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18. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

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

napján megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 

 

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

RENDELETEK MUTATÓJA 

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

9/2022. (X.26.) számú rendelet    A szociális célú tűzifa juttatásról 

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

HATÁROZATOK MUTATÓJA 

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

 

128/2022. (X.26.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének 

elfogadásáról 

 

129/2022. (X.26.) számú határozat Napirendi pontok elfogadásáról 

 

130/2022. (X.26.) számú határozat A Kunhegyesi Általános Iskola 

Tiszagyendai Általános Iskolája 

2021/2022. tanév oktató-nevelő 

munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

131/2022. (X.26.) számú határozat A Platánfa Óvoda és Konyha 

2021/2022-es nevelési év 

működéséről, szakmai 

tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

132/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-

00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan kiviteli tervek 

elkészítésére beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

 

133/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-

00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan 

projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 
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134/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-

00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan tájékoztatás és 

nyilvánosság feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

 

135/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-

00009 azonosítószámú 

„Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” 

elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódóan közbeszerzési 

feladatok ellátására beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

 

136/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-

00014 azonosítószámú „Élhető 

Tiszagyenda” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódóan 

projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

 

137/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-

00014 azonosítószámú „Élhető 

Tiszagyenda” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódóan 

tájékoztatás és nyilvánoság 

feladatok ellátására beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

 

138/2022. (X.26.) számú határozat TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-

00014 azonosítószámú „Élhető 

Tiszagyenda” elnevezésű 

pályázathoz kapcsolódóan 

közbeszerzési feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

 

139/2022. (X.26.) számú határozat Két ülés közötti beszámoló 

elfogadásáról 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………… 
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18. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 26. napján 

megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   
 

    Pisók István polgármester 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Boros Tibor János képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

János, Ballók Zoltán és Hajnal Istvánné képviselők hiányoznak. 

 

Felkérem Moldovánné Janku Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Moldovánné Janku Mónikát 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

128/2022. (X.26.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 
 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Moldovánné Janku Mónikát 

elfogadta a testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

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

mai testületi ülés napirendje, annyi változtatással, hogy a két ülés közötti beszámoló az ülés 

végére kerülne, míg az iskolai, óvodai beszámolók az ülés elejére. Aki ezzel egyetért, kérem, 

hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a 

napirendi pont elfogadásra került. 

 

129/2022. (X.26.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános Iskolája 2021/2022. 

tanév oktató-nevelő munkájáról 

Ea.: Mártonné Tőzsér Erika tagintézményvezető 

 

2. Beszámoló a Platánfa Óvoda és Konyha 2021/2022-es nevelési év működéséről, 

szakmai tevékenységéről 

Ea.: Balogh Edina intézményvezető 
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3. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan generál kiviteli tervek 

elkészítésére beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

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

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

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

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kötelezően előírt 

tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés 

Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság 

feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett 

ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester  

 

10. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

11. Két ülés közötti beszámoló 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

12. Egyebek 

 

Első napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános 

Iskolája 2021/2022. tanév oktató-nevelő munkájáról. 

 

Pisók István polgármester: Megkérdezem az intézményvezető asszonyt, Mártonné Tőzsér 

Erikát, hogy mondana-e pár szót, tenne e kiegészítést? 
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Mártonné Tőzsér Erika: Kiküldtük a beszámolót, ami egy elég terjedelmes anyag lett, minden 

benne van, ha valakinek bármi kérdése van, szívesen válaszolok.  

Balogh Henrietta aljegyző: Ti, hogy oldjátok meg a fűtés kérdést most az iskolában? 

Mártonné Tőzsér Erika intézményvezető: A fűtéssel nincs problémánk igazából, mert 

földhővel fűtünk. Azt nem tudjuk csak, hogy a napelemről megy-e a szivattyú működtetése, 

vagy nem. Illetve az igényt beadtam, hogy jó lenne lecserélni a villanyóra elejét, mert nem látni. 

Az óraállást minden héten le kell adnunk, eddig havonta kellett. A földhő vezetékrendszerén 

szűkítettünk, a gyerekek már nem tudják állítani, az általunk beállított fűtés megy mindenhol.  

Pisók István polgármester: Az alap hőt szerintem az elektromos hálózat adja, az oda-vissza 

dolgozik egész évben.  

Mártonné Tőzsér Erika intézményvezető: A tankerület is kért egy intézkedési tervet az 

energia megtakarításról, kiküldtük már azt is.  

Pisók István polgármester: Én úgy gondolom az együttműködésünk jó az iskolával. Ha 

ünnepségeket szervezünk is meg tudunk mindent beszélni. Nem könnyű Erika helyzete sem, 

ezt tudjuk, eltérő minőségű gyerekek járnak ugye hozzánk iskolába. Én a beszámolót 

elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm! 

megállapítom, hogy az iskola beszámolója 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadásra 

került.  

130/2022. (XI.26.) számú határozat 

- A Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Általános Iskolája 2021/2022. tanév 

oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról- 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunhegyesi Általános 

Iskola Tiszagyendai Általános Iskolája 2021/2022. tanév oktató nevelő munkájáról szóló 

beszámolót és azt elfogadja. 

Megköszöni intézményvezető asszony és a pedagógusok, segítők munkáját.  

A határozatról értesül:  

1.) Kunhegyesi Általános Iskola Vezetője helyben 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

Második napirendi pont: a Platánfa Óvoda és Konyha 2021/2022-es éves beszámolója 

működésükről, szakmai tevékenységéről 

Pisók István polgármester: Megkérdezem az intézményvezető asszonyt, Balogh Edinát, hogy 

mondana-e pár szót, tenne e kiegészítést? 

 

Balogh Edina intézményvezető: Intézkedési tervet én nem készítettem, mert hozzám nem 

érkezett ilyen kérés. Viszont azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanúgy, mint az előző években, 

most is odafigyelünk a gáz- és áramfogyasztásra. A fogyasztásunk az elmúlt évekre visszanézve 

annyi, mint egy átlag háztartásé, ami ahhoz képest, hogy egy intézmény vagyunk, nem rossz 
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azt gondolom. Áramot csak ott és akkor használunk, amikor és ameddig szükséges. A 

gyerekanyag az valóban sajnos évről évre egyre rosszabb, és ahogy Erika is mondta, nagyon 

nagy terhet ró ez ránk. Idén bekerültem újra a tanfelügyeleti ellenőrzésbe, úgymint 

intézményvezető és mint intézmény is. Úgyhogy majd polgármester úrnak is biztosan ki kell 

jönnie jövőre, ha jönnek ellenőrizni.  

Pisók István polgármester: Hogyne. Annyit szeretnék még mondani, hogy a fűtés az 

óvodában biztosan meg fog emelkedni, mivel emelt szintű gázt kell fizetni. A TOP PLUSZ 

pályázatnak köszönhetően majd az óvodára is napelemet teszünk, illetve hőszivattyús rendszer 

lesz. Ha az árakat nem tudnánk esetleg fizetni, akkor még mindig opció a szalmabálás kazán.  

Balogh Edina intézményvezető: Így van. Az szakember által lett elzárva, átnézték. Ez egy 

megoldható alternatíva lenne.  

Pádár Lászlóné képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy a szülői értekezleteken nyilván 

szembesítitek a szülőket a problémákkal. Ők, hogy viszonyulnak ehhez, a problémákhoz? 

Balogh Edina intézményvezető: A szülői értekezleteken ugye természetesen mindig csak 

általánosítunk. Tudják viszont mindig, hogy kinek mi szól, mi mindig elmondjuk, hogy 

keressenek minket bizalommal bármikor. Általában már a szülőik után szoktak jönni és 

keresnek, hogy tudunk-e segíteni. Vannak viszont persze páran olyanok is, akik nem akarják 

ezeket elfogadni. Évente kétszer végzünk a gyerekek képességeiről felmérést, ez egy nagy 

munka. Akik itt esetleg nem úgy teljesítenek, azoknak szoktunk adni otthonra feladatlapokat.  

Pisók István polgármester: Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy az élelmezés vezetővel 

is vannak ugye problémák. Elszámolással, mindennel. Úgyhogy nagyon jó lenne helyette találni 

valakit.  

Balogh Henrietta aljegyző: A nyersanyagon is túlzottan spórol, pedig azt el lehet költeni 

mindet, mert ami megmarad pénz, azt vissza kell adnunk az államnak.  

Pisók István polgármester: Igen, le kellene vele ülni beszélni ezekről a dolgokról.  

Lenge Tiborné képviselő: Én is ahogy kijárunk családokhoz, azt látom, hogy nagy nevelési 

gondok vannak. Ez pedig nem az intézményekre, hanem a szülőkre tartozna még.  

Pisók István polgármester: Nyilvánvalóan az oktatás kárára megy ez el, hogy ilyen dolgokkal 

kell még pluszban foglalkozni az iskolában, óvodában. Akkor én javaslom a beszámolót 

elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a beszámoló elfogadásra került. 

131/2022. (XI.26.) számú határozat 

- A Platánfa Óvoda és Konyha 2021/2022-es nevelési év működéséről, szakmai 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról- 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Platánfa Óvoda és 

Konyha 2021/2022-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolót és 

azt elfogadja. 

Megköszöni intézményvezető asszony és a pedagógusok, segítők munkáját.  

A határozatról értesül:  
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1. Platánfa Óvoda és Konyha Vezetője helyben 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4. Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: TOP PLUSZ energetikai pályázathoz generál kiviteli tervek 

elkészítésére beérkező ajánlatok értékeléséről.  

Pisók István polgármester: A legjobb ajánlatot a Deconomi Kft adta be 10.653.000 forinttal. 

A napelemre és a hőszivattyús rendszerhez készítenék el a tervezetet ugye. A művelődési ház, 

a két szolgálati lakás, a szociális intézmény, a múzeum és az óvoda van ebben benne. Javaslom 

a Deconim Kft. javaslatát elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, 

hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

132/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

kiviteli tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 tervezőtől kért be 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 
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Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a 

Deconim Kft-t választotta, mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 10.653.000.- Ft azaz 

Tízmillió – hatszázötvenháromezer 00/100 forint összegben. 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Deconi Kft-vel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Negyedik napirendi pont: TOP PLUSZ energetikai pályázathoz a projektmenedzseri 

feladatok ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: A legjobb ajánlatot a Jász Nagykun Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség adta be, amit láthatnak is a képviselők, 4.546.000 forinttal. 

Elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 

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

 

133/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására: 

 

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. 

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

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséget választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 

4.546.600.- azaz Négymillió – ötszáznegyvenhatezer – hatszáz forint összegben. 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Ötödik napirendi pont: TOP PLUSZ energetikai pályázathoz a tájékoztatás és nyilvánosság 

feladatok ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: A legjobb ajánlatot a Jász Nagykun Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség adta be, amit láthatnak is a képviselők, 381.000.- forinttal. 

Elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 

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

 

134/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására beérkezett ajánlatok 

értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot 

tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátására: 

 

1: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

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

mailto:csatari@szvf.hu
mailto:vargam@szvf.hu
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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  

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséget választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 

381.000.- azaz Háromszáznyolcvanegyezer forint összegben. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Hatodik napirendi pont: TOP PLUSZ energetikai pályázathoz a közbeszerzési feladatok 

ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Ez már egy nagyobb volumenű dolog, 217 millió forintról van 

szó. Itt a legjobb ajánlat a DERZSTENDER Kft. adta 2.286.000 forinttal. Nagy összegekről 

van itt szó, de a felelősség is nagy. Ha nincs jól megírva, meg is támadhatják.  A TOP PLUSZ 

egy uniós pályázat, szigorúbban fogják ellenőrizni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással 

szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

 

 

 

 

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
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135/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

korszerűsítés Tiszagyenda településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

településen” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot 

közbeszerzési feladatok ellátására: 

 

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 

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a DERZS 

TENDER Kft-t választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 2.286.000.- azaz 

Kettőmillió - kettőszáznyolcvanhatezer forint összegben. 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

DERZS TENDER Kft-vel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Hetedik napirendi pont: „Élhető Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projekt 

menedzseri feladat ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről.  

mailto:kozbeszerzes@szockbauer.hu
mailto:kozbeszkk@gmail.com
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Pisók István polgármester: Itt arról van szó, hogy a kótában megépülne egy játszótér, 

kerékpáros tanpálya, biciklis munkapálya, illetve kondipálya, és lenne egy fél nyitott 

rendezvényterem. Be lenne parkosítva. Itt szintén a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség 

adta be a legjobb ajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon, köszönöm! 

Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 

került. 

136/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot projektmenedzsmenti 

feladatok ellátására: 

 

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  

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséget választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 

4.267.200.- azaz Négymillió – kettőszázhatvanhétezer - kettőszáz forint összegben. 

 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

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
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1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Nyolcadik napirendi pont: TOP PLUSZ „Élhető Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Pisók István polgármester: 990.000 forint érkezett itt be ajánlatnak. Lesz majd a 

buszfordulónál gyalogátkelőhely is, stb, ilyen dolgok vannak ebben benne. Az 

áremelkedésekkel majd számolni kell. A költségvetésnél figyelni kell, hogy beleférjünk 

mindenbe. Napelem lenne jó ide is, de ez most nem lehetséges. Majd esetleg a kandelábereket 

cseréljük napelemekre, vagy pedig akkumulátort teszünk be. A tavasszal fog majd ez kezdődni, 

most már a télbe megyünk bele, nem kezdenek bele egy építkezésbe. A JNSZ Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség adta be a legjobb ajánlatot, aki ezzel egyetért, kérem 

kézfeltartással szavazzon! Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

137/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan tájékoztatás és nyilvánoság feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot tájékoztatás és 

nyilvánosság feladatok ellátására: 

 

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 

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
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cégjegyzékszám: 16-10-001768 

képviselő neve: Csatári István vezérigazgató  

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséget választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 

990.600.- azaz Kilencszázkilencvenezer – hatszáz forint összegben. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert JNSZ 

Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Kilencedik napirendi pont: TOP PLUSZ „Élhető Tiszagyenda” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről  

Pisók István polgármester: A DERZS TENDER Kft. adta be a legjobb ajánlatot, 1.651.000 

forinttal. Tájékozódtunk erről a Kft-ról már ezelőtt, elég jó referenciákkal rendelkezik. 

Javaslom fogadjuk el ezt az ajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze! 

Köszönöm! Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat 

elfogadásra került.  

 

138/2022. (XI.26.) számú határozat 

 

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

elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-

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

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 3 ajánlattevőtől kért be ajánlatot közbeszerzési feladatok 

ellátására: 

 

1. STOCKBAUER Kft. 

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

b. Képviseli: Dr. Kovács Péter 

c. Adószám: 14217137-2-42 

d. E-mail: kozbeszerzes@szockbauer.hu 

 

2. Best Offer Közbeszerzési Kft. 

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

mailto:kozbeszerzes@szockbauer.hu
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b. Képviseli: Dr. Kovács Krisztina 

c. Adószám: 26353082-2-15 

d. E-mail: kozbeszkk@gmail.com 

 

3. DERZS TENDER Kft. 

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

b. Képviseli: Bődi Szilvia, Dr. Fülöp Gyula 

c. Adószám: 25310715-2-16 

d. E-mail: derzstender@gmail.com 

 

Mindhárom cég határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes ajánlattevőként a DERZS 

TENDER Kft-t választotta mivel az övé volt a legkedvezőbb ajánlat 1.651.000.- Ft azaz 

Egymillió - hatszázötvenegyezer forint összegben. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

DERZS TENDER Kft-vel történő szerződéskötésre.  

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Iratár 

 

Tizedik napirendi pont: Szociális tűzifáról szóló rendelet megalkotása  

Pisók István polgármester: A belügyminisztérium keményen szabályozza ezt, nem csak úgy 

bárki kaphat tűzifát. 85.500 forint most a keret, amit az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladhat meg. Tavaly is ugyanennyi volt.  

Boros Tibor képviselő: Jobban oda kell figyelni, igazolást, papírt hozni mindenről.  

Pisók István polgármester: Igen, sokan nem gondolják ezt át, hogy ha hamis papírokat hoznak 

be, az költségvetési csalás, mivel ez közpénz, amit kapunk az államtól erre a célra.  

Balogh Henrietta aljegyző: Idén 220.660 forint önerőt kell hozzátennünk, ez köbméterenként 

1270 forintot jelent.  

Pisók István polgármester: Amit az önkormányzat szociális keretéből kell hozzátenni. De 

általában mindig innen kapjuk a környékről. Valamelyik évben viszont, mikor messzebbről 

tudtuk hozni csak, ki kellett fizetni 2-3 millió forintot, csak a szállításra.  

Pádár Lászlóné képviselő: Meg lesz a 158 köbméter keményfa? Mert olvastam, hogy 

amennyiben nem tudják biztosítani, abban az esetben lehet nyárfát is adni, csak akkor annak 

arányában kell kiadni. 

Pisók István polgármester: Már egyeztettem az erdésszel, már le is szállítottak ide azt hiszem 

30 köbmétert. Itt a környékben általában hagynak nekünk mindig, félre van téve. Fölvesszük 

mailto:kozbeszkk@gmail.com
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majd a kapcsolatot a Nefaggal, és ők tudják majd megmondani, hogy mikor és honnan kapjuk 

a fát.  

Balogh Henrietta aljegyző: A határidőn szeretnék változtatni, mert november 4-e van beírva, 

de az nagyon korai. November végére nézek majd egy új időpontot, hogy legyen legalább két 

hetük az embereknek beadni a kérelmeket, beszerezni a papírokat. Az új időpont november 

18-a lenne, ez már elég a papírok beszerzésére is.  

Pisók István polgármester: Rendben, akkor aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással 

jelezze! Köszönöm! Megállapítom, hogy a rendelet azzal a módosítással, hogy a kérelmeket 

november 18-ig lehet beadni 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadásra került.  

 

9/2022. (X.26.) számú rendelet 

A szociális célú tűzifa juttatásról 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi -  

 

Pisók István polgármester: Volt az elején szó a két ülés közötti beszámolóról, ahol a 

spórolásról, energiatakarékosságról volt szó. Itt a hivatalban kicsit még könnyebb helyzetben 

vagyunk, mivel ugye napelem van. A szociális otthonnál lehetne kicsit jobban spórolni, egy 

irodába költöztetni mondjuk az embereket.  

Lenge Tiborné képviselő: Mi tegnap voltunk bent Kunhegyesen, beszéltünk erről. Mi szociális 

mentorok, legtöbbször családnál vagyunk kint. De úgy egyeztünk meg, hogy amikor nem 

családnál leszünk, akkor otthonról fogunk dolgozni. Erzsikének lenne annyi kérése, hogy 

tudunk-e neki biztosítani esetleg egy helységet, ahol heti kétszer délelőttönként ügyfelezhetne.  

Pisók István polgármester: Anettal is beszéltem erről, hogy náluk is a lányok legtöbbször kint 

vannak, amikor pedig papírmunkáznak, azt meg tudják oldani egy irodában is.  

Lenge Tiborné képviselő: Ez bőven elég lesz ez a heti két alkalom ügyfelezésre is itt az 

önkormányzatnál, megszokják majd az ügyfelek is. Itt van számítógép is, el tudnak intézni 

mindent.  

Pisók István polgármester: A művelődési házat ugye bezártuk, ott nincs most ezzel gond. Ha 

valaki esetleg ki akarja bérelni, akkor megmérjük majd a gázórát, hogy mennyit fogyasztott, es 

azt kifizeti. A múzeumnál szintén nem megy ugye a fűtés. A szolgálati lakásoknál a lakók 

szintén maguk fizetik.  

Pádár Lászlóné képviselő: Igen, a múlt héten volt a pénzügyi bizottságnak egy ülése, amiről 

most itt beszélünk az is szóba került. Az előírt hőmérsékleteket be kell tartani, illetve ellenőrizni 

kell.  

Pisók István polgármester: Igen, erre mindenképpen figyelni kell. Én Palikát megbíztam, 

hogy a szociális helyiségekben járjon majd mindig körbe és ellenőrizze a hőfokokat, hogy ne 

maradjon indokolatlanul bekapcsolva konvektor. De ha ne adj isten rá kellene segíteni a 

gázfűtésre majd, akkor itt vannak a szalmabálás kazánok. Át fogom nézetni majd ezeket 

szerelővel.  
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Pisók István polgármester: A közvilágítás kérdéses még. Kaptunk már értesítést, januártól 

1.200.000 forint lesz a számlánk kb, a jelenlegi 400.000 forint helyett.  

Pádár Lászlóné képviselő: Igen, erről is esett szó a múltkori pénzügyi bizottsági ülésen. 

Gizikének volt javaslata rá, hogy a világítást este 10 és hajnal 5 óra között kapcsoljuk ki. Szóba 

jött ugye a közbiztonság kérdése, mi azt javasoltuk, hogy a polgárőrségnek, illetve a 

rendőrségnek fokozottan járőröznie kellene. Illetve szóba került még, hogy a sportkörnek a 

rezsijét is felül kellene vizsgálni, kell-e nekünk azt adni ilyen körülmények között is. Aztán az 

üzemanyag fogyasztás. Menetlevelet vezetni, mindenről számla, és mindent csak utalványozás 

után fizetni.  

A másik, amiről beszélni szeretnék: az orvosi rendelő ablaka sarkig nyitva volt. Dátummal, 

fényképpel tudom bizonyítani. Nem a hőmérséklet a lényeg most, hanem hogy bárki bemehetett 

volna. Bárki is felelős ezért, minimum egy írásbeli figyelmeztetést kell adni.  

Pisók István polgármester: Láttam egyszer én is, bukóra nyitva volt hagyva az orvosi rendelő 

ablaka. Akkor én szóltam a takarítónőnek, hogy csukja be, mert nekem ugye nincs kulcsom 

hozzá.  

Pádár Lászlóné képviselő: Panaszkodnak a vízre is sokan megint. Van fotó is róla mennyire 

fekete újra.  

Pisók István polgármester: Voltunk az önkormányzatoknak minden évben megrendezett 

rendőrségi fórumán. Sok önkormányzatnak megfordult a fejében, hogy lekapcsolja a 

közvilágítást, de ehhez ugye egyeztetni kell a rendőrséggel. A rendőrök nem örülnek ennek, 

mivel a közbiztonság biztos, hogy romlani fog. Én éppen ezért, a legvégső megoldásnak tartom 

a közvilágítás kikapcsolását. Holnap lesz a megbeszélés, tájékoztatás a polgármestereknek a 

takarékoskodással kapcsolatban. Én ezt megvárnám, hogy egyáltalán mit javasolnak nekünk. 

Ahhoz egyébként, hogy szabályozni tudjuk a közvilágítást, ahhoz minden trafóba be kell 

szerelni egy kapcsolót, ehhez viszont egyeztetnünk kell majd az e-onnal. De megmondom 

őszintén, én nem akarnám kikapcsolni. Kapcsolják ki ők, ha majd nem tudjuk fizetni a 

számlákat. Márpedig nem fogjuk tudni, hacsak nem kapunk segítséget.  

Boros Tibor képviselő: Azt had, kérdezzem már meg, hogy te a sport kérdéshez, hogy állsz? 

Mert én személy szerint még ötlet szintjén is rossznak tartom, elvenni a támogatást.  

Pisók István polgármester: Szerintem az öltözőket még nem is fűtik, mikor meccsek vannak. 

Azon gondolkoztam viszont, hogy még október 31-ig be lehet adni a pályázatot napelemekre, 

és akkor lehetne ott is az. És hogyha most beadjuk, akkor még engedni fogják a visszatáplálást. 

Az a napelem elég lenne mindenre, mehetne arról minden. Ez, ha jól számolom kb. 2 millió 

forint lenne, annyiba kerülne. Igaz most erre nincs meg a pénz, de erre van még 2 évünk, hogy 

összeszedjük. Mindenesetre lesz egy engedélyünk, amit majd felhasználunk, ha meglesz rá a 

pénzünk. Én szeretem a focimeccseket, szeretek kijárni, megmondom őszintén. Az 

asszonykórust is szerettem, amíg működött.  

Lenge Tiborné képviselő: Ha minden igaz jövő januártól újra indul a kórus. Most is vannak 

meghívásaink, amikre sajnos nem tudunk menni.  

Pádár Lászlóné képviselő: Még valamit szeretnék. Nagyon időszerű lenne már azt gondolom 

emelni a lakbéreket az önkormányzati lakásoknál. Ezek nem szociális bérlakások, ezeket 

rendesen dolgozó, fizetéssel rendelkező emberek veszik ki.  
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Pisók István polgármester: Igen, most valószínűleg a kommunális adón is emelni fogunk. 

Eddig a COVID miatt ugye nem lehetett, de most már majd igen. Kell is, mert nálunk a 

legalacsonyabb a környéken.  

Jut eszembe, van egy lakás, amiről azt beszéltük, hogy kiadjuk 15 ezer forintért. A másik pedig, 

a Kossuth úton van egy ház, ahol most a Zsigri Katalint engedtük lakni. Elméletileg azt a házat 

úgymond menedékháznak kaptuk, hogy az ideiglenesen rászorulók mehessenek oda.  

Lenge Tiborné képviselő: Érdekes pedig, mert van a fiának háza a József Attila úton.  

Pisók István polgármester: Igen, ez a lényeg. Hogy amíg egyedül lakott ott, addig a pályázati 

kötelességünknek eleget kellett tennünk, hogy 5 évig nem kérhetünk ugye tőle bérleti díjat. De 

mivel most odaköltözött a fia, aki jövedelemmel rendelkezik. Így már lehet tőlük bérleti díjat 

kérni. Nyilvánvalóan ez nem egy komfortos lakás, tehát ehhez mérten kell majd eldöntenünk, 

hogy mennyi legyen a díja. Illetve a villanyórát is átíratjuk most már az ő nevére, és akkor 

kedvezményt is tud igénybe venni. De utána nézünk még pontosan, hogy mi, hogy is volt a 

pályázatban.  

Rendbe tesszük most ezeket a kiadó házainkat is majd, a temetőkben is voltunk most 

mindenhol, kitakarítottuk, úgyhogy most nem lehet panasz egyikre sem.  

Hogyha a pályázati tervek elkészítésére beérkeznek a tervek, akkor még össze kellene majd 

ülnünk.  

Balogh Henrietta aljegyző: A két ülés közötti beszámolót még el kellene fogadnia a 

testületnek.  

Pádár Lászlóné képviselő: Még annyit szeretnék kérdezni, hogy a kormánynak ugye 

szeptember 30-ig kellett választ adnia, hogy a vízi közművet átadjuk? Vagy nem adjuk?  

Balogh Henrietta aljegyző: Ami előzetes döntés született, azt mi elküldtük, de arra még semmi 

reakció nem érkezett.  

Pisók István polgármester: Igazából ahogy tudom én, azokra a vízmű telepekre vonatkozik 

ez, akik nincsenek benne ebben a vízi közmű társulásban, hanem mint magán város üzemeltetik.  

Pádár Lászlóné képviselő: Még valami. Az öregek napja meg lesz idén tartva?  

Pisók István polgármester: Az idősek napját mindig a szociális szervezetek szokták szervezni. 

Természetesen mi is segítünk benne, csak nem a mi feladatunk ez elsősorban.  

Lenge Tiborné képviselő: Van egy önkéntes csoport, ahol én tag vagyok, fel is ajánlottam a 

segítségemet, de azt mondták nem tartanak rá igényt. Én ezt elfogadtam.  

Pisók István polgármester: Ha lesz is ilyen rendezvényünk, az november közepe-vége körül 

lesz úgyis. Az is probléma viszont, hogy sok idős betegség miatt például, nem tud eljönni ezekre 

a rendezvényekre, egy tál ételnek viszont biztosan ők is örülnének. És ha egy valakinek adunk, 

akkor mindenkinek adni kell. 

Lenge Tiborné képviselő: Én javasolnám, hogy egytálétel legyen, kiadagolva, és vigyék ki 

mindenkinek házhoz.  

Pisók István polgármester: Ezzel egyet értek. Ha oda kerül a sor, akkor majd mindenképpen 

javasoljuk, hogy ezt így szervezzék meg.  
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Lenge Tiborné képviselő: Mondani szeretném még, hogy olyan szép hagyomány volt itt 

gyendán, hogy a legidősebb lakót mindig köszöntöttük. Ez úgy eltűnt, miért?  

Pisók István polgármester: Nem tűnt el, most is ugyanúgy köszöntjük őket.  

Rendben, akkor a két ülés közötti beszámolót, aki elfogadja kézfeltartással jelezze! Köszönöm! 

Megállapítom, hogy a két ülés közötti beszámoló 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal 

elfogadásra került.  

139/2022. (X.26.) számú határozat 

- Két ülés közötti beszámoló elfogadásáról –  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót 

elfogadta. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, vélemény a mai 

testületi üléssel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést 

bezárom.  

 

K.m.f. 

 

 

Pisók István                         Balogh Henrietta 

          polgármester               aljegyző 

 

Moldovánné Janku Mónika 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


