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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Vezseny Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületével és Tiszavárkony Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületével közösen  2020.  július 8-án megtartott soron kívüli, rendkívüli, 
nyílt együttes testületi ülésén 

 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak: Horthy Csaba,  Terjéki Pálné,  Sulyok István, Csíkos Tamás, Polgár Lajos, Virág 
József   képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző, 
                                                   Miskóné Makovics Györgyi vezető főtanácsos. 
 
Vezseny és Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt jelenléti ív 
alapján. 
                                                                                                                                                                                                  
Hegedűs István  Tiszavárkony  község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket, majd megnyitja az együttes testületi ülést. 
 
Hegedűs István Tiszavárkony község polgármestere megállapítja, hogy a megválasztott 7 
testületi tagból 6 jelen van ( 86 % ), az ülést határozatképesnek nyilvánítja. 
 
Virág József  polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 6 fő jelen van, 
( 86 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja. 
 
ifj. Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere megállapítja,  hogy a megválasztott 5 fő 
testületi tagból  4 fő jelen van (80 %) , az ülést határozatképesnek nyilvánítja. 
 
 
Az együttes testületi ülésről Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , Vezseny 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  és Tiszavárkony  Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete külön jegyzőkönyvet készít. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplővel megegyezően  – az 
alábbiak szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ Beszámoló a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
Előadó: Virág József  polgármester 
 
2./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének  módosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
3./ Beszámoló a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
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Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2020.(VII.8.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Vezseny Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületével és Tiszavárkony Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületével közösen megtartott, 2020. július 8 -i soron kívüli, rendkívüli,  nyílt, 
együttes   ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vezseny Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületével és Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közösen 
megtartott,  2020. július   8-i soron kívüli, rendkívüli,  nyílt, együttes  ülése napirendjeit, azok 
sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Beszámoló a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
Előadó: Virág József  polgármester 
 
2./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének  módosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
3./ Beszámoló a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
 
ifj. Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere javaslatára Vezseny Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete meghozza döntését az ülés napirendjeinek jóváhagyására. 
 
Hegedűs István  Tiszavárkony község polgármestere javaslatára Tiszavárkony  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza döntését az ülés napirendjeinek jóváhagyására. 
 

 
1./ 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 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2020. (VII.8.) Kt.sz határozata 
 
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 

(1) Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszajenői Közös  
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a szöveges értékelés és az 1-5. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi azt. 

   
                     (2) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési  
                    maradványáról  készült kimutatás szerint a 2.785.055 Ft maradvány igénybevételét  
                    a 4. melléklet szerint   hagyja jóvá. A költségvetési maradvány elvonására illetve  
                    visszatérítésére nem kerül sor,  az a 2020. évi hozzájárulás mérséklésére került 
                    figyelembe vételre. 
                   

 (4) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Közös Hivatal beszámolóját  
  jelen határozat alapján Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásába  
  építse be. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny 
4./ Hegedű István polgármester Tiszavárkony 

               5./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
ifj. Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere javaslatára Vezseny Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete meghozza döntését a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés jóváhagyására. 
 
Hegedűs István  Tiszavárkony község polgármestere javaslatára Tiszavárkony Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza döntését a Tiszajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés jóváhagyására. 
 

2./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy Tiszajenőről ki megy nyugdíjba a 
hivatal dolgozói közül? 
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Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Tiszajenőről a gazdálkodási előadó fog nyugdíjba menni. 
 
ifj Szabó Ferenc polgármester : Kérdezné, hogy  a közös hivatalhoz tartozó települések 
hogyan teljesítették a közös hivatal működtetéséhez szükséges források befizetését? 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A három település közül Tiszavárkony esetén mutatkozik 
lemaradás a befizetéseknél időarányosan. Vezseny befizetése – az előző évi maradványának 
beszámítása miatt – túlfizetést mutat, Tiszajenő időarányosan teljesített. 
 
Hegedűs István polgármester: Tiszavárkony önkormányzatát rendkívül érzékenyen érintették 
a járvány időszakában, és azt követően a központi döntések, a gépjárműadó önkormányzati 
részének elvonásával pillanatnyi anyagi problémák adódtak. Igyekszünk valamennyi 
kötelezettségünket teljesíteni, folyamatosan egyeztetünk jegyző asszonnyal, a hivatal 
működőképessége, a bérek kifizetése nem fog veszélybe kerülni. 
 
Virág József  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2020.(VII.8.) Kt.sz. határozata 
 
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására 
 

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2020. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a határozat 1-3. 
mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja. 
  

2. A nyugdíjba vonuló köztisztviselő munkájának elismeréséhez 300.000 Ft 
jutalom előirányzat elkülönítését engedélyezi Tiszajenő Székhelyen. 

 
3. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Közös 

Hivatal  költségvetési előirányzata módosításainak Tiszajenő Községi  
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletén történő 
átvezetéséről. 

 
                           Határidő: azonnal. 
                           Felelős:    Virág József polgármester 

 
Erről értesülnek: 

                  1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
                 2./  Virág József polgármester helyben 
                 3./ Szabó Ferenc  polgármester Vezseny 

     4./  Hegedűs István polgármester Tiszavárkony 
                 5./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
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ifj. Szabó Ferenc Vezseny község polgármestere javaslatára Vezseny Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete meghozza döntését a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés  jóváhagyására. 
 
Hegedűs István  Tiszavárkony  község polgármestere javaslatára Tiszavárkony  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza döntését a Tiszajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés  jóváhagyására. 
 
3./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő:  Csak megjegyzésként mondja el, érdekes, hogy  hasonló a 
településeken az ügyiratok száma. 
 
Tiszajenő  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2020.(VII.8.) Kt.sz. határozata 
 
Virág József  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóra 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja 
alapján tudomásul veszi a jegyző beszámolóját a Tiszajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi tevékenységéről . 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a közös hivatal dolgozóinak végzett 
munkájukért. 
 
Erről értesülnek: 

                  1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
                 2./ Virág József polgármester helyben 
                 3./ Szabó Ferenc  polgármester helyben 
                 4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
                 5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 
                 6./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
  
Virág József   polgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 
 

kmf 
 
Virág József                                                                           Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                          jegyző 
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