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15. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 15. 

napján megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Oláh János képviselő 

    Boros Tibor János képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Tiborné és Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Farkasné Juhász Editet 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.  

 

110/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasné Juhász Editet elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

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

mai ülésünk napirendje, kiegészítve egy további napirendi ponttal, a TOP Plusz élhető 

települések tervezői feladatára ki kellene választani az ajánlattevőt, valamint zárt ülés keretében 

meg kellene tárgyalnunk az orvos ügyét. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a napirendi pontok 

elfogadásra került. 

 

111/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2022. évi benyújtása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 



3) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4) TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan kiviteli tervek 

elkészítésére ajánlattevők megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5) TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 

szaktanácsadók ajánlattevőként történő megjelölése  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadók ajánlattevőként 

történő megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

7) TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére ajánlattevők 

megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

8) Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN 

1. Háziorvosi szolgálat működésének, az orvos kérdésének megtárgyalása 

 

Első napirendi pont: 

Pisók István polgármester: Az első napirendi pontunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás. Ez ugye azt jelenti, hogy az 

önkormányzat ad 5000 forintot minden felsőoktatásban tanuló hallgatnak akkor az állam is ad 

5000 forintot nekik. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Felsőoktatásban tehát főiskola, egyetem. 

Pisók István: Tavaly mennyit adtunk? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, azok vehetnek részt, akik főiskolán vagy egyetemen 

tanulnak nappali képzésen. Úgy tudom 5000 forintot adtunk. 

Pisók István polgármester: Akkor ezt minden hónapban megkapják? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan támogassuk 

azokat, akik tehetségesek, ügyesek és egyetemen, főiskolán tanulnak. Adjuk meg ezt a 

lehetőséget mindenképpen meg gondoskodni kell arról, hogy ez a lehetőség el is jusson 

azokhoz, akik egyetemen tanulnak a településről. Hogy szokták ezt meghirdetni? 

Pisók István polgármester: A szociális keretből lenne ez támogatva. 



Boros Tibor képviselő: Én is javaslom, hogy támogassuk a tehetséges fiatalokat. 

Balogh Henrietta aljegyző: A facebookon szoktuk ezt meghirdetni elsősorban, de kitehetjük 

a hirdetőtáblára is.  

Pádár Lászlóné képviselő: Az is beadhatja e, aki most kezdi, vagy csak az, aki már ott tanul? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, az is beadhatja, aki most kezdi és az is, aki már ott tanul. 

Aktív tanulói jogviszonya kell, hogy legyen. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még azt szeretném javasolni, hogy tegyük ki a 

hirdetőtáblákra is, hogy van ez a lehetőség. Aki a nappalin tanul vagy a levelezőn tanuló is 

jogosult rá? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nem, a levelező tagozatost nem támogatja, csak az, aki nappalin 

tanul.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Akkor csak a nappalist illeti meg ez a lehetőség. Köszönöm 

szépen, ezt akartam csak. 

Pisók István polgármester: Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk, az kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a szavazattal a 

határozati javaslat elfogadásra került, Tiszagyenda Községi Önkormányzata csatlakozik Bursa 

Hungarica pályázathoz.  

 

112 /2022. (IX.15.) 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 2023. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2022.09.30. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

2.) Tiszagyenda Község Polgármester helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Második napirendi pont: Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2022. évi benyújtása. 

Pisók István polgármester: Eléggé le lett ez szűkítve. Most már leszűkítették nem mindenre 

tudjuk már igényelni.  Nem tudom, hogy tudjátok e, de 320.000.- Ft volt eddig a közvilágítás 

és jelen pillanatban kaptunk egy ajánlatot 1.200.000 Ft-ra. 



Balogh Henrietta aljegyző: Eddig 40 forint volt 1 kw áram, most körülbelül 166 forint lett. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ez az áram, ugye? A közvilágításra. 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen. 

Pisók István polgármester: Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk kifizetni, se gépjárműadó 

se semmi. Itt annyit sikerült megtudnom az országgyűlési képviselőtől, hogy most dolgoznak 

azon, hogy ezeket a kis önkormányzatokat, ahol forráshiányosak vagyunk itt első körben a 

közvilágítást megtámogatják. A fűtést azt már nem biztos, hogy megtámogatják ősztől, mert 

ösztönözni akarnak minket a spórolásra, de valószínű a közvilágítást azt megtámogatják. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még olyan lehetőség volna, hogy hűtő-fűtő klíma minden 

teremben volna és akkor a fűtő klímát lehetne használni a napelemmel. 

Pisók István polgármester: Most az a helyzet, hogy jönnek ezek a pályázatok és megújulnak 

ezek az épületek, akkor minden épület ilyen lesz. Ilyen lesz a művelődési ház is, ilyen lesz a 

szolgálati lakás is ilyen lesz a szociális intézményünk is. Tehát ilyen hőszivattyús rendszerű 

lesz. Magyarul ezt használhatnánk fűtésre is ha, szorul a cipő valamiért. De a többi épületen is 

lesz napelem és hőszivattyús rendszer lesz kiépítve. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még ehhez annyit szeretnék mondani, hogy átolvastam az 

anyagot és nyilván beadjuk a pályázatot rendkívüli támogatásra, de annyira szigorú 

követelményei vannak, annyira figyelni kell mindenre, hogy minden feltétel be legyen tartva 

mert az elutasítás lehetősége fennáll ha nem megfelelő.  

Balogh Henrietta aljegyző: Sajnos ez így van, sok mindenre kell figyelni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Gondolom tisztában van ezzel, ismeri az új gazdasági 

ügyintéző is. 

Balogh Henrietta aljegyző: Persze ismeri, hiszen ebben dolgozott. 

Pádár Lászlóné képviselő: Én még annyit szeretnék mondani, hogy mindenképpen módosítani 

kell a költségvetést is, mert nem ezekkel az árakkal lett elkészítve. Most is kiderülhet, hogy 

mire lehet még szükségünk. 

Pisók István polgármester: Persze, amúgy is módosítani kell a költségvetést mert ezeket a 

pályázatoknál ezt is bele kell tenni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Annyira sok a kizáró ok, annyira oda kell figyelni. Meddő 

dolog olyanra pályázni amire úgysem adnak. 

Pisók István polgármester: Nyilván csak olyanra adjuk be amire meg is kapjuk. Felújításra 

(pl. víz) arra nem adtak volna, de működési költségre igen. Mindenféleképpen javaslom, hogy 

adjuk be. 

Pisók István polgármester: Aki ezzel egyet ért azt kérem kézfeltartással szavazzon, 

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

elfogadásra került beadjuk a rendkívüli települési támogatásra a pályázatot.  

 

113 /2022. (IX.15.) számú határozat 



 

- Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 

a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete 

szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.  

 

Határidő: 2022.09.30. 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

 

1. Pisók István polgármester helyben 

2. Balogh Henrietta aljegyző helyben 

3. Képviselő-testület tagjai helyben 

 

Harmadik napirendi pont: A helyi esélyegyenlőségi program (HEP) felülvizsgálata. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Ehhez csak annyit fűznék, hogy 2 évente van a 

felülvizsgálata. Nálunk Koósné Anikó vezeti, de azt elmondom, hogy Kunhegyesen és 

mindenhol a környéken, ha ilyen van megszoktak hívni. És én azt látom, hogy Anikó annyira 

példa értékűen, annyira precízen csinálja. Ugye most is feltették a lehetőséget, hogy lehet 

telefonon is, de mi úgy döntöttünk, hogy Tiszagyendán tartsuk meg az ülést, és beszéljük meg 

a pontokat, ami azt jelenti, hogy minden lakos tudjon boldogulni Tiszagyendán, legyen esélye 

arra a programra, ami az ő életminőségét javítja. Nagyon sokat segített a 2018-as év óta a 

Gyerekesély Program, hiszen annak olyan családos részei vannak és finanszírozva van maga a 

program, hogy ezeket mindent, amit tudtunk beterveztünk és mindent tudtunk is teljesíteni. 

Gondolkodtunk, hogy stimmeljen az esélyegyenlőségi pályázattal is. Erről csak annyit 

szeretnék mondani, hogy az esélyegyenlőségi programot tételenként, pontokként áttekintettük, 

amire rájöttünk, hogy megvalósíthatatlan azt le is mondtunk róla és helyette új elemet építettünk 

bele. Itt van a program, akit érdekel meg lehet nézni. A gyerekesély pályázattal kapcsolatban 

meg csak annyit mondanék, hogy december 28-a vagy 29-e és véget ér. Rengeteget segített, azt 

nem lehet elmondani tehát a személyzetben a munkahelyeken a szociálisba, a gyerekjólétbe, 

fénymásolókat, nyomtatókat adtak, színes nyomtatókat, laptokat adtak a dolgozóknak, 

telefonokat a dolgozóknak. Olyan programokat hajtottak végre de csak egyet mondok ami a 

szupervízió ami hát több százezer forintba került volna pl. a szociális intézménynek vagy akár 

az iskolának ha megcsinálja tehát ezeket mindet mindent kifizettek, tehát nagyon jó volt. 

Reméljük, ezt most csak elmondom, hogy most abban valamikor dönteni kell hogy januártól 

legyen e folytatás, hogy beadja e a mikrotérségi szociális társulás ezt a pályázatot továbbra is. 

Hát remélem támogatjuk mi is ezt a fajta segítséget. Az iskolában 5 fajta gyerekklub, a 

gyerekeknek a nyári táboroztatásától kezdve minden, a családi napoknak a megszervezése. 

Úgyhogy és azok, amik ide tartozott azokat betettük a programba, és akkor Anikó ezt szépen 

átdolgozzak azzal a dátummal és akkor nekünk ez meg is van a következő 2 évre megint 

megvan ez a terv, ami egyébként, ha valami bejön olyan plusz dolog akkor bármikor 

összeülhetünk és akkor belehet ezt venni, lehet ezt módosítani nem szentírás ez. És én azt 



javaslom, hogy Anikót részesítsük dicséretben mert ez olyan, hogy munkakörön felül is végzett 

munkája Anikónak mert annyira precízen, annyira gyönyörűen végzi ezt a munkát, hogy a 

megyében sincs olyan, aki így végzi. 

Pisók István polgármester: Azért részesítettük most dicséretben augusztus 20-án  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Én csak arra mondtam, hogy a képviselő testület elismeri a 

munkáját és dicséretben részesíti. 

Pádár Lászlóné képviselő: Én elismerem a munkáját, mert látom, hogy mit csinál. 

Pisók István polgármester: Azon felül, hogy megcsinálta ezt a vastag füzetet, nagyon sok 

emberrel bánik. Sok mindenkivel konfrontálódik, mert ugye nem értik meg most mire lehet 

beadni, mire nem lehet beadni a szociális jellegű kérelmeket. Jönnek az emberek kitalálnak 

valamit, hogy most neki ezért jár a tűzifa. Mindenkinek el lett mondva, mindenkinek meg kell 

magyarázni, látják a facebookon és jönnek Anikóhoz. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Tehát ez az esélyegyenlőségi program olyan, hogy sok 

helyen mással csináltatják meg és azt tudni kell, hogy az nincs ingyen. Itt volt a megyei 

koordinátor még minden ülésen csak a mostanin nem és Ő azt mondja, hogy maximálisan az 

megelégedettségét fejezi ki ezzel a munkával. 

Pisók István polgármester: Fogadjuk el ezt az esélyegyenlőségi programot. Megkérdezem, 

hogy további kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, aki ezzel 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

114/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról – 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést hozta: 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2020. (IX.14.) számú 

határozatával vizsgálta felül a 99/2018. (IX.20.) számú határozattal elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, 

a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek 

teljesítését elfogadja, a megtartott HEP Fórumon tett kiegészítésekkel együtt helybenhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pisók István polgármester,  

Koósné Ignácz Anikó szociális és igazgatási ügyintéző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 



3.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

kiviteli tervek elkészítésére ajánlattevők megjelöléséről 

Pisók István polgármester: Van 3 ajánlattevő. 

1: Deconim Mérnöki Korlátolt felelősségű Társaság (DECONIM KFT., Nyíregyháza) 

2.: Totál Komfort Műszaki Tanácsadó és szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság (Total- 

Komfort Kft. Nyíregyháza.) 

3.: Zöldterv Mérnöki Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Zöldterv Mérnöki 

Iroda Szolgáltató Kft. Hajdúdorog. 

Ugye itt el kell készíteni, igazából ami komolyabb az a fűtési rendszer, nyílászárócsere, 

napelem, illetve a hőszigetelése az épületeknek és ezekhez kell, költségvetést készíteni – így 

van?  

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, el kell készíteni a kiviteli terveket és a költségvetést 

kompletten.  

Pisók István polgármester: Ha ez meg van akkor vihetjük be közbeszerzésre. 

Pádár Lászlóné képviselő: Nagyon rövid az idő. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Igen, nekem egy kérdésem lenne csak hozzá, hogy ugye itt 

van ez a 3 cég nyilván én azt se tudom, hogy ki kicsoda, és nem is pont rám tartozik, hogy a 

cégnyilvántartásban ezeknek így utánanéztetek, hogy rendbe vannak? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, ezek mind létező cégek.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nehogy belekeveredjünk egy szélhámosságba, mert nem 

tudjuk ma már, tehát ennek utána kell nézni milyenek ezek a cégek. 

Pisók István polgármester: Itt most az az igazság, hogy a tervezésről van szó, ami nagyon 

fontos, hogy hogy terveznek mert az alapján fognak kivitelezni. Na most ezek közül a Decomin 

Kft., ő volt a pályázati előkészítőnk, ő vett részt benne. Igazából ezeket a cégeket a 

projektmenedzserek ajánlották. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nyilván olyan kondíciókkal rendelkeznek, hogy 

megbízhatóak, csak ugye a pályázat elindulásánál is nagyon óvatosnak kell lenni, nagyon sok 

bajunk volt az iskolával  

Pisók István polgármester: Igen, itt most arról van szó, úgy gondolom együtt fog működni a 

testülettel, meg ugye, én legalább is azt szeretném, hogy lehet erről még beszélgetni majd, hogy 

a művelődési házba fa ablakokat szeretnék ahová nyilvánvaló, nem műanyag ablak való, akkor 

a szolgálati lakásokra lehet műanyag ablakokat tenni, nyilván olcsóbb, de majd itt osztunk 

szorzunk kivonunk, mert ugye van még a szociális és van még a múzeum. Van még az óvodára 

is, oda is szerepel a pályázatban a napelem és a nyílászáró csere. Ugyanis nem felel meg az 

energetikai szempontoknak, hiába szép az az ablak nem felel meg a korszerű 

követelményeknek.  



Hajnal Istvánné alpolgármester: Pedig most lettek cserélve nem régen. 

Pisók István polgármester: Szóval az óvoda is szerepel ebben. De a napelem az fontos, mert 

ott is elavult a fűtési rendszer.  Van régi szalmabálás kazánunk, meg van régi kazánunk, de 

most ott is ki lesz cserélve, ott is ilyen hőszivattyús fűtési rendszer lesz. Magyarul szinte 0 

energiafogyasztású lesz. Most azt nem mondom, hogy teljesen nulla, de pl. az iskolánál teljesen 

nulla. Nyilvánvaló, hogy ott földhő van, ilyen kutakat fúrtak. Itt nem fúrnak kutakat, tehát ez 

egy másfajta rendszer. Ne kérdezd János, hogy milyen, de azt tudom, hogy hasonlít a 

légkondihoz. 

Oláh János képviselő: Csak a közbeszerzéssel kapcsolatosan kérdezném, hogy ugye 

nyilvánosságra hozták azt, hogy ezt mennyire fogják egyszerűsíteni ez mennyire fog érinteni 

minket, mikortól lenne ez a dolog? Erről tudunk e közelebbit? Tehát egyszemélyes 

közbeszerzési eljárás lesz vagy ennek mi lesz a menete? 

Pisók István polgármester: Nem lesz egyszemélyes, mert pontosan azt nem akarja az Európai 

Unió, hogy egyszemélyes legyen, pont ezt nem akarja engedni. 

Oláh János képviselő: De az csak a nagy vállalatoknál van így? 

Pisók István polgármester: Ez már az János, mert ez már 50 millió fölött van, tehát ez már 

nyílt beszerzés lesz. 

Oláh János képviselő: Tehát ez már nem érint minket sehogy? 

Pisók István polgármester: De érint bennünket. 

Oláh János képviselő: Már ilyen értelemben, hogy gyorsabbá tudná tenni a dolgokat? 

Pisók István polgármester: A gyorsaság nem azon múlik. Nyilvánvaló, hogy itt volt a 

közbeszerző és tájékoztatott bennünket az aljegyző asszonnyal, hogy milyen buktatói vannak 

ennek, meg azért mindenre oda kell figyelni. Ebből kifolyólag kerestem én legalább is egy 

másik közbeszerzőt, aki benne van ebben a témában. De nem is az a lényeg, hanem hogy 

megbízható legyen, a közbeszerzés részletes legyen, minden egyes dolog épp amiatt, amit 

Gizikének is mondtam, fogjuk a pénzt, hogy ne az legyen, hogy átutalunk 100 millió forintot 

utána lelép belőle. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nagyon fontos a hátteret ellenőrizni. 

Pisók István polgármester: Nyilvánvaló, hogy előleget kell adni a vállalkozónak, de mindenre 

próbálunk odafigyelni.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Aki a közbeszerzésen indul és megnyeri és nem ő csinálja, 

hanem a totál megbízhatatlan alvállalkozóknak kiadja és akkor küszködhetünk a 

végeredménnyel, hogy a beállított ablak úgy szelel meg stb, volt már rá példa. 

Pisók István polgármester: Igen, például az iskolánál kiesik az ablak 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hát úgy hogy Tar Józska, felesége a védőnő nem jött volna és 

Józska meg nem igazította volna akkor ott is szelelne. 

Pisók István polgármester: Próbálja az ember jól csinálni, de előfordulhat minden. Az hogy 

most valaki  100 százalékban azt mondja hogy 100 százalékos ,akkor én azt mondom hogy 100 

százalékos ember nincsen de nyilvánvaló hogy a pénzeket próbáljuk úgy fizetni hogy akkor 



amikor a munka el van végezve, szakaszosan bizonyos százalékban el van végezve akkor 

utalunk, utána megint ha átveszi a műszaki ellenőr, ugye át kell vennie a műszaki ellenőrnek, 

de megmondtam a közbeszerzőnek hogy eleve úgy fogjuk kiírni a közbeszerzést, hogy minden 

héten tartunk konzultációt a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel, vagy ha nem is minden héten, 

minden 2 hétben hogy lássuk mi a munkafolyamat , mik vannak elvégezve, mert, az iskolánál 

láttuk, hogy  ott ilyen problémák is voltak, sajnos. Tehát itt még lesz a műszaki ellenőrnek a 

kiválasztása is, amire azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, hogy kit rakunk bele műszaki 

ellenőrnek, de most ebben nincs még benne. 

 

Oláh János képviselő: Akkor ne is legyen benne, ha ezek felmerültek az iskolánál is ezek 

voltak benne meg az orvosi rendelőnél, védőnőnél.  

Pisók István polgármester: A műszaki ellenőr az nagyon fontos. De most térjünk vissza a 

napirendi pontunkhoz. Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy esetleg további 

kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal 

egyetért, az kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

115/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai 

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

kiviteli tervek elkészítésére ajánlattevők megjelöléséről - 

 

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

2.1.1-21-JN1-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 tervezőtől kér ajánlatot kiviteli tervek 

elkészítésére: 

 

 

1.) DECONIM Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Deconim Kft. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 41. 

Képviseli: Lencsés Péter ügyvezető 

Adószám:14123245-2-15 

E-mail: tervezes.deconim@gmail.com 

 

2.) Total-Komfort Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név Total-Komfort Kft.  

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8. 

Képviselő: Tar Flórián ügyvezető 

E-mail: totalkomfortkft@gmail.com 

Adószám 24200077215 

Cégjegyzékszám 15 09 080170 

 

3.) ZÖLDTERV MÉRNÖKI IRODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név ZÖLDTERV MÉRNÖKI IRODA Kft 



Székhely: 4087 Hajdúdorog, Vásár utca 18. 

Adószám 23418855109 

Cégjegyzékszám 09 09 021359 

Képviseli: Szakál Andrea ügyvezető 

E-mail: zoldterv2011@gmail.com 

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje 2022. szeptember 21. 

 

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-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési szaktanácsadók ajánlattevőként történő megjelöléséről 

 

Pisók István polgármester: Itt van igazából a közbeszerző kiválasztása. Itt is megjelöltünk 3 

ajánlattevőt.  

1: Stockbauer Kft. (Budapest), képviseli Dr. Kovács Péter 

2.: Best Offer Közbeszerzési Kft. (Nyíregyháza) képviseli Dr. Kovács Krisztina 

3. Derzs Tender Kft. (Tiszaderzs) Képviseli Bődi Szilvia, Dr. Fülöp Gyula 

Ettől a 3 cégtől kérnénk ajánlatot közbeszerzésre. Mindenhol az az információ van, hogy 

közbeszerzést szigorítják, szigorítások vannak, és most gondolom, hogy az Európai Unió is 

szigorítani fogja, ugye most lesznek a parlamenti ülések. Ugye a kifizetéseknek az egyik 

feltétele, a közbeszerzést is megszigorítják majd. De nem baj, hogy megszigorítják, feleljen 

meg a vállalkozó annak meg ne legyen az, hogy össze visszanyeregetnek, meg nem beszélve 

arról, hogy amit Gizike mondott, hogy olyan megbízható vállalkozó kell, akik el is végzik a 

munkát. Ez a három lenne akkor. Kérem, aki ezzel egyet ért az kézfeltartással szavazzon. 

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

került.  

 

116/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai 

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési szaktanácsadók ajánlattevőként történő megjelöléséről - 

 

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

2.1.1-21-JN1-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” 



elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 közbeszerzési tanácsadót jelöli meg 

ajánlattevőként, tőlük kér be ajánlatot: 

 

1.) STOCKBAUER Kft. 

Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fszt: 1. 

Képviseli: Dr. Kovács Péter 

Adószám: 14217137-2-42 

E-mail: kozbeszerzes@szockbauer.hu 

 

2.) Best Offer Közbeszerzési Kft. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73.b. 2. emelet 5. ajtó 

Képviseli: Dr. Kovács Krisztina 

Adószám: 26353082-2-15 

E-mail: kozbeszkk@gmail.com 

 

3.) DERZS TENDER Kft. 

Székhely: 5243 Tiszaderzs, Fő u. 13/a. 

Képviseli: Bődi Szilvia, Dr. Fülöp Gyula 

Adószám: 25310715-2-16 

E-mail: derzstender@gmail.com 

 

Határidő: 2022. szeptember 21. 

Felelős: polgármester aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hatodik napirendi pont: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető 

Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadók 

ajánlattevőként történő megjelölése 

 

Pisók István polgármester: Itt hasonlóan az előző napirendi ponthoz meg kellene jelölni 

ugyanazt a 3 ajánlattevőt a közbeszerzési feladatok ellátására. Megkérdezem, hogy ehhez 

kapcsolódóan esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem a 

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

határozati javaslat elfogadásra került.  

 

117/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadók ajánlattevőként 

történő megjelöléséről - 

 

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

1.2.1-21-JN1-2022-00014 azonosítószámú „Élhető Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan az alábbi 3 közbeszerzési tanácsadót jelöli meg ajánlattevőként, tőlük kér be 

ajánlatot: 

mailto:kozbeszerzes@szockbauer.hu
mailto:kozbeszkk@gmail.com


 

4.) STOCKBAUER Kft. 

Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fszt: 1. 

Képviseli: Dr. Kovács Péter 

Adószám: 14217137-2-42 

E-mail: kozbeszerzes@szockbauer.hu 

 

5.) Best Offer Közbeszerzési Kft. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73.b. 2. emelet 5. ajtó 

Képviseli: Dr. Kovács Krisztina 

Adószám: 26353082-2-15 

E-mail: kozbeszkk@gmail.com 

 

6.) DERZS TENDER Kft. 

Székhely: 5243 Tiszaderzs, Fő u. 13/a. 

Képviseli: Bődi Szilvia, Dr. Fülöp Gyula 

Adószám: 25310715-2-16 

E-mail: derzstender@gmail.com 

 

Határidő: 2022. szeptember 21. 

Felelős: polgármester aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

5.) Ajánlattevők 

6.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

7.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

8.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

teljes körű generál kiviteli tervek és költségvetés elkészítésére ajánlattevők megjelölése 

 

Pisók István polgármester: Ez ugye a kóta, ehhez a pályázathoz kapcsolódóan a teljes körű 

tervek, költségvetés elkészítésére is megjelölnénk 3 ajánlattevőt a következők szerint:  

1.) Univerza –légtechnika Kft.(Nyíregyháza) Képviseli Kostyák Attila 

2.) D Automatizálás Kft (Debrecen) Képviseli Dezső János 

3.) Hámori – Menyhárt Mérnöki Iroda Kft. (Debrecen) Képviseli Dr. Menyhárt József 

Ettől a 3 cégtől kérünk kivitelezési ajánlatot a kiviteli tervekre. Itt van a rendezvényterem, a 

büfé, van parkosítás, van bicikli-pumpa pálya, tanpálya, játszótér a gyerekeknek és ilyen 

hasonlók. 

Itt majd szépen oda kell figyelni, mert ezek az árak jól elszálltak mióta beadtuk a pályázatot, a 

játszótérnél a legveszélyesebb. Reméljük beleférünk az előzetesen beadott pályázathoz. Szóval 

ez a 3 cég lenne, itt is oda kell figyelni a tervezésnél, hogy beleférjünk anyagiakba is, hogy 

megtudjuk valósítani a beruházást, meg olyan vállalkozókat kell keresnünk, akik odafigyelnek 

a munkájukra. Megkérdezem, hogy esetleg más ajánlattevőre van-e javaslat? Amennyiben 

nincs, kérem, hogy kézfeltartással szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

mailto:kozbeszerzes@szockbauer.hu
mailto:kozbeszkk@gmail.com


118/2022. (IX.15.) számú határozat 

 

- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai 

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó teljes 

körű generál kiviteli tervdokumentáció és költségvetés elkészítésére ajánlattevők 

megjelöléséről - 

 

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

2.1.1-21-JN1-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 céget jelöli meg a teljes körű generál kiviteli 

tervdokumentáció és költségvetés elkészítésére, tőlük kér be ajánlatot: 

 

1.) UNIVERZA-LÉGTECHNIKA KFT. 

Székhely: 4481 Nyíregyháza, Búzakalász utca 6. 

Képviseli: Kostyák Attila 

Adószám: 24063836-2-15 

E-mail: attila.kostyak@univerza.hu 

 

2.) D Automatizálás Kft.  

Székhely: 4031 Debrecen, Vajdahunyad u. 41. 

Képviseli: Dezső János 

Adószám: 23423574-2-09 

E-mail: janos.dezso@dautomatizalas.hu 

 

3.) DERZS TENDER Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Kardos Albert u. 21/a. 3/15. 

Képviseli: Dr. Menyhárt József 

Adószám: 28760975-2-09 

E-mail: jozsef.menyhart@hm-mernokiiroda.hu 

 

Határidő: 2022. szeptember 21. 

Felelős: polgármester aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

És lennének az egyebek, melyhez kapcsolódóan zárt ülést rendelek el.  

K.m.f. 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

Farkasné Juhász Edit  

jegyzőkönyvvezető 

 


