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8. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 11. napján 

megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:   

    Pisók István polgármester 

    Hajnal Istvánné alpolgármester 

    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 és Boros Tibor képviselő hiányzik. 

 

Felkérem Tóthné Kovács Piroskát 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.  

 

53/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról- 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Víg Piroskát elfogadta a testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

Pisók István polgármester: Kérem, hogy jegyzőkönyvhitelesítők is kerüljenek kiválasztásra. 

Javaslom Oláh Jánost és Lenge Tibor Andrásnét jegyzőkönyvhitelesítésre. Aki ezzel egyetért, 

kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik 

szavazattal a mai testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Oláh János és Lenge Tibor 

Andrásné. 

 

54/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról –  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésről készült 

jegyzőkönyv hitelesítésére elfogadta Oláh János És Lenge Tibor Andrásné képviselőket.  

 

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. 

 

55/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Napirendi pont elfogadásáról – 

 

1) Két ülés közötti beszámoló 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

2) 2022. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

3) Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai 

Egységének munkájáról 2021. 

Ea.:Szabóné Kunkli Anett szakmai egység vezető  

 

4) Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok fejlesztése 2022. című pályázat napelemes rendszer kialakításához 

kapcsolódóan ajánlattevők megjelöléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

5) Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzés 2022. év beérkezett ajánlatok 

értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

6) Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem eszközbeszerzésére 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Ea.: Pisók István polgármester 

 

7) Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem eszközbeszerzésére 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

 

8) Egyebek 

 

Első napirendi pont: Két ülés közötti beszámoló 

Pisók István polgármester:  

- Benne vagyunk a pályázatokba, a hivatalba kicserélték az ablakokat, berakták a 

párkányokat, elkészült a fűtési rendszer. A vállalkozókkal vagyunk bajban nagyon 

felmentek az árak, nincs, aki vállalná a hőszigetelést, lenne még burkolás es festés. 

- A kútnak valószínű rövid időn belül megkapjuk a vízjogi engedélyét és letudjuk zárni 

a projektet. 

- Megnyertük az aszfaltozást. 

- Megnyertük a két TOP-os pályázatot az egyik közel 140 millió forint, de a pénzt még 

nem kaptuk meg. 

- Elkezdtük a kispályát rendbe tenni. Van két karbantartó az iskolában és az óvodában, 

de nem hajlandóak közreműködni a kispályánál.  



- A focipályán kinyitották a játszóteret 15:00-19:00-ig van nyitva. Azt sérelmezem, még 

hogy szombat vasárnap bezárják, pedig akkor mennének a gyerekek a legjobban 

játszani. 

Pádár Lászlóné képviselő: A játszótérrel kapcsolatban, miért a Máltai Szeretetszolgálat tesz 

fel egy hirdetést vagy akármit miért nem az önkormányzat? 

Pisók István polgármester: A Sportkörnek adtuk oda használatra a sporttelepet, mivel csak 

úgy tudtak pályázni a TAO pénzre. 

Pádár Lászlóné képviselő: Bugyiné panaszkodott, hogy oda hordja a szél hozzájuk a 

szemetet a pályáról. 

Pisók István polgármester: Voltunk kint, ott nem volt most szemét. A kertészetbe 

dolgoznak, nagyon kevesen vagyunk. 

- Megkaptuk a két ingatlant a Szelei Pista féle ingatlant a Béke úton és a Szabadság 

úton az Ignácz féle házat. Sok ingatlanunk van, de ezeket rendbe kellene tenni, de nem 

nagyon van rá pénzünk. 

Oláh János képviselő: Hiába szeretnénk mi felújítani ezeket a házakat, hogyha nincs abszolút 

rá pénz vagy keret. 

Pisók István polgármester: Értékesíteni kell. 

Oláh János képviselő: De hogyan, ha nem tudod áru képessé tenni, nem tudjuk értékesíteni. 

Pisók István polgármester: Ennyit szerettem volna elmondani a két soros testületi ülés 

között történtekről. Megkérdezem, hogy ezekkel kapcsolatosan esetleg kérdés van-e még? 

Amennyiben nincs, kérem a két ülés közötti beszámoló elfogadását. Megállapítom, hogy 5 

igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a két ülés közötti beszámoló elfogadásra került.  

56/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Két ülés közötti beszámoló elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót 

elfogadja.  

Második napirendi pont: 2022. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 

Pisók István polgármester: Vannak a TOP PLUSZ-os pályázatok, energetikai korszerűsítés 

217.545.445.-Ft-ot nyertünk a pályázaton, illetve van az élhető települések ott pedig 

199.999.999.-ft-ot nyertünk erre a parkra. Megnyitottuk a bankszámlát, de a pénzt még nem 

kaptuk meg. Közbeszereztetni kell és módosítani a közbeszerzési tervet. Megkérdezem, hogy 

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Amennyiben 

nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.  

57/2022. (V.11.) számú határozat 

 



- 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat közbeszerzéseire vonatkozó, a határozat mellékletét 

képező 2022. évi közbeszerzési tervét.  

A polgármester jogosult a tervben szereplő aljárások megindítására, a szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

3.) Irattár 

 

Harmadik napirendi pont: Beszámoló a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény 

Tiszagyendai Szakmai Egységének munkájáról 2021. 

Pisók István polgármester: Anett van –e valami, amit szeretnél hozzáfűzni a beszámolóhoz? 

Gizike? 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Áttanulmányoztam mind a két beszámolót, a szociális részt 

is és a családsegítős részt is. Először a szociális részről szólnék. Nagyon pozitívnak tartom, 

hogy Anett, mint szakmai vezető jól gazdálkodott az elmúlt időszakban, tényleg mindig 

ráfizetéses volt a működés és most nem arra is volt mód, hogy jutalmat kapjanak a dolgozók. 

Miért maradt meg ennyi pénz, mert a szükséges létszámot nem alkalmazták tehát nem voltak 

betöltve álláshelyek, amit a törvény előír. Eddig így engedélyezték a működést majd 

meglátjuk, most következik a nagy ellenőrzés a megyétől. Jelenlegi állapotában a klub és a 

különböző helyiségek nagyon elhanyagoltak, ősrégi bútorok vannak a klub működéséhez a 

szükséges kiszolgálóhelyiségek nem állnak rendelkezésre, nincs férfi női WC. Egy zuhanyzó 

van, a dolgozóknak a másik le van rekesztve azzal a címszóval, hogy az a konyhai dolgozók 

zuhanyzója, senki soha nem zuhanyozik bent a dolgozók közül csak a z a lényeg, hogy most 

ott két WC két zuhany levan kötve a konyhának teljesen fölöslegesen. A klubbokban szoktak 

valamiket sütni, nem tudjuk ezt megoldani, mert az a rész teljes mértékben le van zárva. 

Nekem az a véleményem, hogy az ÁNTSZ is engedné, hogy közös használatú legyen. A 

klubba ülő alkalmatosságok kellenének, jelenleg nincs Tv-nk, ebédeléshez alkalmas székek 

kellenek. Kellene egy projektor, hogy bemenjenek az idősek. A legnagyobb probléma, hogy a 

25 fő helyett, 17 beírt tag van. Most nem lehetett bejárni, de vészhelyzet miatt, de ha 

megszűnik, javaslom az időseket behordani és haza vinni autóval, mint régen is volt. A házi 

gondozás rendbe van. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájára áttérnék. Ez így ahogy most működik 

nem jó. Heti két napban kapunk szolgáltatást ennek Tiszaroff a központja nem a mi 

kezünkben van és Tiszaroff annak idején nem volt hajlandó abba bele menni, hogy 1 fő 

nyolcórás, mint ahogy mindig volt, 1 fő nyolcórás családsegítő működjön. Nem azt mondták 

egy héten két nap. Mi lett ebből, akik ott vannak, mindenki tudja nulla lett Tiszagyendán nem 



volt szolgáltatás hol, ezért hol azért de itt nem jelent meg a családsegítő. És le is írta Antal 

Adrienn becsületesen a beszámolójába, hogy képtelen ellátni a kettő falut. Viszont a testület 

felelős a család és gyermekjóléti működtetéséért. Most Lódiné Szabó Katalin a családsegítő 

miután Antal Adrienn elment, jelenleg egyedül látja el Tiszaroffot, Tiszagyendát, plusz a 

szakmai vezetést Tiszaroffon és még a megye által kötelezve át kell neki járni Tiszaburára 

családot gondozni, mert ott összeférhetetlenség áll fönn az egyik családnál. Kezdeményezzük, 

hogy Intézményvető Úr ennek valahogy vessen véget, hogy ne kelljen a családsegítőnek 

Tiszaburára átjárni. Kati nagyon igyekszik nagyon szorgalmas, mindig kijön, végzi a dolgát. 

Nyomtatványok, segélyek igénylése, nyugdíj igénylése stb. kitöltésében Sztrunga Brigitta 

segít a családsegítőnek kellene, de nincs ember, aki elvégezze, kellene, egy 8 órás 

családsegítő ezt kellene kezdeményezni még akkor is, ha meg kell pótolni a pénzt. Az éves 

gyermekvédelmi konferencián, Tiszagyendán 3-an voltak a jelzőrendszeri tagok, ahol máskor 

20-an Tiszaroffon senki nem volt. Nem működik a jelzőrendszeres szolgáltatás.  

Pádár Lászlóné képviselő: El is olvastam meg most, hogy Gizikét meghallgattam ezek a 

problémák évről évre ugyanígy el vannak, mondva semmi nem változik. Ha minden évben 

elmondjuk, nem változik semmi, tenni kellene valamit. Nekem az a javaslatom lenne, hogy a 

Polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a kunhegyesi Mikro-térségi Intézmény vezetőjével és 

tárgyalják meg kinek mi a feladata.  

Lenge Tiborné képviselő: Igaz, amit Hajnalné elmondott szóról szóra, annak idején itt 

alakult meg először a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat, mikor megalapította ezt 

Hajnalné munkaidőbe bele kellett, hogy férjen, hogy elmenjek és segítsek a nyolc órámat le 

kellett dolgozni az iskolába és még mellette a gyermekjólétinél ingyen bérmentve dolgozni és 

ment minden a maga módján soha nem volt a faluban panasz sem. Jó lenne egy 8 órás 

családsegítő, kellene.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Hagy egészítsem már ki egy lényeges dologgal. 

Bevezették a minisztériumban a Gyermekek Védelmének Rendszerét, GYVR rendszer egy 

elektronikus rendszer, amibe a világon mindent bele kell írni, fel kell tölteni a jelzésektől 

kezdve mindent a családsegítőnek. Azután kapjuk a normatívát majd, ahány családot ellátunk. 

Rengeteg család van és nincsenek feltárva a problémák nincsenek még alapellátásba sem 

fölvéve. Halmozódnak a hiányzások. 

Pisók István polgármester: A Klub, bejárhatnak már az idősebbek? Miért nem járnak be, 

akkor nincs klub, de hol a klub vezető, mit csinál, ha nem járnak be az emberek a klubba. ez is 

egy probléma. Klubvezető nem tud besegíteni a Családsegítősnek például? A klubosnak kell 

becsábítani az embereket. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Nem tartozunk egy fennhatóság alá. 

Pisók István polgármester: A másik, három WC van a gondozási központba, azt tudják 

használni. Azzal egyetértek, hogy Anett jól gazdálkodik, nem vagyunk veszteségesek. A 

konyhával nem lehet összekeverni a kettőt nem, tudom hova lehetne még ott WC-t és egy 

zuhanyzót építeni. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Katika hogy vezeted a GYVR rendszert? 

Lódiné Szabó Kata családsegítő: Sehogy, nincs idő. 



Hajnal Istvánné alpolgármester: Ilyenre nincs idő, nincs vezetve. Ez tarthatatlan állapot, 

nem Kati a hibás érte. 

Lódiné Szabó Kata családsegítő: Átjárok két nap, próbálok mindent megcsinálni.  

Pisók István polgármester: Kell egy főállású családsegítő. A kiegészítésekkel javaslom 

elfogadásra a beszámolót. Köszönöm a dolgozók munkáját. Megkérdezem, hogy ehhez a 

napirendi ponthoz még kérdés, vélemény, hozzászólás van-e Amennyiben nincs, kérem a 

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

beszámoló elfogadásra került.  

58/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyenda Szakmai 

Egységének 2021. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikro-térségi 

Szociális Intézmény Tiszagyenda Szakmai Egységének 2021. évi munkájáról készült 

beszámoló elfogadja. Megköszöni a dolgozók munkáját.  

 

A határozatról értesül: 

1.) Kunhegyesi Mikor-térségi Szociális Intézmény vezetője Kunhegyes 

2.) Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Tiszagyendai Szakmai Egységének 

vezetője Tiszagyenda 

3.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

4.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

5.) Irattár 

Negyedik napirendi pont: Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022. című pályázat napelemes 

rendszer kialakításához kapcsolódóan ajánlattevők megjelöléséről 

Pisók István polgármester: Megnyertük a napelemes rendszert és ajánlattevőket kell 

meghívni, a következőket javaslom: 

PV-Amper Soler Kft (5000 Szolnok, Hajnóczy József u 56.) 

Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 161.) 

Napelem Zounok Kft. (5000 Szolnok, Csokor út 6.) 

Pisók István polgármester: Megkérdezem, hogy esetleg van-e más ajánlattevőre javaslat, 

kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 

tartózkodik szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.   

59/2022. (V.11.) számú határozat 

 



- Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022. című pályázat napelemes rendszer 

kialakításához kapcsolódóan ajánlattevők megjelölése – 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 

Program keretében 2022-ben meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése 2022. című pályázat napelemes rendszer kialakításához kapcsolódóan 

ajánlattevőként az alábbi 3 céget jelöli meg: 

 

1.) PV-Amper Soler Kft. 

     5000 Szolnok, Hajnóczy József u. 56.  

 

2.) Első Magyar Biogáz és Szolár Kft.  

     1112 Budapest, Budaörsi út 161. 

 

3.) Napelem Zounok Kft.  

     5000 Szolnok, Csokor út 6.  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az ajánlatok bekérésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, aljegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Ötödik napirendi pont: A Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése 2022 év 

beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Három cégtől kértünk be ajánlatot, melyek a következők voltak 

Spirál 96 Kft.,Vésztő kert Kft.,ZST Motor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A ZST Motor Kft 

adta be a legkedvezőbb ajánlatot, javaslom elfogadásra. 

 

60/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzés 2022. év beérkezett 

ajánlatok értékeléséről – 

 

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 kért az alábbi 3 szervezettől: 

 



- Spirál 96 Kft.  

- Vésztő Kert Kft. 

- ZST Motor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Mindhárom ajánlattevő határidőben benyújtotta ajánlatát. 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzat Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 

2022. című, MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázat megvalósításához kapcsolódóan ZST 

Motor Kft.  (5300 Karcag, Madarasi út 20.) bruttó 2.449.890.- Ft azaz Kettőmillió – 

négyszáznegyvenkilencezer – nyolcszázkilencven forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – 

választja ki. 

 

1.) ZST Motor Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 20.) 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

 

Hatodik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem 

eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Három ajánlatevőt jelöltünk meg: 

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.) a legkedvezőbb ajánlatot adta, 

javaslom elfogadásra. Megkérdezem, hogy esetleg kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 

Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy a határozati 

javaslat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadásra került.  

61/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos programelem 

eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről – 

 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram hagyományos 

programelem tárgyában aláírt 2022. évi hatósági szerződéshez kapcsolódóan árajánlatot kért 

az alábbi 3 szervezettől:  
 

➢ 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.) 
 

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram keretében a 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos programelemhez kapcsolódóan a Mofa 

Tüzép Kft-vel (5233 Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) bruttó 125.349.- Ft azaz 



Százhuszonötezer - háromszáznegyvenkilenc forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja 

ki. 

 

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

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 

Hetedik napirendi pont: Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem 

eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről 

Pisók István polgármester: Szintén három ajánlatevőtől kértünk be ajánlatot: 

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.) a legkedvezőbb ajánlatot adta, 

javaslom elfogadásra. 

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e esetleg kérdés vélemény, 

hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Megállapítom, hogy 

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

62/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági programelem 

eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről - 

 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági 

programelem tárgyában aláírt 2022. évi hatósági szerződéshez kapcsolódóan árajánlatot kért 

az alábbi 3 szervezettől:  
 

➢ 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.) 
 

2.) Mindhárom szervezet határidőn belül benyújtotta érvényes ajánlatát.  

 

3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat a Járási Startmunka Mintaprogram keretében a 

mezőgazdasági programelemhez kapcsolódóan a Mofa Tüzép Kft-vel (5233 Tiszagyenda, 

Marx Károly u. 9.) bruttó 3.644.989.- azaz Hárommillió – hatszáznegyvennégyezer - 

kilencszáznyolcvankilenc forint – mely a legkedvezőbb ajánlat – választja ki. 

 

4.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat szerződést köt a Mofa Tüzép Kft-vel (5233 

Tiszagyenda, Marx Károly u. 9.) eszközbeszerzési feladatok tárgyában. 

 

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

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

 



Nyolcadik napirendi pont: Egyebek 

Pisók István polgármester: 11 millió forintot nyertünk út felújításra a Magyar Falu 

Programban, műszaki ellenőrre kellene három ajánlatot kérni, illetve a kivitelezőre.  

Műszaki ellenőrre javaslom:  

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

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

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

Megkérdezem, hogy ehhez a napirendi ponthoz, javaslathoz kapcsolódóan esetleg van-e 

kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. 

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

került.  

63/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai 

műszaki ellenőri feladatokra ajánlattevők megjelöléséről -  

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 

Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 

MFP-UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai műszaki ellenőri feladatok ellátására az 

alábbi 3 ajánlattevőt jelöli meg: 

 

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

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

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

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és az aljegyzőt az ajánlatok kiküldésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1.) Ajánlattevők 

2.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4.) Irattár 

Pisók István polgármester: Szintén ehhez a pályázathoz kellene az útfelújítási munkálatokra 

ajánlattevőke megjelölni kivitelezésre. Az alábbi 3 ajánlattevőt javaslom, de ha a 



képviselőknek bármilyen más kivitelezőre van javaslata azt szívesen fogadom. Nekem a 

javaslatom az alábbi 3 ajánlattevő lenne:  

- Szaszi útépítő Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.) 

- Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

- Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel Petőfi u.48.) 

Pisók István polgármester: Folytatnánk a Határ út felújítását. Megkérdezem, hogy javaslat, 

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.  

 

64/2022. (V.11.) számú határozat 

 

- Magyar Falu Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai 

kivitelezői feladatokra ajánlattevők megjelöléséről -  

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu 

Program – „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása 

MFP-UHK/2022. pályázat útfelújítási munkálatai kivitelezői feladatok ellátására az alábbi 3 

ajánlattevőt jelöli meg: 

- Szaszi útépítő Kft. (1068 Budapest, Király utca 80.) 

- Big-Forszi Trade Kft. 3375 Mezőtárkány Kossuth út 11. 

- Magic Home Sales Kft (2724 Újlengyel Petőfi u.48.) 

 

Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és az aljegyzőt az ajánlatok kiküldésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: aljegyző, polgármester 

A határozatról értesül: 

1. Ajánlattevők 

2. Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 

3. Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 

4. Irattár 

 

Oláh János képviselő: Valamilyen módon jelezni kell az útfenntartóknak a kitáblázást, az 

önkormányzatnak kell jelezni, például a Határ út végén a becsatlakozás? 

Pisók István polgármester: Volt ott tábla, kérjük a közútkezelőt, hogy tegyenek ki. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Lesz biciklis verseny? 



Pisók István polgármester: Igen lesz, július végén 30-31., a családi napot is akkor tartanánk. 

Pisók István polgármester: A másik fontos dolog, ami a hivatalt érinti, Magyar Mónika 

beadta a felmondását. Én az újságban is lenyilatkoztam, hogy a hivatali dolgozóknak közel 11 

éve nem volt fizetésemelésük. Már megtapasztaltuk milyen, amikor nem volt könyvelő, 

emlékszel rá Gizike? Nem volt olyan ember, aki értett volna hozzá. Henivel azt beszélgettük, 

hogy próbálnánk itt tartani Mónikát. 

Balogh Henrietta aljegyző: Meg a másik az, hogy ő anyakönyvvezető is. 

Pisók István polgármester: Tiszaroffon is probléma ez, ott is felmondott a pénzügyes. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Mónikának mennyi a fizetése? 

Balogh Henrietta aljegyző: 298.000.-Ft a bruttója. 

Hajnal Istvánné alpolgármester: Heti három napra volt, mert az iskolába is tanított 

Kunhegyesen egy nap meg a Máltánál. Végül is tudott mellé keresni. 

Pisók István polgármester: Az az igazság rugalmas munkahelye volt ilyen szempontból. 

Balogh Henrietta aljegyző: De az is igaz, hogy mióta bejött a konyha, az plusz egy 

intézmény és nagyon sok számla van, nagyon sok könyvelni való. 

Pádár Lászlóné képviselő: Vegyen fel az óvoda egy könyvelőt. 

Balogh Henrietta aljegyző: Mindenkinek emelkedett a munkája ezzel sajnos. 

Lenge Tiborné képviselő: Ne legyen részben önálló legyen teljesen önálló az óvoda. 

Balogh Henrietta aljegyző: Törvényileg így van, hogy részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv, a gazdálkodási feladatait a hivatali dolgozók látják el.  

Hajnal Istvánné alpolgármester: Föl kell adni a hirdetést. 

Pisók István polgármester: Leülünk Jegyző Asszonnyal tárgyalni Mónival. Ragaszkodnék a 

megtartásához, jó szakember. 

Pádár Lászlóné képviselő: Az utca képet kicsikét javítani kellene. az egyik helyen gaz a 

másik helyen kivan sárgulva, vágja le az önkormányzat, és ha kell, számlázza ki.  

Pisók István polgármester: Volt ebből probléma, amikor a fő úton nyírták a füvet a többi 

utca lakói fel voltak háborodva, jogosan. 

Pádár Lászlóné képviselő: Javaslok egy falugyűlést összehívni. 

Oláh János képviselő: Tiszabő Fegyvernek közti útszakasz, sokan kérdezik, hogy lesz –e 

javítva? 

Pisók István polgármester: A közútkezelő az ígérte kijavítják, de itt nem tervezik a 

felújítást, de írunk egy levelet, fotókkal együtt a közútnak Budapestre. 

 



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 

 

 

  Oláh János     Lenge Tibor Andrásné 

         jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Víg Piroska 

jegyzőkönyvvezető 

  

 


