet 

ellenszolgáltatás nélkül biztosít az arra rászorulóknak. 

 

Az igényelt támogatás összege: 4.735.830.- Ft 

 

Az igényelt támogatáshoz biztosítandó önerő összege: 287.020.- Ft, melyet Tiszagyenda 

Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséből biztosít. 

 

Az igényelt keménylombos tűzifa mennyisége: 226 m3/q 



A tűzifa szállításából- ideértve a rászorulókhoz való juttatást is- származó költségek 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatát terhelik. 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási igény aláírására. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

A határozatról értesül: 

1. Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság helyben 

5. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: TOP PLUSZ „Energetikai” pályázat ajánlattevők megjelölése 

projektmenedzsment 

Pisók István polgármester: Javaslom a következő három cégtől kérjünk be ajánlatot a TOP-

PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda 

településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására: 

 

1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

2. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

3. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Esetleg egyéb ajánlattevőre javaslat? Amennyiben nincs, kérem a határozati 

javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

106/2022. (VIII.30.) számú határozat 

 

- TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-2022-00009 „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda 

településen” pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

ajánlattevők megjelölése - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-

2022-00009 „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására az alábbi 3 ajánlattevőt jelöli meg: 

 

1: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., 

Képviselő: Móczó Zsófia ügyvezető 

E-mail: moczo.zsofia@jaszapati.hu, moczo.zsofia@gmail.com  

 

2: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

mailto:moczo.zsofia@jaszapati.hu
mailto:moczo.zsofia@gmail.com


Képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető 

E-mail: karancsi.tamas@jnsztfu.hu; tfu@jnsztfu.hu  

 

3: hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

székhely, cím: 5000 Szolnok, József Attila út 83. 

telefon: 06-56/372-865 

telefax: 06-56/372-865 

e-mail: csatari@szvf.hu , vargam@szvf.hu  

adószám: 14279566-2-16 

cégjegyzékszám: 16-10-001768 

képviselő neve: Csatári István vezérigazgató  

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje 2022. szeptember 23. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy az ajánlatkérésben működjön közre. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Negyedik napirendi pont: TOP PLUSZ „Energetika” pályázat ajánlattevők megjelölése 

tájékoztatás és nyilvánosság  

Pisók István polgármester: Javaslom itt is a következő három cégtől kérjünk be ajánlatot: 

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Esetleg egyéb ajánlattevőre javaslat? Amennyiben nincs, kérem a határozati 

javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

107/2022. (VIII.30.) számú határozat 

 

- TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-2022-00009 „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda 

településen” pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 

ellátására ajánlattevők megjelölése - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-PLUSZ – 2.1.1-21-JN1-

2022-00009 „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” pályázathoz kapcsolódó 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására az alábbi 3 ajánlattevőt jelöli meg: 

 

mailto:karancsi.tamas@jnsztfu.hu
mailto:tfu@jnsztfu.hu
mailto:csatari@szvf.hu
mailto:vargam@szvf.hu


1: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., 

Képviselő: Móczó Zsófia ügyvezető 

E-mail: moczo.zsofia@jaszapati.hu, moczo.zsofia@gmail.com  

 

2: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

Képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető 

E-mail: karancsi.tamas@jnsztfu.hu; tfu@jnsztfu.hu  

 

3: hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

székhely, cím: 5000 Szolnok, József Attila út 83. 

telefon: 06-56/372-865 

telefax: 06-56/372-865 

e-mail: csatari@szvf.hu , vargam@szvf.hu  

adószám: 14279566-2-16 

cégjegyzékszám: 16-10-001768 

képviselő neve: Csatári István vezérigazgató  

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje 2022. szeptember 23. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy az ajánlatkérésben működjön közre. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Ötödik napirendi pont: TOP PLUSZ „Élhető települések” pályázat ajánlattevők megjelölése 

projektmenedzsment  

Pisók István polgármester: Javaslom itt is a következő három cégtől kérjünk be ajánlatot: 

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Esetleg egyéb ajánlattevőre javaslat? Amennyiben nincs, kérem a határozati 

javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

108/2022. (VIII.30.) számú határozat 
 

- TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-2022-00014 „Élhető Tiszagyenda” pályázathoz 

kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlattevők megjelölése - 

mailto:moczo.zsofia@jaszapati.hu
mailto:moczo.zsofia@gmail.com
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mailto:csatari@szvf.hu
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Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-

2022-00014 „Élhető Tiszagyenda” pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására az alábbi 3 ajánlattevőt jelöli meg: 

 

1: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., 

Képviselő: Móczó Zsófia ügyvezető 

E-mail: moczo.zsofia@jaszapati.hu, moczo.zsofia@gmail.com  

 

2: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

Képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető 

E-mail: karancsi.tamas@jnsztfu.hu; tfu@jnsztfu.hu  

 

3: hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

székhely, cím: 5000 Szolnok, József Attila út 83. 

telefon: 06-56/372-865 

telefax: 06-56/372-865 

e-mail: csatari@szvf.hu , vargam@szvf.hu  

adószám: 14279566-2-16 

cégjegyzékszám: 16-10-001768 

képviselő neve: Csatári István vezérigazgató  

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje 2022. szeptember 23. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy az ajánlatkérésben működjön közre. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Hatodik napirendi pont:  TOP PLUSZ „Élhető települések” pályázat ajánlattevők megjelölése 

tájékoztatás és nyilvánosság  

Pisók István polgármester: Javaslom itt is a következő három cégtől kérjünk be ajánlatot: 

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e? Esetleg egyéb ajánlattevőre javaslat? Amennyiben nincs, kérem a határozati 

javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 

0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  
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109/2022. (VIII.30.) számú határozat 
 

- TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-2022-00014 „Élhető Tiszagyenda” pályázathoz 

kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására ajánlattevők 

megjelölése - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-PLUSZ – 1.2.1-21-JN1-

2022-00014 „Élhető Tiszagyenda” pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság 

feladatok ellátására az alábbi 3 ajánlattevőt jelöli meg: 

 

1: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., 

Képviselő: Móczó Zsófia ügyvezető 

E-mail: moczo.zsofia@jaszapati.hu, moczo.zsofia@gmail.com  

 

2: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

Képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető 

E-mail: karancsi.tamas@jnsztfu.hu; tfu@jnsztfu.hu  

 

3: hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

székhely, cím: 5000 Szolnok, József Attila út 83. 

telefon: 06-56/372-865 

telefax: 06-56/372-865 

e-mail: csatari@szvf.hu , vargam@szvf.hu  

adószám: 14279566-2-16 

cégjegyzékszám: 16-10-001768 

képviselő neve: Csatári István vezérigazgató  

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje 2022. szeptember 23. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy az ajánlatkérésben működjön közre. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Egyebek: 

Pisók István polgármester: Szeretném tájékoztatni a képviselő testületet, hogy a Művelődési 

házból eltulajdonították a projektort, 1,5 liter pálinkát és 13.000.-Ft értékű sajtot. Tettem 

rendőrségi feljelentést, egyelőre nem nyilatkoznák, hogy milyen fázisba van a nyomozás. 

Mindenképpen a művelődési ház dolgozójának a hanyagsága szerepet játszott ebben, az egyik 

könyvtár ajtó nem volt bezárva, valószínű, hogy az ablak is nyitva maradhatott. Mi szombaton 

mailto:moczo.zsofia@jaszapati.hu
mailto:moczo.zsofia@gmail.com
mailto:karancsi.tamas@jnsztfu.hu
mailto:tfu@jnsztfu.hu
mailto:csatari@szvf.hu
mailto:vargam@szvf.hu


voltunk bent Attilával és akkor még a pálinka megvolt és a sajt, hétfőn reggel már nem volt 

meg. 

Pádár Lászlóné képviselő: Voltak kint helyszínelni? 

Pisók István polgármester: Igen, voltak. 

Pisók István polgármester: 50.000.-Ft-ot ajánlottunk a nyomravezetőnek. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Van-e biztosításunk? 

Pisók István polgármester: Igen. Be kell jelenteni a biztosítónak. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Itt, aki vezető annak felelőssége van. 

Pisók István polgármester: Még két hónapig szól a szerződése. 

Pádár Lászlóné képviselő: El lett határozva még akkor Gizike vezette a testületi ülést, hogy a 

szociális bizottság üljön össze, hívja meg Attilát meg a Polgármester urat és kérdezzék ki Attilát 

mi neki a szándéka? Mi az, amit bevállal, tudja csinálni, vagy nem mert a Verseghy Könyvtár 

megszünteti az együttműködést az önkormányzattal, ha nem változik semmi.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem érkeztek meg a beszámolók, amik kellettek volna. 

Balogh Henrietta aljegyző: Volt egy időszak, amikor Brigi már nem volt, Attila meg még nem 

volt. Ha a bizottság össze akar ülni mi itt vagyunk, Oláh János az képviselő úr az elnök. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Bízzuk meg jegyző asszonyt, hogy szóljon a képviselő 

társunknak, hogy időpontot egyeztessen! 

Pisók István polgármester: A másik javaslatom az lenne, hogy hívjuk be Ildit, hogy jelenleg 

hol tartózkodik. 

Boros Tibor képviselő: Én Roffról tudom, hogy Roffra jár. 

Pádár Lászlóné képviselő: Pénteken ott voltam délben, mert az volt kiírva hogy déltől rendel 

és háromnegyed kettőkor jött. 

Pisók István polgármester: Megkérdezzük hol volt, és hogy ki engedte el. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Olyan nincsen, hogy a falu ellátás nélkül maradjon. 

Balogh Henrietta aljegyző: ÁNTSZ-től kértünk állásfoglalást, a helyettesítéssel kapcsolatban. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Dr. Vaszily Edit vállalná három órában a helyettesítést. 

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 


