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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én 
megtartott soron következő, rendes, nyílt testületi ülésén 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak:   Horthy Csaba, Csíkos Tamás,  Terjéki Pálné ,  Sulyok István, Papp László, 
Polgár Lajos, Virág József   képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző, 
                                                  Miskóné Makovics Györgyi  vezető tanácsos 
                                                                                                                                                                                                  
Virág József  Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Virág József  polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 7 fő jelen van, 
( 100 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől eltérően  – az alábbiak 
szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ Tiszajenői Községi Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 
felhasználásáról                                                                                        
Előadó: Virág József polgármester 
 
2./ Tiszajenői Községi Sportegyesület részére Tao pályázathoz nyújtott önerő  biztosítása                                 
Előadó: Virág József polgármester 
 
3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása                                                       
Előadó: Virág József polgármester 
 
4./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési terve                       
 Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                               
5./ Fogorvosi ellátás biztosítása                                                                              
 Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                               
6./ Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás Társulási                
Megállapodásának módosítása  
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                            
7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község    Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló  megállapodás elfogadása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
8./  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város    Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló   megállapodás elfogadása 
Előadó: Virág József polgármester 
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9./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás  
megtárgyalása                                                                      
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                               
10./ Körzeti megbízotti iroda bérleti ügye                                                              
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                            
11./ Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok adásvételi ügye                     
 Előadó: Virág József polgármester 
  
12./Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Rákóczi utca 40. szám alatti ingatlan 
adásvételi ügye 
                                                                                                                          
13./ A Tiszajenő, Arany János utca 123. szám alatti ingatlan külföldi  természetes személy 
részére történő értékesítéséhez hozzájárulás                       
Előadó: Virág József polgármester 
 
14./ Virág József polgármester 2020.évi szabadságolása ütemezése                      
Előadó: Virág József polgármester                                                                                                                                 
 
15./ Virág József polgármester cafeteria juttatásának megállapítása  
Előadó:  Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                                                                 
16./ Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Program támogatása                   
 Előadó: Virág József polgármester                                                                                                                               
 
17./ Művelődési Ház bérbeadása a Szent István Római Katolikus Általános  Iskola és Óvoda 
Farsangi Bál rendezvényére                                                         
Előadó: Virág József polgármester 
 
18./ Művelődési Ház bérbeadása a Tiszajenői Polgárőr Egyesület részére              
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                                   
19./ A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása    
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
20./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
21./ Művelődési Ház bérbeadása a Tisza Vadásztársaság részére 
Előadó: Virág József polgármester 
 
22./ „Új Tiszajenői Hírek” című kiadvány megjelenítése 
Előadó: Virág József polgármester 
 
23./ Magyar Falu Program keretein belül pályázatok benyújtása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
24./ Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpálya bérleti ügye 
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Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 4/2020.(II.12.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február  12-i soron következő, 
rendes,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február    12-i soron következő, 
rendes,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Tiszajenői Községi Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás 
felhasználásáról                                                                                        
Előadó: Virág József polgármester 
 
2./ Tiszajenői Községi Sportegyesület részére Tao pályázathoz nyújtott önerő  biztosítása                                    
Előadó: Virág József polgármester 
 
3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása                                                       
Előadó: Virág József polgármester 
 
4./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési terve                       
 Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                               
5./ Fogorvosi ellátás biztosítása                                                                              
 Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                               
6./ Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás Társulási                
Megállapodásának módosítása  
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                            
7./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község    Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló  megállapodás elfogadása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
8./  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város    Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló   megállapodás elfogadása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
9./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi felhívás  
megtárgyalása                                                                      
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                               
10./ Körzeti megbízotti iroda bérleti ügye                                                              
Előadó: Virág József polgármester 
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11./ Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok adásvételi ügye                     
 Előadó: Virág József polgármester 
  
12./Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Rákóczi utca 40. szám alatti ingatlan 
adásvételi ügye 
                                                                                                                          
13./ A Tiszajenő, Arany János utca 123. szám alatti ingatlan külföldi  természetes személy 
részére történő értékesítéséhez hozzájárulás                       
Előadó: Virág József polgármester 
 
14./ Virág József polgármester 2020.évi szabadságolása ütemezése                      
Előadó: Virág József polgármester                                                                                                                                 
 
15./ Virág József polgármester cafeteria juttatásának megállapítása  
Előadó:  Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                                                                 
16./ Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Program támogatása                   
 Előadó: Virág József polgármester                                                                                                                               
 
17./ Művelődési Ház bérbeadása a Szent István Római Katolikus Általános  Iskola és Óvoda 
Farsangi Bál rendezvényére                                                         
Előadó: Virág József polgármester 
 
18./ Művelődési Ház bérbeadása a Tiszajenői Polgárőr Egyesület részére              
Előadó: Virág József polgármester 
                                                                                                                                   
19./ A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén 
fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása    
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
20./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
21./ Művelődési Ház bérbeadása a Tisza Vadásztársaság részére 
Előadó: Virág József polgármester 
 
22./ „Új Tiszajenői Hírek” című kiadvány megjelenítése 
Előadó: Virág József polgármester 
 
Előadó: Virág József polgármester 
23./ Magyar Falu Program keretein belül pályázatok benyújtása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
24./ Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpálya bérleti ügye 
Előadó: Virág József polgármester 
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1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester:  Bejelentem személyes érintettségemet az egyesület elnökségi 
tagjaként. 

Csíkos Tamás  alpolgármester a testületi ülés vezetését átveszi Virág József polgármestertől. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Virág József 
polgármester kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos   döntés meghozatalából Virág József polgármestert  ne zárja ki  a képviselő-
testület, kézfeltartással szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Virág József polgármester  ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Tiszajenői 
Sportegyesület beszámolójával összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos döntés 
meghozatalából Virág József  polgármestert   nem zárja ki.  
 
Polgár Lajos képviselő:  Bejelentem személyes érintettségemet az egyesület elnökeként. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Polgár Lajos 
képviselő  kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos   
döntés meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  ne zárja ki  a képviselő-testület, kézfeltartással 
szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Polgár Lajos képviselő ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a  Tiszajenői 
Sportegyesület beszámolójával összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos döntés 
meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  nem zárja ki.  
 
Csíkos Tamás  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Papp László képviselő: Egy megjegyzése lenne az anyaghoz, látja, hogy a játékvezetői díjak, 
a személyszállítás díja lényegesen kevesebb a 2020. évi költségvetésben mint tavaly, kéri hogy 
legyen meg az összhang, reális legyen a költségvetési terv. 
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Csíkos Tamás  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenői Községi Sportegyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadására  
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 15. 
pontja alapján tárgyalta az önkormányzati támogatásban részesülő Tiszajenői KSE 
beszámolóját az Önkormányzat részéről nyújtott támogatás felhasználásáról. 
 
1. Képviselő-testület a Sportegyesület 2019. évi támogatás felhasználására 
vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
2. Képviselő-testület a Tiszajenői Sportegyesület részére 2020. évre vonatkozóan 
1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint összegű támogatást állapít meg. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői KSE 5094 Tiszajenő, Béke utca 6,  képviseli: Polgár Lajos elnök. 

 

2./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester:  Bejelentem személyes érintettségemet az egyesület elnökségi 
tagjaként. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Virág József 
polgármester kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos   döntés meghozatalából Virág József polgármestert  ne zárja ki  a képviselő-
testület, kézfeltartással szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Virág József polgármester  ki nem zárására 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Tiszajenői 
Sportegyesület részére TAO pályázathoz nyújtott önerő biztosításával összefüggő napirendi 
ponttal kapcsolatos döntés meghozatalából Virág József  polgármestert   nem zárja ki.  
 
Polgár Lajos képviselő:  Bejelentem személyes érintettségemet az egyesület elnökeként. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Polgár Lajos 
képviselő  kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos   
döntés meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  ne zárja ki  a képviselő-testület, kézfeltartással 
szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Polgár Lajos képviselő ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a  Tiszajenői 
Sportegyesület részére TAO pályázathoz nyújtott önerő biztosításával  összefüggő napirendi 
ponttal kapcsolatos döntés meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  nem zárja ki.  
 
Csíkos Tamás  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: Nem egyértelmű nekem  a módosítás. 
 
Horthy Csaba képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Virág József polgármester: Azért szükséges a módosítás, mert ennyi pénzért nem lehet új 
buszt venni, és a pályázat keretében csak új járművet lehet beszerezni. 
Az önerőt akkor biztosítja az önkormányzat, ha a módosítást elfogadja az MLSZ. Ezzel a 
kiegészítéssel javasolja elfogadni az előterjesztést. 
 
Csíkos Tamás  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
 
Tiszajenői Községi Sportegyesület részére  Tao pályázathoz nyújtott önerő biztosítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszajenői Községi 
Sportegyesület kérelmét Tao pályázathoz nyújtandó önerő biztosítása tárgyában. 
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1. Képviselő-testület  a Tiszajenői Községi Sportegyesület részére 903.344,-Ft,  azaz 
Kilencszázháromezer-háromszáznegyvennégy  forint támogatást biztosít a Tao pályázattal 
kapcsolatos önerő fedezetére. Képviselő-testület a támogatást abban az esetben biztosítja, 
amennyiben az MLSZ jóváhagyja a Tiszajenői Sportegyesület kérelmét a támogatási szerződés 
módosítására vonatkozóan ( kisbusz helyett egyéb tárgyi eszközök beszerzése). 
 
2. A Tiszajenői Községi Sportegyesület a támogatás felhasználásáról a felhasználást követően 
30 napon belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig köteles elszámolni 
 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői KSE 5094 Tiszajenő, Béke utca 6. 
 
Virág József  polgármester visszaveszi a testületi ülés vezetését Csíkos Tamás 
alpolgármestertől. 
 
 
3./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020. (II.12.) Kt. számú határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására  
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét az 1. melléklet szerint, változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
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4./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Sulyok István képviselő: A temetőhöz vezető út esetében látja, hogy emelt összeg szerepel a 
tervben, ez a 6 millió forint a tervezés és az egyéb költségek fedezete? 
 
Horthy Csaba képviselő: Ez az út meddig lenne burkolva? A temetőig, vagy a  
kereszteződésig? 
Nem érti miért kell nekünk az iskola szociális helyiségének kialakításához hozzájárulnunk. 
A kialakítandó emlékmű nem csak október 23-i emlékmű legyen, majd ha aktuális lesz, a 
testület erről külön tárgyaljon. 
Miért kell még mindig fizetni a településrendezési terv miatt? 
Mit takar a humán szolgáltatás fejlesztés? 
Egyébként nagyon szépen összeállított anyag, megköszöni Miskóné Makovics Györgyi 
munkáját. 
 
Virág József polgármester: Terveztünk a temetőhöz vezető úttal kapcsolatosan forrást, ha 
esetleg a központi támogatás nem lenne elég. Az út a temetőig lenne burkolva.  
Az iskola fenntartásával az Egyházzal kötött megállapodás úgy szól, hogy a karbantartás az 
Egyház feladata, a beruházás a tulajdonosé. Az Egyház felajánlotta, hogy 50-50% arányban 
osszuk meg a költségeket. Megpróbálunk pályázati forrást szerezni egyébként az iskola 
szociális helyiség kialakítására. 
Az emlékművel kapcsolatosan majd egyeztetünk, jó lenne egy emlékparkot létrehozni. 
 
Miskóné Makovics Györgyi vezető tanácsos: A rendezési terv megvalósítása áthúzódik 2020. 
évre, a várható költségnövekedés miatt terveztünk oda plusz forrást. 
A humán szolgáltatás fejlesztés az EFOP pályázat áthúzódó kivitelezési munkálatait 
tartalmazza. A támogatási szerződés módosításra kerül, a PV-nél közösségi tér felújítási 
munkálataival. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A településrendezési tervvel kapcsolatosan elmondja, hogy 
a települési tervek elkészítési határidejét a jogszabály 2021. december 31-re módosította. Ennek 
oka a jogszabályokban bekövetkezett változás. Ezév tavaszán várhatóan az országos, majd a 
megyei településrendezési eszközök jóváhagyása meg fog történni, majd ezt követően, ezen 
magasabb rendű tervekkel összhangban fog sor kerülni a helyi települési rendezési terv 
elfogadására. 
 
Sulyok István képviselő: A közutak fenntartására betervezett 3.868.000 Ft -os előirányzat az 
aszfaltozást tartalmazza, vagy a füldutakat? 
 
Miskóné Makovics Györgyi vezető tanácsos: Ez az előirányzat tartalmazza a síkosság-
mentesítés, a homokszállítás, az útjavítás, a traktor üzemanyag-felhasználása, a külterületi 
földutak javítása előirányzatát. 
 
Papp László képviselő: A Vadásztársaság már nem fizet az önkormányzatnak? 
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Miskóné Makovics Györgyi vezető tanácsos: Nem érkezik már bevétel a Vadásztársaságtól. 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző:  Változott a vonatkozó jogszabályi háttér. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat  2020. évi költségvetéséről 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) 
pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) 
bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ 
(2) bekezdése  alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
                     
                                                                          I. 
 

1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése 
 
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését: 
 
                   267 883 875 Ft költségvetési bevétellel 
                   321 563 732 Ft költségvetési kiadással 
                     53 679 857 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

                     32 057 083 Ft működési hiány 
                     21 622 774 Ft felhalmozási hiány, 
  56 356 783 Ft finanszírozási bevétellel, 

                       2 676 926 Ft finanszírozási kiadással, 
 
bevételi és kiadási főösszegét 324 240 658 Ft-ban állapítja meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a 
rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 
(3) Az önkormányzat  2020. évi költségvetésének összevont mérlegét bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,  az 1.2. melléklet szerint állapítja meg 
a képviselő-testület. 
 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 
2.1. és 2.2. melléklet részletezi. 
 
 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának 34 734 009 Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből  
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- 4 759 187 Ft az előző évben fel nem használt működési támogatással megvalósuló  
   pályázatok és az egyéb áthúzódó feladatokhoz igénybe vett maradvány, 
-  2 676 926 Ft a 2019. évben megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe  
   vett maradvány 
-27 297 896 a költségvetési egyensúly biztosításához igénybevett költségvetési maradvány,   
  mely a hiányt finanszírozza. 
 
(6) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet 
veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik. 
 
(7) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának 21 622 774 Ft összegű igénybevételét rendeli el. 
 

2.  A költségvetés részletezése 
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
 
(2) Képviselő-testület a  működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az 3. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti,és a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 4. melléklet 
szerint határozza meg. 
 
(4) Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 5. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 
 
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzatnak  2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet 
tartalmazza. 
 
3.§  (1) Képviselő-testület az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
 
291 895 573 Ft bevétellel 
291 895 573 Ft kiadással 
 
állapítja meg a 6.1. mellékletben foglalt részletezés szerint. 
 
(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös 
Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testülete  2/2020.(II.12.) Kt. számú és 
Vezseny Község Képviselő-testülete 5/2020.(II.12.) Kt. számú, valamint Tiszavárkony 
Önkormányzat Képviselő-testülete  10/2020.(II.12.) önkormányzati határozatai alapján 
 
92 884 400 Ft bevétellel 
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92 884 400 Ft kiadással 
 
állapítja meg, a 6.2. mellékletben foglalt részletezés szerint.  
 
(3) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között elkülönített általános és céltartalékot 
nem állapít meg fedezet hiánya miatt. 
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. 
(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 
célok szerint a 11. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. 
(7) A 2020. évi előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza. 
(8) Az általános működési és ágazati feladatok támogatása alakulását jogcímenként a 14. 
melléklet tartalmazza. 
(9) A 2020. költségvetési évet követő három tervezett év bevételeit és kiadásait a 15. melléklet 
tartalmazza. 
 
 

3.  A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja. 
 
(2) A Közös Hivatal költségvetési kiadásaihoz Vezseny és Tiszavárkony községek 
önkormányzatai havi rendszerességgel - minden hónap 1. napjáig – előleget utalnak a Közös 
Hivatal részére. 
Az előleg a megállapított állami hozzájárulás önkormányzatokra eső részének és a Közös 
Hivatal tárgyévi költségvetésében tervezett kiadások önkormányzatokra eső része 
különbözetének 1/12-ed része. 
 
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban 
előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató 
rendszerben adatot kell szolgáltatni. 
 
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a 
részükre  - nem szociális ellátásként – nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el 
kell számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magán-
személy amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további 
támogatásban nem részesülhet. 
 
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatás keretét 2020. évre 
231 900 Ft/fő/év bruttó összegben hagyja jóvá. 
 
(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás címén havi 1.000,- 
Ft kifizetésére kerülhet sor, melynek kifizetése egy összegben a november hónapban esedékes. 
 
(7) Az önkormányzat a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az 

illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg 2020. évre.  
 
 (8) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést  
a polgármester hozza meg.  
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4.  Az előirányzatok módosítása 

 
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-
testület dönt. 
 
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.200.000 Ft összeghatárig - mely 
esetenként a 300.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.  

 
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható. 

 
(4) A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben 

módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente, de 
legkésőbb 2021. február 28-ig tájékoztatja.  

 
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre.  
 
 

II. 
 

Hatályba léptető  rendelkezés 
 

6.§ (1) Ez a rendelet 2020.  február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től 
kell alkalmazni. 
 
Tiszajenő, 2020. február 12. 
                                                                            
 
            Virág József                                                             Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
             polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2020. február 21. 
                                                                                             Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                                              jegyző 
 
 
5./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
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Elmondja, hogy nagyon fontosnak tartja ezt megtenni, mert látható, hogy így, hogy nem önálló 
a praxis és kevesebb a finanszírozás,  nem lehet fogorvost kapni. Talán az önálló körzet és a 
magasabb finanszírozási összeg csábító lesz és meg lesz  oldva folyamatosan az ellátás. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Fogorvosi ellátás biztosítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 . § 4. pontja  alapján tárgyalta a 
fogorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület döntött arról, hogy a lakosság folyamatos fogászati ellátásának biztosítása 
érdekében  Tiszajenő, Tiszavárkony és Vezseny települések közigazgatási területére 
kiterjedően  - a korábbi fogorvosi körzethatár módosításával -  közös fogászati körzetet hoz 
létre. 
A körzethatár módosítást követően Tiszajenő, Tiszavárkony és Vezseny településeken egyaránt  
a helyben működő fogorvosi rendelőben történik a lakosság ellátása. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közös fogászati körzet kialakítása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Hegedűs István polgármester helyben 
4./ Szabó Ferenc polgármester helyben 
5./ Irattár 
 
6./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Sulyok István képviselő: Majd szeretne tájékozódni milyen feladatai lesznek mint a bizottság 
elnökének. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A társulás konkrét feladat  megvalósítására jött létre, a 
beruházás már lezárult. A pályázatra vonatkozó fenntartási kötelezettség miatt a társulást nem 
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lehet megszüntetni, de a gyakorlatban már nincs funkciója, nincs pénzmozgás. Évente elfogadja 
a költségvetését és a beszámolóját. 
A pénzügyi bizottság feladata a társulási tanács ülése előtt véleményezni a beterjesztésre kerülő 
előterjesztéseket, ezek a költségvetési terv és a beszámoló szokott lenni. 
 
Virág József polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat  nélkül 
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-95.§-ai alapján a Tiszajenő-
Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1./ Az I./1.4. ponton belül a „ Puskás Béla” szövegrész helyébe a „ Virág József „ szövegrész 
kerül. 
 
2./ A 8.2.1. ponton belül a „ Leel-Őssy György” szövegrész helyébe a „Sulyok István  „ 
szövegrész kerül,  a „  Héja Attila” szövegrész helyébe a „ Cseh János  „ szövegrész kerül. 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Hegedűs István polgármester helyben 
4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
5./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Szolnok 
6./ Irattár 
 
7./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2020. (II.12.) Kt.sz. határozata 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:   
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló 
megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó 
képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
 

      Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolnok 
4./ Irattár 
 
                  14./2020. (II.12. ) határozat melléklete 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

egyrészről  
Tiszavárkony Község Önkormányzata (székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 733250, adószáma:15733256-2-16, KSH statisztikai 
számjele: 15733256-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosítója: 742838), képviseletében 
eljár: Hegedűs István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről  
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai 
számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), 
képviseletében eljár: Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – 
együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel: 
 

 Előzmények: 
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Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi társulás 
működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi orvosi és 
fogorvosi ügylet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az 
Önkormányzat is tagja. 
A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás 
fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 
hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.  
A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást 
 
Felek rögzítik, hogy 2019. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok 
szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásához, a fogorvosi ügylet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 4 441 689,-Ft 
azaz négymillió – négyszáznegyvenegyezer – hatszáznyolcvankilenc forint tartozása (a 
továbbiakban: tartozás) keletkezett. 
 

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek: 
 
1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig nem 
tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében 
egymás érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg: 

 
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére két 
részletben fizeti meg.  
 
3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első részletének megfizetése 2020. március 31-ig 
esedékes, az első részlet összege: 2 220 844,- Ft, azaz kétmillió – kettőszázhúszezer – 
nyolcszáznegyvennégy forint. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás második részletének megfizetése 2020. szeptember 
30. napjáig esedékes, a második részlet összege: 2 220 845,- Ft, azaz kétmillió – 
kettőszázhúszezer - nyolcszáznegyvenöt forint.  

 
 

       5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.–nél vezetett 11745004-15577180-
00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított 
számviteli bizonylat ellenében. 

 
A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 
6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában 
leírt első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a tartozás 
teljes összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.  

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak 
szerint járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. 
pontjaiban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  A hibás teljesítésre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos 
jogszabályok az irányadóak.  
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Vegyes rendelkezések 
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen 
együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás 
útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől 
függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 
9. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen 
megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.  

 
10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, 
vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.  

 
11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó 
képviselő- testületi döntésével válik érvényessé. 

 
      Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 
 
 
Szolnok, 2020. március  
 
 
 

………………………..    …………………………… 
Tiszavárkony Község Önkormányzata              Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása     

képviseletében               képviseletében 
    Hegedűs István       Szalay Ferenc 

      polgármester      a Társulási Tanács elnöke 
 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
……………………………. 

 
 

 
8./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2020. (II.12.) Kt.sz. határozata 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között 
kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:   
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló 
megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a döntés 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó 
képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolnok 
4./ Irattár 
 
                                                 15/2020. (II. 12.) határozat melléklete 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

egyrészről  
Rákóczifalva Városi Önkormányzat (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 732736, adószáma:15732736-2-16, KSH statisztikai 
számjele: 15732736-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosítója: 742311,), 
képviseletében eljár: Dr. Túróczi Imre polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről  
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai 
számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), 
képviseletében eljár: Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – 
együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel: 
 

 Előzmények: 
 

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi társulás 
működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi orvosi és 
fogorvosi ügylet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az 
Önkormányzat is tagja. 
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A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás 
fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 
hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.  
A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást 
 
Felek rögzítik, hogy 2019. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok 
szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásához, a fogorvosi ügylet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 12 887 672,-Ft 
azaz tizenkétmillió – nyolcszáznyolcvanhétezer – hatszázhetvenkettő forint tartozása (a 
továbbiakban: tartozás) keletkezett. 
 

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek: 
 
1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig nem 
tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében 
egymás érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg: 

 
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére 
tizenkét részletben fizeti meg.  
 
3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első 3 havi részletének megfizetése 2020. március 15. 
napjáig esedékes, amelynek összege: 3 221 924,- Ft, azaz hárommillió – 
kettőszázhuszonegyezer – kilencszázhuszonnégy forint. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás fennmaradó részét az Önkormányzat kilenc egyenlő 
részletben fizeti meg minden hónap 15 napjáig történő átutalással, amelynek havonkénti 
összege: 1 073 972,- Ft, azaz egymillió – hetvenháromezer - kilencszázhetvenkettő forint.  

 
 

       5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.–nél vezetett 11745004-15577180-
00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított 
számviteli bizonylat ellenében. 

 
A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 
6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában 
leírt első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a tartozás 
teljes összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.  

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak 
szerint járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. 
pontjaiban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  A hibás teljesítésre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos 
jogszabályok az irányadóak.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen 
együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás 
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útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől 
függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 
9. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen 
megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.  

 
10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, 
vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.  

 
11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó 
képviselő- testületi döntésével válik érvényessé. 

 
      Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 
 
 
Szolnok, 2020. március  
 
 
 

………………………..    …………………………… 
Rákóczifalva Város Önkormányzata              Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása     

képviseletében               képviseletében 
  Dr. Túróczi Imre       Szalay Ferenc 

      polgármester      a Társulási Tanács elnöke 
 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
……………………………. 

 

9./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020.(II.12.) Kt.sz.  határozata 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által a közmeghallgatás tartásával 
kapcsolatosan tett törvényességi felhívás megtárgyalására 
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1. Tiszajenő  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  134.§ (1) bekezdése alapján a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által a közmeghallgatás tartásával kapcsolatosan  
tett törvényességi felhívásban foglaltakkal  egyetért, azt tudomásul veszi. 
 
2. Képviselő-testület a jövőben évente egyszer gondoskodik közmeghallgatás  tartásáról. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézője helyben 
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi  
     Felügyeleti Osztály Szolnok, 5000 Kossuth Lajos út 2. 
5./ Irattár 
 

10./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Körzeti megbízotti iroda bérbeadása 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján tárgyalta a Tiszajenő 
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszajenő, Vasút utca 11. szám alatti ingatlanon 
külön épületben elhelyezkedő körzeti megbízotti iroda bérbeadásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
1. Képviselő-testület a lévő Tiszajenő, Vasút utca 11. szám alatti Községháza épületéhez 
tartozó, külön épületben elhelyezkedő, két helyiségből álló, 18,20 m2 alapterületű  körzeti 
megbízotti irodát 2020. január 1. napjától 2020. december 31-ig bérbe adja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság ( 5000 Szolnok, Baross út 39.) részére. 
 
2. Képviselő-testület a körzeti megbízotti iroda bérbeadása tárgyában 1993. március 10-én a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság Gazdasági Hivatalával megkötött 
bérleti szerződést  felbontja. 
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság 5000 Szolnok, Baross út 39. 
 

  melléklet a 17/2020.(II.12.) Kt.sz. határozathoz 
 

BÉRLETI  SZERZŐDÉS  
 
 
amely létrejött egyrészről Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, ( 5094 
Tiszajenő, Vasút utca 11. adószám: 15410209-2-16 bankszámlaszám: 11745004-15410209-
00000000 képviseli: Virág József polgármester) mint Bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó –
, másrészről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ( 5000 Szolnok, Baross 
út 39. adószám: 15720106-2-51, bankszámlaszám: 10045002-01451612-00000000 képviseli: 
Dr Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) mint 
bérlő – a továbbiakban: Bérlő – között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
1. Bérbeadó 2020. január 1. napjától  bérbe adja, Bérlő körzeti megbízotti iroda céljára bérbe 

veszi Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. szám alatti, a 
Községházától különálló épületben lévő 18,20 m2 alapterületű helyiséget, a Bérlő által 
megtekintett állapotban.  

 
2. Bérbeadó a bérleményt térítésmentesen, bérleti díj-fizetési kötelezettség nélkül adja bérbe 

Bérlő részére. 
 
3. Bérlő vállalja, hogy a bérbe adott helyiség takarításáról gondoskodik.  
 
4. A bérlemény közüzemi díjait  Bérbeadó viseli.  
 
5. Bérlő  szavatosságot vállal a bérlemény rendeltetésszerű használatáért, és az irodai 

használat által megkívánt tűzrendészeti szabályok betartásáért. 
 
6. Jelen szerződés határozott időre szól, 2020. január 01- től 2020. december 31-ig. 
      Felek a szerződést indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel rendes felmondással 

bármikor jogosultak írásban felmondani.  
 
7.  Jelen szerződés bármelyik fél írásban történő kezdeményezésére további egy évvel  

meghosszabbítható. 
 
8.    A szerződés megszűnése esetén a Bérlő  köteles az ingatlanrészt a megszűnéstől 
      számított 30 napon belül – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban  - a Bérbeadó 
      birtokába visszaadni. 
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9.    Bérlő kizárólag saját célra használhatja a bérelt helyiséget, másnak albérletbe nem adhatja,  

bármilyen eltérő célra történő hasznosítást csak Bérbeadó külön engedélyével folytathat. 
 
10. Bérbeadó a Bérlő tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, és a jelen 

szerződéssel létrejött jogviszony megszűnésével másik helyiséget nem biztosít. 
 
11. Bérbeadó bérbeadásra vonatkozó döntését  Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének  17/2020.(II.12.) Kt.sz. határozatával hozta meg. 
 
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  rendelkezései 

irányadóak. 
 
 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és 
időben aláírták, egyidejűleg a Felek között jelen szerződés tárgyában korábban létrejött 
szerződés és azok módosításai hatályukat vesztik. 

 
 
 
Tiszajenő,                                                                      Szolnok,  
 
  
              
           Virág József                                                            Dr. Urbán Zoltán 
                       polgármester                                 r.dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
                         Bérbeadó                 megyei rendőrfőkapitány 
                                                                                                               Bérlő 
 
 
 
 
              Gyapjasné Sepsi Erzsébet                                           Dr. Dorkó Zsolt  
                                 jegyző                                           r.ezredes, rendőrségi főtanácsos 
                  Pénzügyi ellenjegyző                                 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 
                                                                                              Pénzügyi ellenjegyzés 
 
 
 
 
                                                                                         Fehérné Dr. Dobos Zsuzsanna 
                                                                                                    jogtanácsos 
                                                                                                 jogi ellenjegyzés 
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11./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Papp László képviselő: A Vigh Norbert és a Vigh Tóth Anita ügyében a per lezárása után 
kellene az önkormányzatnak elkérni a vételárkiegészítést. Önhibájukon kívül jutottak ilyen 
helyzetbe. Legalább kérjünk tőlük írásban nyilatkozatot hogy ki tudják-e fizetni. Addig 
napoljuk el az előterjesztés tárgyalását. 

Horthy Csaba képviselő: Egyetért Papp képviselő javaslatával. 

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Az ügyfél körülbelül két hete járt a hivatalban, és ígéretet 
tett arra, hogy leírja az üggyel kapcsolatos álláspontját, de erre sajnos eddig még nem került 
sor. Az adásvételi szerződések tartalmazzák azokat a kitételeket, amelyek a vállalások nem 
teljesítése esetén  érvényesek, azaz aki nem kezdte meg az építkezést, ott az ingatlan visszaszáll 
az önkormányzatra, aki nem teljesíti a használatba vételi engedély megszerzésére vonatkozó 
kötelezettségét, ott pedig 300.000 Ft vételárkiegészítést kell fizetniük.  

Virág József polgármester: Javaslom, hogy napoljuk el a napirend tárgyalását a következő 
ülésre. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2020(II.12.) Kt. sz. határozata 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező  437 hrsz-ú és 422/2 hrsz-ú  
ingatlanok adásvételével kapcsolatos napirendi pont tárgyalásának elnapolása. 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján  az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok adásvételével  kapcsolatos napirendi pont tárgyalását – további 
egyeztetésig – elnapolja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
12./ napirendi pont tárgyalása 
/ szóbeli előterjesztés alapján, írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ 
 
Virág József polgármester ismerteti a képviselőkkel Ondó József Tiszajenő, Ady Endre utca 3,  
szám alatti lakos kérelmét. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ingatlanról adó- és értékbizonyítvány készült, az ingatlant  
900.000,- Ft-ra értékelték. Javasolja hogy adja el az önkormányzat a házat, évek óta üresen áll, 
sokba kerülne a felújítása. 
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Mivel az ingatlan értéke 1.000.000 Ft alatt van, a képviselő-testület nem köteles pályázatot 
kiírni az értékesítésre. 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 
Polgár Lajos képviselő: Egyetért az értékesítéssel. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (II.12.) Kt. sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Rákóczi utca 40. szám 
alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Ondó Sándor 
5094 Tiszajenő, Ady Endre  utca 3. szám alatti lakos mint  vevő  részére  értékesíti a 
tulajdonában lévő, tiszajenői 442/1 hrsz-ú, természetben Tiszajenő,  Rákóczi   utca 40. szám 
alatti ingatlant. 
A vevő az ingatlan 900.000,- Ft összegű vételárát havi 15.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Virág József  polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./  Ondó József 5094 Tiszajenő, Ady Endre utca 3. 
4/  Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi iroda 
5./ Irattár 
 
13./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő, Arany János utca 123. szám alatti ingatlan külföldi természetes személy részére 
történő  értékesítéséhez hozzájárulásra 
 
1. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a külföldiek mező és erdőgazdasági 
hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló  
251/2014.(X.2.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján tárgyalta az 5094 Tiszajenő, 
Arany János utca 123. szám alatti, 596/2 hrsz-ú, 2305 m2 területű, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű  ingatlan ½ tulajdoni hányada Shtrempel Viktóriia 5000 Szolnok, Paprika utca 
30. szám alatti lakos,  külföldi természetes személy részére történő értékesítéséhez az 
önkormányzat hozzájárulásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
2. Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a külföldi természetes személy részére történő 
ingatlanértékesítés önkormányzati érdeket nem sért. 
 
3. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályát 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. február 19. 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási 
     Osztály 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
4./ Irattár 
 
 
14./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester bejelenti személyes érintettségét. 

Csíkos Tamás  alpolgármester a testületi ülés vezetését átveszi Virág József polgármestertől. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Virág József 
polgármester kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos   döntés meghozatalából Virág József polgármestert  ne zárja ki  a képviselő-
testület, kézfeltartással szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Virág József polgármester  ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester 
2020. évi szabadságolása ütemezésével összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos döntés 
meghozatalából Virág József  polgármestert   nem zárja ki.  
 

Csíkos Tamás  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Csíkos Tamás  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Virág József polgármester 2020. évi szabadságolása ütemezésének jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény  225/C.§ alapján Virág József polgármester 2020. évi 
szabadságolásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
                         Szabadság ütemezése 
Kezdete Vége  Munkanapok száma 
2020. február 3.  1 
2020. április 6-9  4 
2020. május 4-7  4 
2020. július 13-24  10 
2020. augusztus 3-7  5 
2020. szeptember 7-11 5 
2020. november 9-13  5 
2020. december 14-18 5                   
Összesen:                               39 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
 
15./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester bejelenti személyes érintettségét. 
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Csíkos Tamás  alpolgármester a testületi ülés vezetését átveszi Virág József polgármestertől. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Virág József 
polgármester kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos   döntés meghozatalából Virág József polgármestert  ne zárja ki  a képviselő-
testület, kézfeltartással szavazzon. 

Csíkos Tamás   alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat  
nélkül és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Virág József polgármester  ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester  
cafeteria juttatásának megállapításával összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos döntés 
meghozatalából Virág József  polgármestert   nem zárja ki.  
 
Csíkos Tamás  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Csíkos Tamás  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2020. (II.12.) Kt. számú határozata  
Virág József  polgármester 2020. évi cafetéria juttatásának jóváhagyására 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése és a 225/A. § (1) bekezdése értelmében az 
alábbi döntést hozza: 
 

1. Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Virág József polgármester 
cafetéria juttatásának 2020. évi bruttó keretösszegét  231.900,- Ft-ban határozza meg. 
 

2. A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a 
közszolgálat tisztviselők részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított 
rendelkezésekkel. 
 

3. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a cafetéria 
juttatással kapcsolatos intézkedésekről gondoskodjon. 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző 
 



30 

 

Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi iroda helyben 
5./ Irattár 
 
16./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 25 /2020.(II.12.) Kt. sz. határozata 
Rákóczi Szövetség támogatására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Rákóczi Szövetség / 1027 
Budapest, Szász Károly út 1. 4.em.1./ pénzügyi támogatás iránti kérelmét. 
Képviselő-testület a határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatására 
egyszeri 50.000,- Ft, azaz  Ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rákóczi 
Szövetség részére. 
Képviselő-testület a támogatást a Kárpátaljai régió települései részére kívánja felajánlani.  
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője helyben 
4./ Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly út 1. 4. em. 1. 
 
17./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
 
Művelődési ház  bérbeadása a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Jó Pásztor tagóvoda részére 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény  107.§-a 
alapján a Tiszajenő, Kossuth út 53. sz. alatti művelődési ház nagytermét és a szociális 
helyiségeket 2020. február 22-én  a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, Jó Pásztor Tagóvoda részére  Farsangi  bál megrendezése céljából 
térítésmentesen bérbe adja. 
 
A bérleti díj és az épület felmerülő közüzemi költségeinek megfizetésétől képviselő-
testület eltekint. 
A bérlő a bérlet során az épület  berendezésére teljes anyagi felelősséget vállal. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésére a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2020. február 22. 
Felelős   : Virág József polgármester 

 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József  polgármester helyben, 
3./ Közös Önkormányzati  Hivatal  ügyintézője helyben 
4./ Szent István Római Katolikus Általános Iskola Jó Pásztor Tagóvoda Tiszajenő, 
     Köztársaság utca . 

 
18./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Művelődési ház  bérbeadása a Polgárőr Egyesület részére 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény  107.§-a 
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alapján a Tiszajenő, Kossuth út 53. sz. alatti művelődési ház nagytermét a Tiszajenői 
Polgárőrség részére tisztújító ülés  rendezvény megrendezése céljából bérbe adja. 
 
A bérleti díj és az épület felmerülő közüzemi költségeinek megfizetésétől képviselő-
testület eltekint. 
A bérlő a bérlet során az épület teljes berendezésére teljes anyagi felelősséget vállal. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésére a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős   : Virág József polgármester 
 
1./ Tiszajenői Polgárőr Egyesület Tiszajenő, Rákóczi u. 143. 
2./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
3./ Virág József  polgármester helyben, 
4./ Polgármesteri hivatal  ügyintézője helyben. 
 

19./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete 

 
a hivatali helyiségen kívül, és a hivatali munkaidőn kívül  történő házasságkötés 

esetén fizetendő díjakról szóló  7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény  96.§-ában kapott felhatalmazás  alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a hivatali helyiségen kívül és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díjakról szóló 7/2017.(V.29.) 
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
 1.§ (1) Az Ör. 1.§ (2) bek. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 
16.000,- Ft/ esemény.” 
 
(2) Az Ör. 1.§ (2) bek. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„b) hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 19.000,- Ft/esemény.” 
 
2.§ Az Ör. 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„ 2.§ Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában 
történő közreműködéséért bruttó 20.000,- Ft/esemény összegű díjazás illeti meg.” 
 
3.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 25. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házassági szándék alapján 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
Tiszajenő, 2020. február 12. 
 
 
Virág József                                                                      Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                       jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2020. február 21. 
 
 
                                                                                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                          jegyző 
 
20./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 
 
                                     TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosítására 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a 3/2019. (II.22.) számú rendelet (továbbiakban: 
Ör.) módosítására a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Az Ör. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.§ (1) A Képviselőt-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 
 
                  180 187 064 Ft költségvetési bevétellel 
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                  332 438 330 Ft költségvetési kiadással 
                  152 251 266 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

                    73 635 954 Ft működési hiány 
                    78 615 312 Ft felhalmozási hiány, 

                  154 969 641 Ft finanszírozási bevétellel, 
  2 718 375 Ft finanszírozási kiadással, 
 

bevételi és kiadási főösszegét 335 156 705 Ft-ban állapítja meg.” 
 
 
2.§ (1) Az Ör. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
 
324 851 485 Ft bevétellel 
324 851 485 Ft kiadással  
 
állapítja meg az 5.1. mellékletben fogalt részletezés szerint. 
 
(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös 
Hivatal) 
költségvetését – Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020.(II.12.).Kt. 
számú, Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  11/2020.(II.12.)Kt. számú, 
valamint Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6/2020.(II.12.) Kt. számú 
határozatai alapján 
 
66 747 178 Ft bevétellel 
66 747 178 Ft kiadással 
 
állapítja meg, az 5.2. mellékletben foglalt részletezés szerint.” 
 
3.§ (1) Az Ör. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 4.§ (9) A Képviselő-testület a Közös Hivatalnál 2019. évben jutalmazás címén 210.000 Ft 
előirányzat felhasználását engedélyezi.” 
 
4. § (1) Az „Ör” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 
(2) Az „Ör” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép. 
(3) Az „Ör” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. 
(4) Az „Ör” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(5) Az „Ör” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(6) Az „Ör” 6.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép. 
(7) Az „Ör” 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2020. február 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
(2) A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2019. évi számviteli nyilvántartásokon át  
     kell vezetni. 
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Tiszajenő, 2020. február 12. 
 
 
 
           Virág József                                                              Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
             polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2020. február 21. 
 
 
                                                                                                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                                        jegyző                                                                                                 
                                                                                                                                                                  

21./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Művelődési ház  bérbeadása a Tisza Vadásztársaság részére 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény  107.§-a 
alapján a Tiszajenő, Kossuth út 53. sz. alatti művelődési ház nagytermét, 2020.03.14-
15.napján a Tisza Vadásztársaság részére Vadász bál  rendezvény megrendezése 
céljából bérbe adja. 
 
A bérleti díj és az épület felmerülő közüzemi költségeinek megfizetésétől képviselő-
testület eltekint. 
A bérlő a bérlet során az épület teljes berendezésére teljes anyagi felelősséget vállal. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésére a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős   : Virág József polgármester 
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1./ Tisza Vadásztársaság Tiszajenő, Dózsa telep 14. 
2./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
3./ Virág József  polgármester helyben, 
4./ Polgármesteri hivatal  ügyintézője helyben. 
 

22./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Csíkos Tamás képviselő: Kiegészítésként szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet arról, 
hogy a kiadványt szabadidejében készíti, szerkeszti, a sokszorosítást is esti órákban vagy 
hétvégén szokták csinálni, hogy ne zavarják a hivatali munkát. A kiadvány megjelenítésének 
költsége csak a festék, a papír, a sokszorosítás költsége, ő ingyen végzi ezt a munkát. 
 
Virág József polgármester: Volt róla szó, hogy esetleg hirdetéseket is megjelentetnének a 
lapban, ha lesz rá igény, akkor beletesszük a hirdetési rovatot is. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020.(II.12.) Kt.számú határozata 
az „Új Tiszajenői Hírek” című kiadvány megjelenítésére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2) bekezdése alapján tárgyalta az „Új Tiszajenői 
Hírek” című egyéb önkormányzati kiadvány megjelenítésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
1. Képviselő-testület dönt arról, hogy az „Új Tiszajenői Hírek” című kiadványt havi 
rendszerességgel előállítja, Tiszajenő településen térítésmentesen terjeszti. 
 
2. Az „Új Tiszajenői Hírek” című  kiadványon feltüntetendő impresszum a következő:  
kiadó: Tiszajenő Községi Önkormányzat 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11., a kiadásért felelős 
személy :Virág József polgármester, a szerkesztésért felelős személy :Csíkos Tamás 
alpolgármester. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester 
3./ Csíkos Tamás alpolgármester helyben. 
 
23./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
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Virág József polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a 2020. évi Magyar  Falu Program 
pályázatra fel kell készülniük az önkormányzatoknak. Fel kell állítani egy prioritási sorrendet 
azokból a fejlesztésekből, amelyeket meg szeretnénk valósítani. 
Javaslatot tesz az alábbiak szerint: 
 
1. Fűkasza vásárlás (közterületek kaszálásához) 
2. Óvoda fejlesztés ( villamoshálózat, fűtés felújítás, burkolás) 
3. Művelődési Ház felújítás ( tetőjavítás, falszigetelés, belső átalakítás) 
4. Kápolna felújítás ( Egyház tulajdonában lévő Kossuth Lajos úti kápolna) 
5. Járdaépítés ( 4625 számú főút mellett a buszfordulóhoz vezetően) 
6. Egyéb kategóriában az iskolában szociális helyiség kialakítása. 
 
Felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, 
tegye meg. 
 
Papp László képviselő: Javasolja, hogy vegyük bele az óvoda udvart is. Ha nem férnének el a 
játékok a meglévő udvaron, bővíthetnénk hátra az önkormányzati üres ingatlan felé. 
 
Polgár Lajos képviselő: Egyetért a javaslattal, látott már ilyen elkészült óvodai sportudvart, 
nagyon praktikus, jó lenne ebbe az óvodába is. 
 
Sulyok István képviselő: A Kossuth Lajos úton lévő kápolnával kapcsolatosan egyeztetett 
Nagy Imre diakónus atyával. Megnézték az ingatlant, nagyon rossz állapotban van, rengeteget 
kellene rá költeni, hogy használható legyen. 
 
Horthy Csaba képviselő: Jó lenne a településnek egy falu-múzeum, vagy tájház ha ott ki 
tudnánk alakítani. Nyáron az egyház szervezésében a  gyerekek táboroztatását is oda lehetne 
szervezni. 
 
Virág József polgármester: Pályázati forrásból fel lehetne újítani, de saját erőnk nincs rá, nem 
is lenne gazdaságos a rendkívül magas költségek miatt. 
 
Horthy Csaba képviselő: A művelődési háznál polgármester úr már említette, hogy a belső 
teret akarja megnagyobbítani. Szakértővel meg kellene vizsgáltatni az épületet. 
 
Virág József polgármester: Javaslatot tesz a sorrend megváltoztatására: 
1. Fűkasza vásárlás a traktorhoz 4.500.000 Ft 
2. Óvoda felújítás 30.000.000 Ft 
3. Óvoda udvar felújítása 5.000.000 Ft 
4. Nemzeti és helyi identitástudat fejlesztése, művelődési ház felújítása 43.000.000 Ft 
5. Egyéb kategória Szent István Római Katolikus Általános Iskolában szociális helyiség 
kialakítása 7.000.000 Ft 
6. Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése, Kossuth Lajos úton lévő régi kápolna felújítása 
50.000.000 Ft. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020. (II.12.)Kt. sz. határozata 
a Magyar Falu Program alprogramjai által biztosított fejlesztési tervekre vonatkozóan 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a Kormány által biztosítandó 
a Magyar Falu Program keretében meghatározott alprogramok ismeretében az alábbi 
fejlesztések megvalósítására kíván támogatási kérelmet benyújtani: 
1. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (Fűkasza vásárlás a traktorhoz) 
2. Óvodafejlesztés 
3. Óvoda udvar   
4. Nemzeti és helyi identitástudat erősítése ( művelődési ház felújítása)  
5. Egyéb kategória Szent István Római Katolikus Általános Iskolában szociális helyiség 
kialakítása  
6. Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése, Kossuth Lajos úton lévő régi kápolna felújítása 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert, hogy a fentiek vonatkozásában nyilatkozatot 
tegyen, valamint a pályázatok előkészítésére vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Virág József polgármester 

 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
24./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester ismerteti a jelenlévőkkel a Tiszajenői Sportegyesület kérelmét. 
 
Polgár Lajos képviselő:  Bejelentem személyes érintettségemet az egyesület elnökeként. 

Virág József polgármester: Felkérem a képviselő-testületet, hozzon döntést Polgár Lajos 
képviselő  kizárásával kapcsolatosan. Aki egyetért azzal, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos   
döntés meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  ne zárja ki  a képviselő-testület, kézfeltartással 
szavazzon. 

Virág József polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat  nélkül 
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Polgár Lajos képviselő ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a  Tiszajenői 
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Sportegyesület sportpálya és sportöltöző bérletével összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos 
döntés meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  nem zárja ki.  
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor  jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2020.(II.12.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenői Községi Sportegyesület részére a sportpálya és a sportöltöző bérletével 
kapcsolatos bérleti szerződés meghosszabbítására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 15. 
pontja alapján tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszajenő, Béke utca 6. 
szám alatti sportpálya és sportöltöző bérleti szerződésének meghosszabbítására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
1. Képviselő-testület a sportpályát és a sportöltözőt 2021. január 1-től 2025. 
december 31-ig  bérbe adja a Tiszajenői Községi Sportegyesület részére. 
 
2. Képviselő-testület a bérlet egyéb feltételeit változatlanul hagyja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői KSE 5094 Tiszajenő, Béke utca 6,  képviseli: Polgár Lajos elnök. 

 

Interpelláció 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek interpellációs kérdése van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a fokozott igénybevétellel 
kapcsolatosan hogyan kezelik az önkormányzat eszközeit, gépeit, ki a felelős a használatukért. 
A Marika presszónál csapadékos időben megáll a víz, ezt a problémát valahogy meg kellene 
oldani. 
A kőrakásnál a tábla nincs felállítva, csináljuk meg. 
Horthy képviselő úr régóta emlegeti, hogy foglalkozik Tiszajenő történetével, javasolja neki,  
hogy írjon egy könyvet a településről. 
 



40 

 

Polgár Lajos képviselő: A MIRA-hoz vezető út javítását valahogyan meg kellene oldani, 
például zúzott kővel.  El tudná képzelni az érintett ingatlantulajdonosok összefogását is. 
 
Papp László képviselő: Furcsának tartja az Ady Endre utcánál a közterületek elnevezését. A 
Köztársaság út folytatása egy darabon Ady Endre utca, utána Petőfi utca lesz. Miből adódhat 
ez. 
 
Virág József polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket alpolgármester 
úrral közösen használják. A Marik presszónál keresünk megoldást a vízelvezetésre, bár az út 
melletti rész a közútkezelőé, a többi pedig magánterület. 
A tábla felállításáról intézkedni fog. 
A MIRA-hoz vezető út javításáról tárgyalni fog az érintettekkel. 
A településen több helyen is van furcsa közterület elnevezés, például a Belsőjenő, Külsőjenő 
területen is. Érdemes lenne utcaneveket adni ennek a résznek. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Az egyes településrészek elnevezése a helyi 
sajátosságokból is adódik. A külterületi tanyás részen, ahol elszórtan vannak a tanyák nincsenek 
utcanevek egyes helyeken, mert nincsenek szabályos utcák sem. A közterületek nevének 
megváltoztatása a képviselő-testület hatásköre, de csak kifejezetten indokolt esetben célszerű 
ilyen döntést hozni, hiszen az ott élők személyes irataiba lévő adatok változnak, a közüzemi 
szerződéseiket módosítani kell, amennyiben vállalkozást érint a közterület nevének változása, 
úgy a működési engedélyét, telepengedélyét is módosítani kell. 
 
Az interpellációs kérdésekre adott választ a képviselő-testület 7 igen szavazattal tudomásul 
vette. 
 
A képviselő-testület a polgármesteri jelentést tudomásul vette. 
 
Virág József polgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 
 

kmf 
 
 

Virág József       Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                       jegyző 
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MUTATÓ 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én megtartott 

soron következő, rendes, nyílt ülésén hozott döntéseiről 
 

 
Tárgy                                     Döntés száma 
1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                          4/2020.(II.12.) Kt.sz. 
2020. február  12-i soron következő, rendes,  nyílt  ülése napirendjeinek           határozat 
jóváhagyása 
 
2./ Virág József polgármester  ki nem zárása                                              5/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                              határozat 
 
3./ Polgár Lajos képviselő ki nem zárása                                                     6/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                              határozat 
 
4./ Tiszajenői Községi Sportegyesület részére nyújtott támogatás             7/2020.(II.12.) Kt.sz. 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása                                                      határozat 
 
5./ Virág József polgármester  ki nem zárása                                             8/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                             határozat 
 
6./ Polgár Lajos képviselő ki nem zárása                                                   9/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                            határozat 
 
7./ Tiszajenői Községi Sportegyesület részére  Tao pályázathoz            10/2020.(II.12.) Kt.sz. 
 nyújtott önerő biztosítására                                                                               határozat 
 
8./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető                11/2020.(II.12.) Kt.sz. 
 ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása                            határozat 
 
9./ Tiszajenő Községi Önkormányzat  2020. évi költségvetése                    1/2020.(II.21.) 
                                                                                                                 önkormányzati rendelet 
 
10./ Fogorvosi ellátás biztosítása                                                             12/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                           határozat 
 
11./ Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás               13/2020.(II.12.) Kt.sz. 
Társulási Megállapodásának módosítása                                                          határozat 
 
12./ a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony              14/2020.(II.12.) Kt.sz. 
 Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről          határozat 
 szóló megállapodás elfogadása 
 
13./ a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva               15/2020.(II.12.) Kt.sz. 
Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről             határozat 
szóló megállapodás elfogadása 
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14./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által                  16/2020.(II.12.) Kt.sz. 
a közmeghallgatás tartásával kapcsolatosan tett törvényességi                      határozat 
felhívás megtárgyalása 
 
15./ Körzeti megbízotti iroda bérbeadása                                                17/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                        határozat 
 
16./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező  437 hrsz-ú   18/2020.(II.12.) Kt.sz. 
és 422/2 hrsz-ú  ingatlanok adásvételével kapcsolatos napirendi pont          határozat 
tárgyalásának elnapolása 
 
17./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő    19/2020.(II.12.) Kt.sz. 
Rákóczi utca 40. szám alatti ingatlan értékesítése                                         határozat 
 
18./ Tiszajenő, Arany János utca 123. szám alatti ingatlan külföldi       20/2020.(II.12.) Kt.sz. 
természetes személy részére történő  értékesítéséhez hozzájárulás               határozat 
 
19./ Virág József polgármester  ki nem zárása                                        21/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                       határozat 
 
20./ Virág József polgármester 2020. évi szabadságolása                      22/2020.(II.12.) Kt.sz. 
ütemezésének jóváhagyása                                                                            határozat 
 
21./ Virág József polgármester  ki nem zárása                                        23/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                       határozat 
 
22./ Virág József  polgármester 2020. évi cafetéria juttatásának            24/2020.(II.12.) Kt.sz. 
jóváhagyása                                                                                                   határozat 
 
23./ Rákóczi Szövetség támogatása                                                        25/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                      határozat 
 
24./ Művelődési ház  bérbeadása a Szent István Római Katolikus        26/2020.(II.12.) Kt.sz. 
Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor tagóvoda részére                              határozat 
 
25./ Művelődési ház  bérbeadása a Polgárőr Egyesület részére            27/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                     határozat 
 
26./ a hivatali helyiségen kívül, és a hivatali munkaidőn kívül                    2/2020.(II.21.) 
történő házasságkötés esetén fizetendő díjakról szóló  7/2017.(V.29.)  önkormányzati rendelet 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
27./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről             2/2020.(II.21.) 
szóló rendelet módosítása                                                                        önkormányzati rendelet 
 
28./ Művelődési ház  bérbeadása a Tisza Vadásztársaság részére             28/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                          határozat 
 
29./ az „Új Tiszajenői Hírek” című kiadvány megjelenítése                     29/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                          határozat 
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30./ a Magyar Falu Program alprogramjai által biztosított fejlesztési        30/2020.(II.12.) Kt.sz. 
tervekre vonatkozó döntés                                                                                határozat 
 
31./ Polgár Lajos képviselő ki nem zárása                                                 31/2020.(II.12.) Kt.sz. 
                                                                                                                          határozat 
 
32./ Tiszajenői Községi Sportegyesület részére a sportpálya                    32/2020.(II.12.) Kt.sz. 
és a sportöltöző bérletével kapcsolatos bérleti szerződés                                határozat 
meghosszabbítása 
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