
1. Melléklet a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 
 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete által önként vállalt feladatok 

 
 
1./ Egészségügyi, Szociális ellátás 
 
      a) Hatályon kívül helyezve / 13/2019.(XII.16.)/. 

b) gyermekszületési támogatás, 
c)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 
 

 
2./ Sport feladatok 
 

a) Sportöltöző fenntartása 
 
3./ Egyéb feladatok 

a) Lakosság önszerveződő közösségei ( társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek 
) tevékenységének segítése, támogatása 

b) Közbiztonság helyi feladatainak támogatása ( körzeti megbízotti iroda, internet kapcsolat 
térítésmentes biztosítása) 

c) Falugazdászi tevékenység támogatása ( iroda, irodai infrastruktúra térítésmentes 
biztosítása) 

d) Családsegítői feladatok támogatása ( iroda, irodai infrastruktúra térítésmentes biztosítása) 
 
 

2. melléklet a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 
 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati 
feladat- és hatáskörök 

 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszajenő Község Polgármesterére az alábbi 
önkormányzati hatásköröket ruházza át: 
 

 
1. Hatályon kívül helyezve / 13/2019.(XII.16.)/. 
2. Ellátja a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott 

ellenőrzési,  engedélyezési, kötelezési, továbbá a közterület filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos hatásköröket. 

3. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi elhelyezési ügyekben. 
          4.  Dönt a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben   
    szabályozott rendkívüli települési támogatás,  gyermekszületési támogatás       és 
köztemetési ügyekben. "  

5 Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló 
17/2004.(IV.21.) rendeletben az egyéb bérbeadói jogok gyakorlásával és a kezelői 
feladatok ellátásával kapcsolatos hatásköröket, továbbá a rendelet 32.§-ban 
meghatározott helyiségbérlet esetén a bérlő kijelölésével kapcsolatos hatáskört. 

6 Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott  helyi 
közútkezelői feladatokat. 



 
 

3. melléklet a 9/2013.(IV.26.) rendelethez 
 

 
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

 

1.  Eljár a képviselő testület által hatáskörébe utalt ügyekben:  
a.) Települési létfenntartási támogatás 
b.) Szociális célú tüzifa támogatás 
 
2./  Véleményezi a szociális  tárgyú rendelet-tervezeteket. 
 
3./  Ellátja a vagyonnyilatkozatok  vizsgálatával, kezelésével,  nyilvántartásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat. 
 
4./ Ellátja az önkormányzati képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
kezdeményezés valamint az összeférhetetlenség és méltatlanság kivizsgálásával kapcsolatos 
feladatokat. 
 
5./  Dönt a településre érkező, térítésmentes adományok szétosztásáról. 
 
6./ Javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjának emelésével kapcsolatosan. 
 
7./ Figyelemmel kíséri a település egészségügyi és szociális helyzetét, ezen belül 
a) preventív szociális tevékenység, 
b) helyi lehetőségek függvényében szociális háló kiépítése, 
c) családvédelem, 
d) gyermek- és ifjúságvédelem, 
e) szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, 
f) időskorúak, egyedül  élők segítése. 
 

 
4. melléklet a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 

 
 

A  társulásokra átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörök 
 
 

4/a.  Tiszajenő Község Önkormányzata – a társulási megállapodás alapján – a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása útján az alábbi feladat- és hatáskörök ellátását biztosítja: 
 
1./ Területfejlesztés 
 
2./ Oktatás, nevelés: 
 - pedagógiai szakszolgálatok: logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás 
 
3./ Egészségügyi ellátás: 
 - központi orvosi ügyelet 
 - fogorvosi ügyelet 
 



4./ Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok 
 - családsegítés 
 - közösségi ellátások  
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 - házi segítségnyújtás 
 - étkeztetés 
 - tanyagondnoki szolgáltatás 
 - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
 - hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 - hajléktalan személyek átmeneti szállása 
           -hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 
 - idősek ápolását – gondozását biztosító intézmény 
           - támogató szolgálat 
           - gyermekjóléti szolgáltatás 
           - helyettes szülői ellátás 
 
5./ Sport  feladatok 
 
6./ Egyéb tevékenységek 
           - egyéb kulturális feladatok 
           - állategészségügyi feladatok ( gyepmesteri feladatok) 
          
 
 
 

5. melléklet a 9. /2013.(IV.26.) rendelethez 
 

Az önkormányzat költségvetési szervei 
 
 

                                      Az önkormányzat költségvetési szervei 
 
  A költségvetési szerv megnevezése                    Kapcsolódása más intézményhez 
                                                                                                             
1.Tiszajenői Közös Önkormányzati                                               megállapodás szerint 

       Hivatal                   
                                              
 

6.melléklet a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 
 

Az önkormányzat  főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása, alaptevékenységének kormányzati funkció szerint megjelölése 

 
 
Szakágazat szerinti besorolás: 
 
841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Kormányzati funkció: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
                        igazgatási tevékenysége 
013320 Köztemető-  fenntartás és -működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 



013370            Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak,  hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,  
                        szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,  üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület – kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091           Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 

7.sz. melléklet a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 
 
A képviselő testület jegyzőre átruházott hatáskörei: 
 

1. Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyekben.  

 2. Dönt a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozott 
települési lakásfenntartási  támogatási ügyekben.”    

 
 
 
 



1. függelék a 9/2013.(IV.26.) rendelethez 
 
 

Önkormányzati képviselők névjegyzéke 
 
 

 
1.  Horthy Csaba   Tiszajenő, Béke utca 3. 

    2. Csikos Tamás   Tiszajenő, Vasút utca 174. 
3. Leel-Őssy György  Tiszajenő, Táncsics utca 2. 

    4. Polgár Lajos   Tiszajenő, Vasút utca 148. 
5. Terjéki Pálné   Tiszajenő, Arany János utca 103. 
6. Sulyok István   Tiszajenő, István király utca 9. 
7. Virág József   Tiszajenő, Belsőjenő 73.” 

 
 
 
 

2. függelék a 9./2013.(IV.26.) rendelethez 
 
 

Az Ügyrendi és Szociális  Bizottság személyi összetétele 
           
 
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság személyi összetétele: 
 
 
Elnök:    Horthy Csaba                Tiszajenő, Béke  utca 3.    
Tagok:   Polgár Lajos                                    Tiszajenő, Vasút utca 148. 
               Madariné Medveczki Ágnes Tiszajenő, Vasút utca 5. 
               Polgárné Tóth Erzsébet                   Tiszajenő,  Köztársaság utca 7.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


