
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2016. szeptember 7-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének, a Tiszagyulaháza Őszirózsa Idősek Klubja termébe megtartott 
rendkívüli, nyilvános Képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 Mikó Zoltán                         polgármester 
 Szabó Sándorné               képviselő 
 Megyesi Elemér          képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 Tóth Péter Benjámin         képviselő 
 Dobos Lászlóné          képviselő 
 
Meghívottak: 
 
 
Az ülés teljes időtartamára: 
 

Maginé dr. Csirke Erzsébet      aljegyző 
 Mészárosné Szincsák Mária     jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi 
ülésen.  
 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 3 fő megválasztott 
képviselő, igazoltan hiányzik 2 fő. 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv 
készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
 

1. Előterjesztés a Jókai utca felújítási munkálataira árajánlatkérés elfogadásról.                        
Előadó: Mikó Zoltán polgármester 

                        Előterjesztés: írásos 
 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 075/2 hrsz-ú ingatlan további 
hasznosításáról 

                        Előadó: Mikó Zoltán polgármester 
                        Előterjesztés: írásos 



A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 3 
fő vett részt) - egyetért a napirendi pontok tárgyalásával. 
 
 
 
1./ 

Előterjesztés a Jókai utca felújítási munkálataira árajánlatkérés elfogadásról. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy nyert a Jókai Mór utca útfelújítására beadott 
pályázat. Ezzel kapcsolatban kéri a Képviselő-testületet, hogy határozzon az ajánlattételről. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Javaslatában elmondja, hogy mivel egyirányúsítva is lesz ez az 
utca, a behajtás felől egy 3,5 tonnás táblát ki kellene helyezni. Ez az út megóvása érdekében 
történne, hogy ettől nagyobb méretű járművek ne hajthassanak be. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Egyetért a javaslattal. Továbbá elmondja, hogy általában 
október végéig lehet meleg aszfaltot használni, utána már az időjárás miatt nem. Ezért is 
szorít az idő a munkálatok megkezdése tekintetében. Maximum 30 napot kap a kivitelező a 
felújítás elvégzésére. 
 
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy az ajánlattételi határidőt meg kell 
határozni. Javasolja a Képviselő-testületnek a 7 napot, amit a törvény ír elő, vagyis a 
szeptember 14-ét. 
 
 
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Jókai utca felújítási munkálataira árajánlatkérés 
elfogadásról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület a Jókai utca felújítási munkálataira árajánlatkérés elfogadásról 
szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal elfogadta, (a szavazásban 3 fő vett részt) és az alábbi 
határozatot hozta: 
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a Jókai utca felújítási munkálataira árajánlatkérés elfogadásról 



 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II. 3. a), b) és c) pontjában 
szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása előirányzatból 
elnyert, a Tiszagyulaháza, Jókai utca útfelújítási munkálataira irányuló támogatás 
felhasználására az előterjesztés melléklete szerinti „Ajánlatkérés” dokumentációt elfogadja.  
 
Az ajánlattételi határidőt 2016. szeptember 14-én 14.00 órában állapítja meg.  
 
Az ajánlatkérést a következő ajánlattevők részére kell megküldeni: 
 
1./ MÉN-ÉP 2003 Kft. 
     4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19. sz 
 
2./SZABOLCS ÉPFA Kft. 
    4450 Tiszalök, Honvéd u.16. sz. 
 
3./ EAST-MEDIC Kft. 
    4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. sz.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból eredő szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
 
 
2./ 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 075/2 hrsz-ú ingatlan további 
hasznosításáról. 
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester 

 
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy képviselőtársától érkezett egy kérelme az 
EL&IR Bt.-nek, miszerint egy, az önkormányzat tulajdonában lévő csatorna, öntözéshez való 
kiadását kéri. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy az EL&IR Bt. ügyvezető 
igazgatója a felesége Megyesi Elemérné, pályázatot adott be öntözésre. Ehhez a víz 
kivételezési lehetőség az önkormányzat tulajdonában lévő csatornából lenne, és ehhez kellene 
a hozzájárulás. 
 
Mikó Zoltán polgármester: Kérdése az lenne, hogy alkalmas-e ez a csatorna erre a feladatra, 
vagy nekik kell alkalmassá tenni. 
 
Megyesi Elemér képviselő: Válaszában elmondja, hogy jelenlegi állapotában nem alkalmas, 
de amint azt a kérelemben is leírta vállalja, hogy kitisztítja és tisztán is tartja. 



 
Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Javasolja, haszonbérleti szerződés megkötését, 
határozatlan időre. 
 
Szabó Sándorné képviselő: Támogatja és egyetért a csatorna kiadásával, nagyon jó dolognak 
tartja az öntözés megvalósítását. 
 
 
 
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri 
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő 075/2 hrsz-ú 
ingatlan további hasznosításáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon: 
 
 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 075/2 hrsz-ú ingatlan további 
hasznosításáról szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal elfogadta, (a szavazásban 3 fő vett 
részt) és az alábbi határozatot hozta: 
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az önkormányzat tulajdonában lévő 075/2 hrsz-ú ingatlan további hasznosításáról 
 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő 075/2 hrsz-ú ingatlant haszonkölcsönbe adja az EL & IR Betéti Társaság (4097 
Tiszagyulaháza, Ady E. u. 25.)  részére. 
 
A haszonkölcsön a szerződés megkötésétől kezdődően határozatlan időre szól.  
 
Felkéri a polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.  
 
 
Határidő: azonnal     Felelős: Mikó Zoltán polgármester 
 
 
 
 
Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 
 



 
 

K. m. f. 
 
 
 

Mikó Zoltán Dr. Kiss Imre 
           polgármester                                                                                          jegyző 
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