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6. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 7. napján 

megtartott soron kívüli Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    Boros Tibor képviselő 

    Pádár Lászlóné képviselő 

    Lenge Tibor Andrásné képviselő 

    Oláh János képviselő 

    Ballók Zoltán képviselő 

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Mindenki jelen van. 

 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 7 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

39/2022. (IV.07.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát elfogadta a 

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

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

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

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

megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 

 

40/2022. (IV.07.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1. Szakmai alapdokumentum módosítására tett javaslat véleményezése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2. TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 



 

3. TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához kapcsolódó koncepció terv illetve engedélyes és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésére ajánlattevők megjelöléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4. TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához megalapozó dokumentumok elkészítéséra ajánlattevők megjelöléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Első napirendi pont: Karcagi Tankerület kérelme a szakmai alapdokumentumok módosítására 

Pisók István polgármester: Van egy autista kisgyermek az iskolában és föl szeretnének venni 

rá plusz normatívát, emiatt módosítani kell a szakmai alapdokumentumokat a mellékletben 

kiküldött előterjesztés szerint. A testületnek hozzá kell járulni ehhez, úgy gondolom ennek 

semmi akadálya. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati 

javaslatot. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a határozati 

javaslatot.  

 

41/2022. (IV.07.) számú határozat 

- Karcagi Tankerület szakmai alapdokumentumának módosításához történő 

hozzájárulásról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, támogatja, hogy a 

Karcagi Tankerületi Központ szakmai alapdokumentumába a tagintézményben kerüljön 

felvételre a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése 

– oktatása alapfeladathoz az autizmus spektrumzavar fogyatékosságtípus.  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és 

az aljegyzőt, hogy a szakmai alapdokumentum módosítását segítség elő. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

A határozatról értesül:  

1.) Karcagi Tankerület Központ 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 



Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzata által a TOP- Plusz -1.2.3-21-

JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás benyújtása. 

Pisók István polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását. Megkérdezem, hogy ehhez a 

napirendi ponthoz valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye van-e? Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik 

szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot.  

 

42/2022. (IV.07.) számú határozat 

- TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati 

felhívásra.  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a 

pályázat benyújtása érdekében történő közreműködésre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Harmadik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzata által a TOP- Plusz -1.2.3-

21-JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt 

pályázathoz szükséges koncepció terv, valamint engedélyes és kiviteli tervdokumentációra 

árajánlatok kérése 

Pisók István polgármester: Javaslom a következőktől kérjünk be árajánlatot: 

Marosi Csaba E.V. (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4) 

Szatlóczki Attila E.V (Szatlóczki Solutions Kft., 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15.) 

Nagy Imre E.V. (GEOVONAL Kft., 2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 47/A.) 

Oláh János képviselő: Mit takar ez a pályázat, igazából nem volt lehetőségünk ezt átolvasni. 

Pádár Lászlóné képviselő: Ezért tartózkodtam. 

Pisók István polgármester: Ebben a pályázatban van lehetőségünk belterületi utat felújítani. 

Mindenki úttervező. Április 30-ig lehet beadni a pályázatot. 

Oláh János képviselő: Köszönöm szépen. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati 

javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a határozati 

javaslatot.  



43/2022. (IV.07.) számú határozat 

 

- TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához kapcsolódó koncepció terv illetve engedélyes és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésére ajánlattevők megjelöléséről - 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-

1.2.3-21-JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó 

koncepció terv, illetve engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi 

ajánlattevőket jelöli meg: 

 

1.) Marosi Csaba egyéni vállalkozó 

5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III/4. 

E-mail cím: marosicsaba27@gmail.com 

Adószám: 62912563-1-36 

 

2.) Szatlóczki Solutions Kft. 

Székhely: 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15. 

Telephely: 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 19. 

Adószám: 27099223-2-16 

Cégjegyzékszám: 16-09-018844 

Képviselő: Szatlóczki Attila 

Email: szatloczkisolutions@gmail.com 
 

3.) GEOVONAL Kft. 

2724 Újlengyel, Kossuth L. u.  47/A 

Adószám : 27456026-2-13 

geovonalkft@gmail.com 

Képviselő : Nagy Imre 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 

ajánlatkérés kiküldésére. 

 

Határidő: 2022. április 8. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

Negyedik napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzata által a TOP- Plusz -1.2.3-21-

JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt 

pályázathoz szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésére árajánlatok kérése 

Pisók István polgármester: Javaslom a következőktől kérjünk be árajánlatot: 

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 

mailto:marosicsaba27@gmail.com
about:blank
about:blank


Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz valakinek kérdése, 

hozzászólása, véleménye van-e? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati 

javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a határozati 

javaslatot.  

 

44/2022. (IV.07.) számú határozat 

- TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat 

benyújtásához megalapozó dokumentumok elkészítéséra ajánlattevők 

megjelöléséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_Plusz-

1.2.3-21-JN1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó 

megalapozó dokumentumok elkészítésére az alábbi ajánlattevőket 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  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 

ajánlatkérés kiküldésére. 

 

Határidő: 2022. április 8. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

Ötödik napirendi pont: Tiszagyendáért Kommunális Nonprofit Kft megszüntetése. 

Pisók István polgármester: Megszüntették az adószámát így megszűnt a Nonprofit Kft. 

Pádár Lászlóné képviselő: Ez mivel jár együtt? 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Pisók István polgármester: Megszűnt a Nonprofit Kft, valamennyi pénz volt bent, majd most 

kérjük a régi ügyvezető igazgatót tájékoztasson, mi nem férünk hozzá. Különösebb tartozása 

nincs a Nonprofitnak, ha tartozik, akkor a NAV-nak tartozik. 

Hatodik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Elindult a Vízmű-telepen az új víz egy hete, viszont történt egy 

olyan dolog hogy a klór adagoló tönkrement és most manuálisan oldják meg a klór adagolást. 

Ennek a javítása valószínű jövő héten elkészül, de ki kell cserélni az egészet, mert életveszélyes 

állítólag a klór adagoló. Ez durván 5.000.000.-Ft-ba kerülne, tett a TRV egy olyan ajánlatot, 

hogy részletekbe fizessük ki. De úgy szól a törvény ahol a bevétel keletkezik, ott kell a kiadást 

is fizetni, de majd meglátjuk mi lesz, a bérleti díj terhére már nem tudjuk. 

Pádár Lászlóné képviselő: Gyakorlatilag akkor most még ihatatlan a vizünk? 

Pisók István polgármester: Nem ihatatlan, tökéletes a vizünk. 

Pádár Lászlóné képviselő: Dobos Juditnak a kérését tolmácsolnám a templom melletti járda 

részt letakarította, ki takarította a bokrok alját is, viszont nem tudta hova tenni ezt a törmeléket 

azt kérte, hogy szállítsuk már el. A másik hogy nagyon sok megkeresést kapok, hogy mi van 

már az orvosi ellátással, hogy oldódik meg, orvosi lakás stb.? 

Pisók István polgármester: Benyújtottuk a pályázatot az orvosi lakásra. Az orvos probléma 

nem csak tiszagyendai probléma sajnos az egész országban nem nagyon van orvos. Jelenleg 

Dr. Katona Gábor van itt helyettesíteni. 

Oláh János képviselő: Van e valami telekalakítási fejlemény? 

Balogh Henrietta aljegyző: Nincsen, mivel nagyon el vannak havazva a településrendezési 

terveket készítők, nekünk a Kiszelovicsék csinálták, én azt mondom idén nyáron lesz ebből 

valami. 

Pádár Lászlóné képviselő: A jegyzőkönyvek, amik fel vannak töltve nem nyitható meg. 

Valamit csinálni kellene, hogy a weboldal normálisan működjön. 

Balogh Henrietta aljegyző: Peti jelezte, hogy valami hiba van a weboldallal. 

Pádár Lászlóné képviselő: A tartózkodásom okáról szeretnék mondani annyit, hogy azért 

tartózkodtam, mert nem kap az ember időben meghívót, nem kap, anyagot ide van, téve ezt öt 

perc alatt nem lehet átnézni tehát, nincs miről beszélni! Nincs meghirdetve pedig a soron kívüli 

testületi ülés is nyilvános. Szeretném, ha a jövőben ez úgy menne, ahogy az előírásban le van 

írva az SZMSZ-ben. Köszönöm szépen! 

Pisók István polgármester: Igyekszünk majd minél hamarabb kiküldeni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Az utóbbi időben megemelkedtek a kóbor kutyák száma, 

hogy lehetne utána nézni? Batóék befogták annak idején. 

Ballók Zoltán képviselő: Akkor még volt menhelyünk, ahová kivigyük. 

Pisók István polgármester: Nem kóbor kutyák, van, gazdájuk csak ki engedik. Oláh Andiék 

szokták őket befogni és elviszik a menhelyre. 



Oláh János képviselő: Visszatérve Marikához, nem menteni akarom magunkat, de sajnos ez a 

mai helyzet a mai pályázatokkal borzasztó kevés határidőkkel működik, ilyenkor az egyik 

óráról a másikra kell dönteni, nekünk is úgy kell hozzáállni, ha azt, akarjuk, legyen valami.  

Pisók István polgármester: Gondolom, mindenki azon van, ha van, lehetőség be kell adni a 

pályázatot! 

Pádár Lászlóné képviselő: Gyakorlatilag én most ezzel nem akadályoztam meg semmit sem, 

elmondtam a tartózkodásom okát és továbbra is fenntartom. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Soha nem tudjuk, hogy a járvánnyal mi a helyzet, minden 

héten kellene egy jelentés, hogy hány covid fertőzött van. 

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 

 

 

Tóthné Kovács Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

  


