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16. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 21. 

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. Boros 

Tibor és Ballók Zoltán képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Víg Piroskát 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.  

 

120/2022. (IX.21.) 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 egy további napirendi ponttal, a MFP 2022. évi 

kommunális eszközbeszerzéshez kapcsolódó ajánlattevők megjelölése valamint az egyebek. 

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

0 tartózkodik szavazattal a napirendi pontok elfogadásra került. 

 

121/2022. (IX.21.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörére Somodi 

József Tibor által benyújtott pályázat véleményezése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés 2022. év ajánlattevők megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 



Első napirendi pont: Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetői 

munkakörére Somodi József Tibor által benyújtott pályázat véleményezése 

 

Pisók István polgármester: Somodi József adta be a Mikro-térségi szociális intézmény vezetői 

munkakör betöltésére a pályázatot. Somodi József volt idáig is. Szerintem a munkáját jól 

elvégzi, minden egyes olyan dologban, amikor esetleg van valami új dolog, amiben változás 

van, akkor minden esetben a polgármesterrel szokott egyeztetni, vagy pedig az alpolgármester 

asszonnyal. Úgyhogy én javasolnám, támogassuk Somodi Józsefet. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Még egy pár szót szeretnék hozzátenni. Intézményvezető úr 

pályázatát én tanulmányoztam, és mindenben megfelel a követelményeknek. Nyugdíj előtt van, 

ez az utolsó ciklusa. Most 61 éves, 65 évesen megy nyugdíjba. Tényleg így van, ahogy 

polgármester úr mondta, nagyon korrekt, semmit nem csinál az intézményben anélkül, hogy a 

polgármesterekkel ne egyeztetne, úgy Roffon mint Gyendán, illetve Kunhegyesen. Tehát 

gyakorlatilag ami fontosabb kérdés, azt mindig testület elé vitte, tehát jól tudott együttműködni 

a három településnek a vezetőivel.  Én is javaslom elfogadásra a pályázatot.  

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódó 

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

elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, akkor kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 

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

 

122/2022. (IX.21.) számú határozat 

 

- Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetői munkakörére 

Somodi József Tibor által benyújtott pályázat véleményezése – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette a Kunhegyesi-

Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére Somodi József 

Tibor által benyújtott pályázatot. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja Somodi József Tibor intézményvezetői kinevezését. 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 

2.) Kunhegyes Város Jegyzője 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

 

 



Második napirendi pont: Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés 2022. év 

ajánlattevők megjelölése 

Pisók István polgármester: Pályázatot nyertünk egy mulcsozóra. Ez az AGL145-ös, olasz 

szárzúzó, vízszintes tengelyű, billenthető. Annyiból jó, hogy árokpartot lehet vele nyírni, meg 

oldalra kihajtható, tehát tudjuk vele az árokpartokat lefelé is, és oldalra is nyírni. 90 fokban 

felemelkedik, stb. Jobban tudjunk nyírni, mert igazából mindig a gazokkal volt a legnagyobb 

bajunk. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a Stihl fűnyíró traktor is megérkezett, majd most rakják 

össze szerintem. Tehát igen, ez már megvan. De mivel, hogy nem nagyon lehetett kapni sem 

alkatrészt, semmit, ellátási gondok voltak, ez is most jött a végére. Úgyhogy van három cég, 

akit meg kéne jelölnünk ajánlattevőként. Van az Y Klíma Technikai Kft. Kecskemét, van az 

Inforeal Traktor Zrt. Kecskemét, illetve Megatravel Kft., szintén Kecskeméten van egy ilyen 

cég, aki ilyesmit forgalmaz. Ezeket kéne megszavazni, és akkor péntekre kérünk ajánlatot, 

hétfőn meg megszavazzuk, mert ugye 30-áig el kell számolnunk. Aki ezzel egyetért, hogy a 

fent megjelölt ajánlattevők kerüljenek megjelölésre, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, 

hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadása került. 

 

123/2022. (IX.21.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program – „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram MFP-

KOEB/2022. AGL-145 szárzúzó/vízszintes tengelyű billenthetű mulcsozó 

beszerzésére ajánlattevők megjelölése - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program – 

„Kommunális eszköz beszerzése” című alprogram MFP-KOEB/2022. AGL-145 

szárzúzó/vízszintes tengelyű billenthetű mulcsozó beszerzésére az alábbi 3 ajánlattevőt jelöli 

meg, tőlük kér be ajánlatot: 

1) Y-Klima Technika Kft. 

6000 Kecskemét, Budai hegy 159. 

E-mail: yagrogep@gmail.com 

2) Royal Traktor Zrt. 

6000 Kecskemét, Budai hegy 132. 

E-mail: info@royaltraktor.hu 

3) Megatravel Kft.  

6000 Kecskemét Budai hegy 137. 

E.mail: megatravel2000@gmail.com  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 

ajánlatok bekérésére, az ajánlatkérő lapok megküldésére. 

Határidő: 2022. szeptember 23. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

A határozatról értesül: 

mailto:yagrogep@gmail.com
mailto:info@royaltraktor.hu
mailto:megatravel2000@gmail.com


1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Pisók István polgármester: Az orvos kérdést szeretném zárt ülés keretében tárgyalni, így zárt 

ülést rendelek el.  

 

 

K.m.f. 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

Víg Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


