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7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28. 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 

     

   

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 

 

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

Zoltán képviselő hiányzik.  

 

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

kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 6 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

45/2022. (IV.28.) 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadtuk a napirendi pontokat. 

 

46/2022. (IV.28.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) 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 tervdokumentációóra 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 



2) 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 beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3) Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem eszközbeszerzésére 

ajánlattevők megjelölése 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

4) Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem eszközbeszerzésére 

ajánlattevők megjelölése  

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázatban ingatlan 

megvásárlásáról 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6) Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése keretében történő fűnyíró traktor 

beszerzésére ajánlattevők megjelöléséről (szóbeli előterjesztés) 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

7) Egyebek 

 

Első 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 beérkezett 

ajánlatok értékeléséről. 

Pisók István polgármester: Három ajánlat érkezett, a legjobb ajánlatot a GEOVONAL Kft 

nyújtotta be. Javaslom, hogy az ő ajánlatuk kerüljön elfogadásra az engedélyes és kiviteli tervek 

elkészítésére. Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás 

van-e még? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 

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

 

47/2022. (IV.28.) számú határozat 

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

felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz szükséges koncepció terv, valamint engedélyes 

és kiviteli tervdokumentációóra beérkezett ajánlatok értékeléséről – 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 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 ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

 

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 

 

2. Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. A legkedvezőbb 

ajánlatot a GEOVONAL Kft. adta 2.413.000.- Ft azaz Kettőmillió – 

négyszáztizenháromezer forint összegben.  

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzata a GEOVONAL Kft-t bízza meg a TOP_PLUSZ-

1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak fejlesztése” című pályázat koncepció tervének, 

engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. Felhatalmazza Pisók István 

polgármester a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: 2022. június 30. 

 

A határozatról értesül: 

 

1) GEOVONAL Kft. 

2) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4) Irattár 

 

Második 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 beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

Pisók István polgármester: Három ajánlat érkezett, a legjobb ajánlatot a Jász-Nagykun 

Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft nyújtotta be. Javaslom, hogy az ő 

ajánlatuk kerüljön elfogadásra a megalapozó dokumentumok elkészítésére. Megkérdezem, 

hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, 

javaslom a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  
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48/2022. (IV.28.) számú határozat 

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

felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz szükséges megalapozó dokumentumok 

elkészítésére beérkezett ajánlatok értékeléséről- 

 

1. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

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

felhíváshoz kapcsolódó megalapozó dokumentumok elkészítésére az alábbi 

ajánlattevőktől kér ajánlatot: 

 

 

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 

 

2. Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát. A legkedvezőbb 

ajánlatot a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta 1.143.000.- 

Ft azaz Egymillió - száznegyvenháromezer forint összegben.  

 

3. Tiszagyenda Községi Önkormányzata a JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft-t bízza meg a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1 kódszámú „belterületi utak 

fejlesztése” című pályázat megalapozó dokumentumainak elkészítésére. Felhatalmazza 

Pisók István polgármester a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: 2022. június 30. 

 

A határozatról értesül: 

 

1) JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

mailto:moczo.zsofia@jaszapati.hu
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2) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem 

eszközbeszerzésére ajánlattevők megjelölése 

Pisók István polgármester: Három ajánlatevőt jelöltünk meg, tőlük kérünk ajánlatot a 

hagyományos programelem eszközbeszerzésre.: 

Respect & Qu ality Kft.(5232 Tiszabő, hrsz.: 024/1.) 

Molnár Zoltán E:V (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u.9.) 

Mofa Tüzép Kft. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u.9.) 

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? 

Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

49/2022. (IV.28.) számú határozat 

- Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem 

eszközbeszerzésére ajánlattevők megjelölése - 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos 

programelem tárgyában aláírt hatósági szerződéshez kapcsolódóan árajánlatot kér: 

 

➢ Respect & Quality Kft. (5232 Tiszabő, hrsz: 024/1.) 

➢ Molnár Zoltán E.V. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) 

➢ Mofa Tüzép Kft. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) 

 

cégektől. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. május 4.  

 

A határozatról értesülnek:  

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Negyedik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem 

eszközbeszerzésére ajánlattevők megjelölése 

Pisók István polgármester: Itt is szintén három ajánlatevőt jelöltünk meg a következők szerint:  

Respect & Qality Kft.(5232 Tiszabő, hrsz.: 024/1.) 



Molnár Zoltán E:V (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u.9.) 

Mofa Tüzép Kft. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u.9.) 

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? 

Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

 

50/2022. (IV.28.) számú határozat 

- Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem 

eszközbeszerzésére ajánlattevők megjelölése – 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági 

programelem tárgyában aláírt hatósági szerződéshez kapcsolódóan árajánlatot kér: 

 

➢ Respect & Quality Kft. (5232 Tiszabő, hrsz: 024/1.) 

➢ Molnár Zoltán E.V. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) 

➢ Mofa Tüzép Kft. (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) 
 

cégektől. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. május 4. (szerda)  

 

A határozatról értesülnek:  

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok fejlesztése” 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázatban ingatlan 

megvásárlásáról 

Pisók István polgármester: Dr. Palotás Miklóstól akartuk megvásárolni a Tiszagyenda Ady 

E. u 5. szám alatti ingatlant, de viszont nem hajlandó nekünk aláírni az adásvételis szerződést, 

a szándéknyilatkozatot beküldte. Viszont most volna egy másik ingatlana Tiszagyenda, Szent 

M.u.29. szám alatt, amit eladnának. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Javaslom, ezt vegyük, mert annak nincs értelme, hogy 

könyörögjünk.  

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 

került.  



51/2022. (IV.28.) számú határozat 

 

- 610 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata a Magyar Falu Program „Elhagyott ingatlanok közcélra 

történő megvásárlása – 2020. című, MFP-EIM/2020. kódszámú pályázat keretén belül 

600.000.- Ft-ért azaz Hatszázezer forintért megvásárolja a természetben Tiszagyenda 610 hrsz 

(5233 Tiszagyenda, Szent Mihály u. 29.) alatti ingatlant. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata megbízza Pisók István polgármester urat az adásvételi 

szerződés aláírására.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár  

 

Hatodik napirendi pont: A Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése keretében 

történő fűnyíró traktor beszerzésére ajánlattevők megjelöléséről 

Pisók István polgármester: Ebben nem csak a fűnyírótraktor van, van benne fűkasza is.  Itt is 

meg kellene jelölni három ajánlattevőt. A következő ajánlattevőket kérem megjelölni: 

ZST Motor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Vésztő kert Kft. 

Spirál 96 Kft. 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kérdés, vélemény, 

hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra 

került.  

52/2022. (IV.28.) számú határozat  

- Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése keretében történő fűnyíró 

traktor beszerzésére ajánlattevők megjelöléséről – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program Kommunális 

eszköz beszerzése - 2022. című, MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázati kiíráshoz kapcsolódó 

eszközbeszerzéshez a fűnyíró traktor és fűkasza vonatkozásában ajánlatot kér az alábbi 3 szervezettől: 

 

- Spirál 96 Kft.  



- Vésztő Kert Kft. 

- ZST Motor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője 

4.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: Van a játszótér a focipálya mellett, és piszkálnak, hogy mikor 

nyitjuk ki a játszóteret. Krisztáék a pályát féltik, őket is meg lehet érteni. Megoldást kellene 

keresni rá, hosszú távú megoldás az lenne, ha kitesszük a játszóteret a piactér mellé. Vagy le 

kellene keríteni és nyitni egy kaput, hogy elkerítsük a pályától. Én felajánlok egy kamerát oda 

ki tenni. De gondolkozzunk már el, hogy mi legyen. 

Oláh János képviselő: A kamerának nincs visszatartó ereje, inkább a kerítés kellene. 

Balogh Henrietta aljegyző: Kellene egy nyitvatartási idő. 

Pisók István polgármester: Úgy néz ki hogy az ivóvíz most beállt, megjavították a 

klóradagolót. Megnyertük a napelemet az önkormányzat épületére és az aszfaltozásra nyertünk 

11 millió bruttót folytatjuk a kifele menő útra a Határ út felújítását. Megnyertük az élhető 

települések pályázatot, játszótér, gyalogátkelőhely, járda sok minden lesz. Szintén megnyertük 

a pályázatot a szolgálati lakások felújítására a szociális épületre a művelődési házra, teleházra. 

Pisók István polgármester: Gyetvai Attilának a művelődési házban három hónapig volt 

szerződése, most mi legyen? 

Pádár Lászlóné képviselő: Meg kell pályáztatni szerintem, pályázatot kell kiírni. Sztrunga 

Brigit nem lehet visszavenni? 

Pisók István polgármester: Attila a saját környezetét nem hajlandó rendben tartani. 

Pádár Lászlóné képviselő: Gyakorlatilag nincs könyvtár. 

Pisók István polgármester: Egy hónapot hosszabbítani kellene neki és addig megpályáztatni.  

Balogh Henrietta aljegyző: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy Nagyné Magyar Mónika 

felmondott április 25-én beadta a felmondását. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mennyi a felmondási ideje? 

Balogh Henrietta aljegyző: 60 nap a felmondási idő. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Meg kell hirdetni az állást és le kell tölteni a felmondási 

időt. 

Pisók István polgármester: Az újságba is lenyilatkoztam, hogy nagy bajok vannak, elmennek 

az önkormányzatoktól az emberek nem volt már 12 éve béremelés nekik. Ha volna olyan 

adóbevételünk akkor nyílván kiegészítenénk a munkabért nekik, de nem vagyunk olyan 

helyzetben sajnos. 

Balogh Henrietta aljegyző: Valaki olyat kellene találnunk, aki jártas ebben, mert ha öt napot 

késünk a jelentéssel, az bírsággal jár. 

Pisók István polgármester: Tiszaroff céget bízott meg, de mi már voltunk bajban emiatt. Elő 

kell készíteni az anyagokat. 

Balogh Henrietta aljegyző: Azt Viki elő tudja készíteni, nagyon ügyes. 

Pisók István polgármester: Megszűnt a Nonprofit Kft. Rengeteg munka lesz a Magyar Falu 

Programban és a TOP-os beruházásban is, azt javasolnám, hogy mégis csak csinálnunk kellene 

egy ilyen céget. 

Pisók István polgármester: Beterjesztik a kormány elé azokat a részeket, falvakat ahol nincsen 

becsatornázva, nálunk 90%-ban van becsatornázva. 

Pádár Lászlóné képviselő: A weboldallal mi a helyzet? 

Balogh Henrietta aljegyző: Elméletileg megcsinálták. 

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 

  

 


