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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július  9-én 
megtartott soron kívüli, rendkívüli, 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, Polgár Lajos, 
Virág József   képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző, 
                                                   Miskóné Makovics Györgyi gazdálkodási előadó 
                                                   
                                                                                                                                                                                                  
Virág József  Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Virág József  polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 6 fő jelen van, 
( 86 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől eltérően  – az alábbiak 
szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ Beszámoló Tiszajenői Községi Önkormányzat  2019. évi                                 Virág József 
      költségvetésének   teljesítéséről, és a 2019.évi költségvetési                           polgármester  
      maradvány jóváhagyásáról 
 
2./ A 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató                  Virág József 
     jóváhagyása                                                                                                         polgármester  
 
3./ Tiszajenő Községi  Önkormányzat  2020.évi költségvetési                               Virág József 
      tervének módosítása                                                                                                   polgármester 
 
4./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása            Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának             Virág József 
    jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása                     polgármester 
 
6./ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok adásvételi ügye                        Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
7./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                   Virág József 
    Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-           polgármester 
    parancsnokság 2019. évi tevékenységéről beszámoló 
 
8./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet       Virág József 
    módosítása                                                                                                            polgármester 
 
9./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Sportpálya  Virág József 
    sportöltözőjének felújítására – pályázat benyújtása                                              polgármester 
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10./ Tiszajenő Község Sportfejlesztési Koncepciójának módosítása                       Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
11/ Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolója a részükre nyújtott támogatás       Virág József 
     felhasználásáról                                                                                                   polgármester 
 
12./ Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről       Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
13./ Tiszajenő, Széchenyi utca 3. szám alatti tanterem helyiség Civil Házként      Virág József 
      történő működtetése                                                                                           polgármester 
 
14./ Művelődési Ház bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak felülvizsgálata        Virág József 
                                                                                                                                 polgármester 
15./ Bejelentések 
 
16./ Interpelláció 
 
17./  Zárt ülés  
   1./ Lakáscélú  támogatás iránti kérelmek elbírálása                                              Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
   2./ Tiszajenő Községért Díj odaítélése                                                                  Virág József 
                                                                                                                                  polgármester    
 
                                                                                                                                                                                     
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 
 50/2020.(VII.9.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július  9-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július   9-i soron kívüli, rendkívüli,  
nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Beszámoló Tiszajenői Községi Önkormányzat  2019. évi                                 Virág József 
      költségvetésének   teljesítéséről, és a 2019.évi költségvetési                           polgármester  
      maradvány jóváhagyásáról 
 
2./ A 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató                  Virág József 
     jóváhagyása                                                                                                         polgármester  
 
3./ Tiszajenő Községi  Önkormányzat  2020.évi költségvetési                               Virág József 
      tervének módosítása                                                                                                   polgármester 
 
4./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása            Virág József 
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                                                                                                                                  polgármester 
 
5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának             Virág József 
    jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása                     polgármester 
 
6./ Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok adásvételi ügye                        Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
7./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                   Virág József 
    Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-           polgármester 
    parancsnokság 2019. évi tevékenységéről beszámoló 
 
8./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet       Virág József 
    módosítása                                                                                                            polgármester 
 
9./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Sportpálya  Virág József 
    sportöltözőjének felújítására – pályázat benyújtása                                              polgármester 
 
10./ Tiszajenő Község Sportfejlesztési Koncepciójának módosítása                       Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
11/ Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolója a részükre nyújtott támogatás       Virág József 
     felhasználásáról                                                                                                   polgármester 
 
12./ Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről       Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
13./ Tiszajenő, Széchenyi utca 3. szám alatti tanterem helyiség Civil Házként      Virág József 
      történő működtetése                                                                                           polgármester 
 
14./ Művelődési Ház bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak felülvizsgálata        Virág József 
                                                                                                                                 polgármester 
 
15./ Bejelentések 
 
16./ Interpelláció 
 
17./  Zárt ülés  
   1./ Lakáscélú  támogatás iránti kérelmek elbírálása                                              Virág József 
                                                                                                                                  polgármester 
 
   2./ Tiszajenő Községért Díj odaítélése                                                                  Virág József 
                                                                                                                                  polgármester    
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1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 

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

Terjéki Pálné képviselő: Nagyon részletesen összeállított, alapos anyag. Köszöni a pénzügyes 
kolléganőnek. Szeretné megkérdezni, hogy ha a nagy adózók az előlegben befizetett iparűzési 
adó elszámolásánál visszakérik az adót, akkor mi lesz. 

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Sajnos számolnunk kell vele, hogy többek között a 
COVID-19 humánjárvány hatásaként  az önkormányzatnál adóbevételkiesés állhat elő iparűzési 
adónem esetében. Ezesetben újra kell gondolnunk az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
előirányzatait, és még szigorúbb takarékossági intézkedésekre lesz szükség.  

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. 
évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról 

 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. 
évi LVIII. tv. 6 §-ban foglaltakra is, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési 
maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 

 
I. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló zárszámadást  
 
                             325 213 872 Ft bevétellel 
                             ebből: költségvetési bevétel            170 244 231 Ft 
                                        finanszírozási bevétel           154 969 641 Ft 
                              
                             271 413 411 Ft kiadással 
                             ebből: költségvetési  kiadás             268 695 036 Ft 
                                        finanszírozási kiadás                 2 718 375 Ft 
 
                              53 800 461 Ft  maradvánnyal 
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hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten 
a 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint 
fogadja el. 
 
(4)  A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint, valamint a 
felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
 

II. Részletes rendelkezések 
 

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 
 
(1)Az Önkormányzat működési költségvetés kiadásait címenként, költségvetési szerven belül 
kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
(2) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások teljesítését az 4. mellékletben 
foglalt célonkénti részletezésben jóváhagyja. 
(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 
5. melléklet szerint fogadja el. 
 
(4) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulását kiemelt 
előirányzatonként az 6.1. melléklet szerint jóváhagyja. 
(5) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének 
teljesítését – főbb kiadási és bevételi jogcím csoportonként a 6.2. melléklet szerint fogadja el, 
melyet Tiszajenő Község Önkormányzata  47/2020.(VII.8.) számú határozatával, Vezseny 
Község Önkormányzata 15/2020. (VII.8.) számú határozatával Tiszavárkony Község 
Önkormányzata     38/2020. (VII.8.) hagyott jóvá. 
(6) A Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat általános működési és ágazati 
feladatok támogatásának alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.  
(7) Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 8. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
 
3. § (1) A Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
maradványát 51 015 406 Ft összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2019. évi 
maradvány felhasználását a 10. melléklet szerint engedélyezi. 
 
(2) A Képviselő-testület Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványát 
a 9. mellékletben foglaltak szerint 2 785 055 Ft-ban állapítja meg. A Tiszajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványának felhasználását engedélyezi a 10. melléklet 
szerint. 
 
(3)  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
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(4) A jegyző a költségvetési maradványnak 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
köteles gondoskodni. 
 
4. § (1)  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 
célok szerinti alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
(2) Képviselő-testület az önkormányzat adósság és nyújtott kölcsön állományát a 12. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások 
összegét a 13. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2019. évi változását a 8. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
 
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti könyvviteli 
mérlegét az intézményi mérlegadatok alapján 1 439 233 155Ft eszköz és forrás mérleg 
főösszegben állapítja meg a 14. melléklet szerinti összetételben. 
 
 (2) A képviselő- testület az önkormányzat vagyonkimutatását 2019. december 31-i 
fordulónappal a 16. melléklet szerinti összetételben és részletezésben fogadja el. 
 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 
működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2019. évi alakulását a 15. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
 

III. Záró rendelkezések 
 

6. § (1) Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló a 10/2019. (VIII.26.), a 12/2019. (XII.16.) és a 3/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendelettel módosított 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Tiszajenő, 2020. július  9. 
 
                                                                              
                       Virág József                                                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet                    
                       polgármester                                                                        jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék:   A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2020. július 13. 
 
 
                                                                                                      Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                                    jegyző 
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2./ 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: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 51/2020.(VII.9.) Kt.sz.  határozata 
a 2019. évi  összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) 
bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§-ra és a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
48.§ és 49.§ -ban meghatározottakra  az Önkormányzat 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 

3./ 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: Az előterjesztés szerint igen nagy a különbség a Közös Hivatalnál 
Tiszavárkony és Vezseny esetében az 1.1 mellékletben az eredeti és a módosított előirányzat 
között. Megközelítőleg 10 millió forint településenként. Ez miből adódik. 
A gépjármű adót elvették az önkormányzatoktól, ezt miből fogjuk pótolni? 
 
Miskóné Makovics Györgyi gazdálkodási előadó: Az eredeti költségvetés tervezésekor a 
közös hivatal 2019. évi szervezetének megfelelően Tiszajenő és Vezseny települések után járó 
állami támogatásról volt információnk, ezért így terveztük meg a bevételeinket. 2020. február 
hónapban kaptunk információt a három település után járó állami támogatás összegéről, ezért 
most történik meg a költségvetési előirányzatok rendezése, az önkormányzati hozzájárulások 
csökkentése. 
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Virág József polgármester: Gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne növelni a bevételi 
forrásainkat. A környező településeken kommunális adót működtet az önkormányzat, ezért  
megvizsgáljuk az új adónem bevezetésének lehetőségét, lehetséges hatásait. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítására 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a 1/2020. (II.21.) 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 2020. évi költségvetését 
 
                  196.347.857 Ft költségvetési bevétellel 
                  247.471.392 Ft költségvetési kiadással 
                   51.123.535 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

                    26.383.230 Ft működési  
                    24.740.305 Ft felhalmozási, 

                   53.800.461 Ft finanszírozási bevétellel, 
2.676.926 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 
 
 
(2) Az Ör. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának 29.060.156 Ft összegű igénybevételét rendeli el.” 
 
(3) ) Az Ör. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának 24.740.305 Ft összegű igénybevételét rendeli el.” 
 
 
2.§ (1) Az Ör. 3. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
 
236.599.982 Ft bevétellel 
236.599.982 Ft kiadással  
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állapítja meg a 6.1. mellékletben fogalt részletezés szerint. 
 
 
(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  (továbbiakban: Közös 
Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testülete  48/2020.(VII.8.)Kt. számú és 
Vezseny Község Képviselő-testülete  16/2020.(VII.8.) Kt. számú, valamint Tiszavárkony 
Község Képviselő-testülete  39/2020.(VII.8.) önkormányzati határozatai alapján 
 
96.247.931 Ft bevétellel 
96.247.931 Ft kiadással 
 
állapítja meg, a 6.2. mellékletben foglalt részletezés szerint. „ 
 
 
3. § (1) Az „Ör” 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” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. 
(5) Az „Ör” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(6) Az „Ör” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(7) Az „Ör” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(8) Az „Ör” 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép. 
(9) Az „Ör” 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6.2. melléklete lép. 
(10) Az „Ör” 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 
4. § Az Ör 4.§-a az alábbi (9) bekezdésekkel kiegészül ki: 
 
„4. § (9) A Képviselő-testület a Közös Hivatalnál 2020. évben jutalmazás címén 300.000 Ft 
előirányzat felhasználását engedélyezi. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
(2) A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2020. évi számviteli nyilvántartásokon át  
     kell vezetni. 
 
Tiszajenő, 2020. július 9. 
 
 
 
           Virág József                                                        Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
             polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2020. július 13. 
 
 
                                                                                              Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                                              jegyző                                                                                                 
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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: Jó ötletnek tartja a rendelet módosítást, csak lehet, hogy nem fogják 
tudni a lakosok, kit érint. Van elképzelés a tájékoztatásra? 

Polgár Lajos képviselő: Hogyan történik a szankció? 

Csíkos Tamás képviselő: Azt tapasztalja, hogy sokan jönnek a polgármesterhez rendkívüli 
segélyért, lehet hogy szabályozni kellene,  hogy ha valaki elhanyagolja a kertjét, nem tartja 
rendben, akkor nem kaphatna segélyt. 

Terjéki Pálné képviselő: Miért szól úgy a rendelet-tervezet 3.§-a, hogy a rendelet 2020. 
augusztus 15. napján hatályba lép és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti? 

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Polgármester úrral egyeztetve az az elképzelés, hogy 
írásban tájékoztatják a lakosságot, hogy a képviselő-testület az egységes, rendezett településkép 
és a biztonságos közlekedés érdekében hozta az új szabályokat, és a lakosság együttműködését, 
közreműködését kérik ennek megvalósításában.  

Virág József polgármester: Vannak a településen kirívó esetek, amelyek kimondottan 
akadályozzák a közlekedést, több helyen is úgy kiraktak dolgokat a közterületre, vagy 
megemelték a terepszintet, hogy nem fér el egymás mellett két autó. Ezen esetekben kell 
fellépnünk és hatósági eszközökkel kikényszeríteni, hogy biztosítsák a közlekedési területet. 
Sok helyen kiépültek a házak a közterületre, ott egyértelműen a háztól kell számítani a 6 métert 
, hogy a párhuzamos közlekedés biztosítva legyen. 

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A szankcionálás a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben 
történik. A bírság megállapításánál figyelemmel kell lenni a cselekmény súlyára, arra hogy 
milyen mértékben káros a közösségre, és a helyreállítással kapcsolatosan felmerülő költségekre 
is. A fokozatosság elvét szem előtt tartva először felszólításra, az önkéntes teljesítés elmaradása 
esetén figyelmeztetésre, majd pénzbírság kiszabására kerülhet sor. A pénzbírság maximális és 
minimális összegét a rendelet tartalmazza . Nem javasolja az elhanyagolt telkek  esetében azt, 
hogy a  szociális támogatás megítélését – egyébként a rendeletben eddig szabályozottakon túl 
– ilyen jellegű  feltételekhez kösse a képviselő-testület. A  tervezet  3.§-ban foglaltak lényege, 
hogy a jóváhagyott módosítás be fog épülni az alaprendeletbe, ezért a módosító rendelet 
hatályon kívül helyezése szükséges. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

6/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról szóló 1/2019.(I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és 
e) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva a közterületek 
használatáról szóló 1/2019.(I.28.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban Ör) módosítására a 
következőket rendeli el: 
 
1.§  Az Ör. 4.§-a az alábbi (3) – (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (3) Az  Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlannyilvántartásban belterületi  „út” 
művelési ágban nyilvántartott  közterületen a 6 méteres közlekedési sávban ( az út 
hossztengelyétől merőlegesen számított  3-3 méter )  a zavartalan közúti közlekedést   minden 
esetben biztosítani kell. 
 
(4)  A (3) bekezdés szerinti közlekedési  sávban   növényzet nem ültethető, kerékpártámasztó,  
nem létesíthető, tárgyak  tárolása, a terepszint megváltoztatása  nem megengedett. 
 
(5) A  2020. október 1. napját követően megvalósuló építési munkálatok esetén a  (3) bekezdés 
szerinti közlekedési sávban az úttal határos  ingatlan tulajdonosa ( használója) az út szintjével 
megegyező szintben  kapubejárót, járdát, gépkocsi bejárót  az Önkormányzat  előzetes 
hozzájárulásával és szakmai iránymutatásával létesíthet. 
 
(6) Az (5) bekezdésben rögzített hozzájárulás iránti kérelmet írásban az Önkormányzati 
Hivatalba kell benyújtani, a hozzájárulást a polgármester adja ki. 
 
(7) A közművek üzemeltetője, illetve az Önkormányzat által a közterületen végzett munkálatok 
során az  (5) bekezdés szerint létesített kapubejáró, járda, gépkocsi bejáró  felbontása esetén    
az érintett ingatlantulajdonost kártérítés nem illeti meg. 
 
 
(8) Az  Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlannyilvántartásban belterületi „út” művelési 
ágban nyilvántartott  közterületen a  (3) bekezdésben rögzített közlekedési sáv kivételével az 
ingatlantulajdonos saját költségén és felelősségére növényzetet ültethet, kerékpártámasztót, 
járdát, kocsibejárót és vízszikkasztó árkot létesíthet.” 
 
 
2.§ Az Ör. 22.-23.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 22.§ (1) A polgármester - határidő kitűzésével - kötelezi a közterület-használat 
megszűntetésére, az eredeti állapot visszaállítására  azon személyt, aki 
a) a közterület-használati engedély- köteles közterületet engedély nélkül használja, 
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b) a belterületen  út művelési ágban nyilvántartott közterület 6 méteres közlekedési sávjában 
növényzetet ültet, kerékpártámasztót létesít, tárgyat helyez el, a terepszintet megváltoztatja. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos ( használó) a  2020. augusztus 15. napját megelőzően  az út művelési 
ágban nyilvántartott közterület 6 méteres közlekedési sávjában ültetett, illetve benyúló  
növényzet eltávolítására 2021. március 31-ig, a létesített kerékpártámasztó, kihelyezett tárgy 
eltávolítására, a terepszint eredeti állapotra történő visszaállítására 2020. szeptember 30-ig 
köteles. 
 
23.§(1) Amennyiben a kötelezés elrendelése ellenére az érintett ingatlanok tulajdonosa, 
használója  
a) a közterület-használati engedély köteles közterületet közterület-használati engedély nélkül 
használja,  
b) belterületen az út művelési ágban nyilvántartott közterület 6 méteres közlekedési sávjában a 
telepített növényzetet, a  kihelyezett  kerékpártámasztót,  tárgyat  nem távolítja el, az eredeti 
állapotot nem állítja vissza,  
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet szabályai alkalmazandók. 
 
(2) Amennyiben az ingatlanok tulajdonosa, használója a 22.§ (1)  bekezdés szerinti 
kötelezésben előírt  kötelezettségeit nem teljesíti az Önkormányzat a szükséges munkálatok 
elvégzéséről gondoskodik, ezesetben  az ingatlan tulajdonosát, használóját kártérítés nem illeti 
meg.” 
 
3.§  Ez a rendelet 2020. augusztus 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Tiszajenő, 2020. július 9. 
 
 
Virág József                                                                                  Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                                jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2020. július 13. 
 
                                                                                                      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. 

Csíkos Tamás képviselő: Több olyan ingatlan is van a településen, ahol kell majd alkalmazni 
a rendeletet, reméli a várt hatást érjük majd el. 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről  
 
Tiszajenő Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete az Alaptörvény „A helyi 
önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv) 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el: 
 

 
 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a 
tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, 
amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Tiszajenő Községi  
Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásnak minősít. 
 
2.§  A rendelet hatálya kiterjed Tiszajenő község  közigazgatási területén az e rendelet  7.§-ban  
és 8.§-ban meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat 
megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, további jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 
 

2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
 
3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a hatáskör 

gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. 
 
(2) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

4.§ (1)  A rendelet 7.8.§-ban felsorolt tiltott tevékenységek elkövetőivel szemben közigazgatási 
bírság szabható ki, az ezzel  kapcsolatos eljárásokra  az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény    rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(2) A közöségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag 
hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a magatartást 
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természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti 
be. 
 
(3)  A közigazgatási hatósági eljárás  
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,  
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,  
c) jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől  
indítható meg . 
 
(4) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás 
formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal 
is kiszabható.  
 
(5)  A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a 
magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet 
szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.  
 
5.§ (1) A közigazgatási bírságot a határozat véglegesség válásától számított 30 napon belül kell 
megfizetni.  
 
(2) A közigazgatási bírságot  átutalási postautalványon vagy banki átutalással az Önkormányzat 
pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 
 

3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ 
MAGATARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 
6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy 
elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal  sújtható, a bírság alsó 
határa 20.000,- Ft.  Ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén a bírság ismételten kiszabható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az 
intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható. 
 
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, valamint a magatartás elkövetőjének 
szociális és anyagi körülményeit.  
 

4. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ 
MAGATARTÁSOK 

 
7.§ (1) A települési köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések megsértésére vonatkozóan 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos ( 
használó) aki  
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a) az ingatlana  és a vele határos közterületrész tisztántartásáról, rendben tartásáról, gyomtól, 
gaztól, szeméttől,  vadon élő bokortól, allergiát okozó gyomnövényektől való megtisztításáról 
nem gondoskodik, 
b) az ingatlana előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, hó- és 
síkosságmentesítéséről nem gondoskodik, 
c) az ingatlanával határos  bel- és külterületi útszakasznak az út tengelyéig történő 
tisztántartását, kaszálását, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolítását nem biztosítja. 
 
8.§ A közterületek használatával kapcsolatos rendelkezések megsértésére vonatkozóan 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el  
a) az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki a polgármesteri felszólítás ellenére  a közterület-
használati engedély köteles közterületet közterület-használati engedély nélkül használja, 
b) azon Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi úttal határos  ingatlan tulajdonosa vagy 
használója  aki  a  6 méteres közlekedési sávban ( az út hossztengelyétől merőlegesen számított 
3-3 méter) közterületen  növényzetet  telepít, kerékpártámasztót  létesít, tárgyakat  tárol,  
terepszintet  megváltoztatja, és a polgármesteri kötelezés ellenére az eredeti állapotot nem állítja 
vissza, 
c) az az ingatlantulajdonos vagy használó , aki 2020. október 1. napját követő építési 
munkálatok esetén közterületen  kapubejárót, járdát, gépkocsi bejárót  az Önkormányzat  
előzetes hozzájárulása nélkül létesít. 
 
 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 
9.§(1) Ez a  rendelet 2020. augusztus 15. napján lép hatályba. 

 
(2) E  rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszajenő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 10/2014.(VI.27.) önkormányzati  rendelete. 
 
 
Tiszajenő, 2020. július 9. 
 
 
Virág József                                                                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                             jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2020. július 13. 
 
 
                                                                                                  Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                                   jegyző 
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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: Javasolja, hogy ha visszaszáll az ingatlan tulajdonjoga az 
önkormányzatra, akkor újra hirdessünk pályázatot, vagy próbáljuk meg értékesíteni a telket, 
hiszen az önkormányzatnak tudomása szerint nincs konkrét más  terve a hasznosításra. 
 
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 
52/2020(VII.9.) Kt. sz. határozata 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező  437 hrsz-ú ingatlan értékesítésének 
ügye 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a tiszajenői 437 hrsz-ú ingatlan 
értékesítési ügyével kapcsolatos előterjesztést.  
 
1. Képviselő-testület megállapítja, hogy Tiszajenő Községi Önkormányzat mint eladó és Vigh 
Norbert Attila és Vigh Tóth Anita  5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 34/A. szám alatti 
lakosok mint vevők között  a 2016. december 20-án kelt adásvételi szerződésben foglalt 
kötelezettségeiket vevők  az előírt határidőig nem teljesítették. 
A szerződés 6) pontjában  foglaltak szerint az ingatlanra vonatkozóan beépítési 
kötelezettségüknek vevők határidőben nem tettek eleget, a jogerős használatba vételi engedélyt 
2019. december 20. napjáig nem mutatták be. 
 
2. Képviselő-testület a szerződés 6.6. pontja alapján kötelezi Vigh Norbert Attila és Vigh Tóth 
Anita 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 34/A. szám alatti lakos vevőket   az ingatlant érintő 
vételár kiegészítésként 300.000,-Ft megfizetésére Tiszajenő Községi Önkormányzat javára. 
 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
  Határidő : Folyamatos 
  Felelős: Virág József polgármester 
 
  Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József polgármester helyben, 
3./ Önkormányzat gazdálkodási főelőadója helyben, 
4./ Vigh Norbert Attila és Vigh-Tóth Anita 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 34/A. 
 
 
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 
53/2020.(VII.9. ) Kt. sz. határozata 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező  442/2 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésének ügye 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a tiszajenői 442/2  hrsz-ú 
ingatlan értékesítési ügyével kapcsolatos előterjesztést.  
 
1. Képviselő-testület megállapítja, hogy Tiszajenő Községi Önkormányzat mint eladó és 
Walczer Zoltán  2096 Üröm, Kert út 17. szám alatti lakos mint vevő között  a 2017. január  20-
án kelt adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeit vevő  az előírt határidőig nem 
teljesítette. 
A szerződés 6) pontjában  foglaltak szerint az ingatlanra vonatkozóan beépítési 
kötelezettségének vevő határidőben nem tett eleget, a jogerős használatba vételi engedélyt 
2020. január  20. napjáig nem mutatta be, az építkezés egyáltalán nem kezdődött meg. 
 
2. Képviselő-testület rögzíti, hogy a szerződés 6.5. pontja alapján a 442/2 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjoga  Walczer  Zoltán 2096 Üröm, Kert út 17. szám alatti lakos vevőről visszaszáll  
Tiszajenő Község Önkormányzata eladóra. 
 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
 
  Határidő : folyamatos 
  Felelős: Virág József polgármester 
 
 
  Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József polgármester helyben, 
3./ Önkormányzat gazdálkodási főelőadója helyben, 
4./ Walczer Zoltán 2096 Üröm, Kert út 17. 
 
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. 
 
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 
54/2020.(VII.9.) Kt. sz. határozata 



18 

 

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi  
tevékenységéről 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Szolnoki 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019.évi tevékenységéről benyújtott beszámolóját, melyet 
tudomásul vesz. 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájáért. 
 

Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./ JNKSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos  
     Tűzoltóparancsnokság Szolnok  
  

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 – 
rendeletalkotáskor  jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet ( 
továbbiakban: Ör.)módosítására a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet 14.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (3) A rendkívüli települési támogatás összege 2.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedhet.” 
 
2.§ (1) Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Tiszajenő, 2020.  július 9. 
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Virág József                                                         Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                     jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2020. július 13.  
 
 
                                                                              Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                           jegyző 
 
 

9./ napirendi pont tárgyalása 
( Írásos előterjesztés alapján) 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Az egyesület pályázott a tetőfelújításra, előbb azt a 
beruházást kell elvégezni, majd utána feltenni a napelemet. 

Sulyok István képviselő:  Akkor mi történik, ha a TAO pályázatot nem nyerik el? 

Virág József polgármester: A jelenlegi tető is elbírja, de eddig még mindig sikerült nyerni a 
TAO pályázaton, reméljük most is így lesz. 

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  
55/2020. (VII.9.) Kt.sz. határozata 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – Sportpálya 
öltözőjének felújítására – pályázat benyújtása 

 
1. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és jóváhagyja a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2 pont b) pontja 
alapján a Tiszajenő, Béke utca 6. szám alatti települési sportpálya öltözőjének 
felújítására benyújtani kívánt pályázatot. 
 

2. A képviselő-testület a pályázat költségvetésének 25 %-át kitevő, bruttó 1.880.028,- Ft 
önrészt vállalja és a 2020. évi költségvetésben elkülöníti.  

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Virág József polgármester 
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Határidő: 2020. július 10. és folyamatos 
Erről értesülnek:  
1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Ügyintézője helyben 

 
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 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
56/2020. (VII.9.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő Község Sportfejlesztési Koncepciója módosításának jóváhagyása 
 

 
Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és jóváhagyja Tiszajenő 
Község Sportfejlesztési Koncepcióját a határozat  melléklete szerint. 
 
 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek:  
1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
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Bevezetés 

 
A sport és a testedzés szerves része életünknek, fontos eleme az egészségvédelemnek, 
fiataljaink erkölcsi és fizikai fejlődésének alapvető eszköze, nélkülözhetetlen a személyiség 
fejlődésében. 
A testkultúra meghatározó a település lakói életében, a sportos életmód közös érdek. 
A polgárok sportoláshoz fűződő jogát az Alaptörvény mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati 
érvényesülését, a tisztességes játék jegyében kifejtett sporttevékenység  lehetőségét az olimpiai 
eszme, a mozgás-gazdag életmód terjesztését, terjedését , annak hagyománnyá válását a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény rögzíti. 
 

I. 
 

A sportfejlesztési koncepció célja 
 

Tiszajenő Község Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített 
irányelvekkel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási 
intézmények  és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységeit meghatározza. A 
helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését, a fejlesztendő területek meghatározását 
célozza. 
A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, 
amelyeket az Önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekinthet anyagi keretein és 
lehetőségein belül. 
A sportfejlesztési koncepció igazodik a település adottságaihoz és tervezett jövőképéhez, 
összhangban a község egyéb fejlesztési elképzeléseivel. 
 
Az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg elérendő céljait: 
 
- óvodai testnevelés, 
- iskolai testnevelés, 
- szabadidősport, 
- utánpótlás-nevelés, 
- a versenysport feltételeinek támogatása. 
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II. 
 

Helyzetelemzés 
 
1.) Óvodai testnevelés 
 
A tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor  Óvodai 
tagintézményében a sporttevékenységek igen szerteágazóak. Egyes kutatások szerint – és ezzel 
az óvónők nagy része az óvodában egyetért – az óvodás gyermekeknek ugyanannyi ideig kell 
mozgásos tevékenységet folytatni, mint amennyit az értelmi fejlesztésre fordítanak. Tény, 
hogyha a finommozgást és a finommotorikát is ideértjük, az óvodai fejlesztésben kiemelt 
helyen van a mozgásra nevelés, testnevelés, mindennapos testnevelés és sport. 
A tárgyi feltételek meghatározóak ebben a témában. Az óvodában külön csoportszoba áll 
rendelkezésre a testmozgásra. 
 
Az óvodai testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják 
fel: a mindennapi úgynevezett frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként 
szervezett testnevelés foglalkozást. Az óvodában szervezett testnevelési foglalkozásokon 
elsősorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket 
fejlesztik az óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl az óvodában az óvodai nevelés egész 
területén nagy gondot fordítanak a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő 
mozgáslehetőségek biztosítására, kihasználására. 
Az óvodai mozgásfejlesztés a sportolásra is ösztönzi a gyermekeket.  
 
A mozgás nem szűkül le a testnevelés foglalkozásokra, jelen van az élet minden területén. 
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermekek természetes szükséglete, melynek hatására 
fejlődnek képességeik, melynek hatására fokozatosan differenciálódik az idegrendszer. Ezzel 
párhuzamosan fejlődik az érzékelő funkciók kifinomulása (látás, hallás, tapintás, 
egyensúlyérzék, tér- és időérzékelés), így pontosabbá válik a környezet ingereinek érzékelése, 
észlelése, javul a mozgáskoordináció. 
Ez teszi lehetővé a környezethez való jobb alkalmazkodást, az ismeretek elsajátítását, így az 
egész személyiség fejlődését. 
 
Egyre nagyobb számban válik szükségessé 3-6 éves korban terápiás mozgásfejlesztés, amely a 
gyermek idegrendszeri összerendezettségét hivatott fejleszteni. Erre azért van szükség, mert a 
változó világban a gyermekeknek egyre kevesebb lehetősége van természetes úton olyan 
mozgásélményhez jutni, amire feltétlen szüksége lenne. 
 
A minél nagyobb létszámú elérhetőség érdekében az óvoda udvarán is elhelyezhetők különböző 
mozgásfejlesztő eszközök. Ezen eszközök alkalmazásával növelhető  az esélyegyenlőség 
biztosítása, mivel a mozgásfejlesztés hatása a későbbi életszakaszban az ismeretelsajátítás 
területén kamatozik. 
 
 
2.) Iskolai testnevelés 
 
A Szent István Római Katolikus  Általános Iskola és Óvoda iskolai életében kiemelten fontos 
szerepet kap az egészséges életre nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport. Ennek 
biztosítása érdekében folyik  az 1-8. évfolyamokon a mindennapos testnevelés a tanórákon, 
illetve a tanórán kívüli szabadidős sportfoglalkozások keretében. 
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A tantestület és a szülők osztoznak azon a nézeten, hogy a sport nemcsak a testi nevelés 
eszköze, hanem az egészséges szellemi fejlődés eszköze is, amely felkészíti a gyermekeket a 
csapatmunkára, a megpróbáltatások elviselésére. 
A sport megtanít küzdeni, együttműködni, csapatban dolgozni, kitartásra nevel, az együttes 
örömszerzés átlendít a kudarcokon, fizikailag karbantart, fejleszti egy sor olyan 
tulajdonságukat, amelyre nem csak a sportpályán van szükség: koncentráció, gyorsaság, 
térlátás, önuralom, tűrőképesség, stb. 
A sportolás, a közös mozgás jó alkalom arra, hogy az egyéneket közösséggé formálja. Az 
együttes élmény összetartó erőként működik, ami hosszútávon pozitív hatással bír a falu, a 
közösség életére. Az iskola fontos szerepet vállal mindebben azáltal, hogy rendszeres színtere 
a szakköröknek, a Bozsik-programon belül pedig a futball edzéseknek és mérkőzéseknek. A  
testnevelés tanórákon kívül délutáni sportfoglalkozásokon vehetnek részt a tanulók. 
 
A hely- és eszközlehetőségek korlátozottak. Jelenleg a tornaterem és a községi futballpálya áll 
rendelkezésre. 
A civilizáció fejlődésével egyre több gyereknél jelenik meg valamilyen testi deformitás, az 
elhízás veszélye, ami visszavezethető a mozgásszegény életmódra, ezért is különösen fontos, 
hogy már gyerekkorban megszeressék a mozgást.  
 
A meglévő helyszínek nem elegendőek a 8 tanulócsoport órarendi óráinak, valamint a délutáni 
sportfoglalkozások megtartásához, azok bővítése szükséges. 
 
Az iskola jó kapcsolatot ápol a helyi sportegyesülettel, közösen szeretnének javítani a 
körülményeken, melyre nagy igény van úgy a szülők, mint a tanulók részéről. Az iskola  minden 
évben egy-egy osztály részére biztosítja az ingyenes úszásoktatást iskolai kereteken belül. 
 
 
3.) Szabadidősport 
 
Szabadidősportra Tiszajenő községben az iskolai tornaterem és szabadtéri futballpálya 
használata nyújt lehetőséget a lakosságnak. 
Az Önkormányzat, a Tiszajenői Sportegyesület és az iskola vezetése igyekszik gondoskodni a 
település lakossága egészséges életfeltételeinek biztosításáról. Ehhez az önkormányzati 
tulajdonban lévő sportlétesítmények, iskolai tornatermek, lakosság számára történő hétvégi, 
tanítási szünidei, minél szélesebb körben történő igénybevételét biztosítja. 
Az iskola tornaterme az oktatási órákon kívül a szabadidős tevékenységeknek ad helyet.  
Rendszeresen helyet ad a teremlabdarúgásnak (versenysport, szabadidős-sport ), a női tornának,  
karate edzéseknek, stb. 
  
4.) Versenysport, utánpótlás nevelés 

 
A XXI. század kezdetére már 48 olimpiai (35 nyári, 13 téli) és a nem olimpiai sportágakat 
beszámítva pedig már több mint 70-ből lehet választani. 
Tiszajenő településen - mint az ország közel 3200 településén -  a labdarúgás az a sport, amely 
meghatározó szereppel bír. A község versenysportját a Tiszajenői Községi Sportegyesület 
képviseli.  
A Tiszajenői Községi Sportegyesület a versenysport mellett utánpótlás nevelésről is 
gondoskodik. Az Egyesület és az iskola részt vesz a „Bozsik-programban” (U7, -től U13-ig, és  
U19).   
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III.  
A sportolás feltételeinek alakulása 

 
1.) Létesítményi feltételek 
 
A Tiszajenői Sportegyesület működése az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán zajlik. 
A létesítmény fő része egy szabványos méretű füves szabadtéri pálya és egy, a játékvezetők, a 
vendég és a hazai játékosok öltözésére alkalmas épület. A létesítményhez nem tartozik 
edzőpálya. A pálya és a hozzá tartozó öltözői épület februártól novemberig folyamatos 
használat alatt van.  
Az iskolában található tornaterem és szertár biztosítja a testnevelési foglalkozásokat.  
 
 
2.) Pénzügyi feltételek 
 
A Tiszajenői Sportegyesület legfőbb anyagi támogatója évtizedek óta az Önkormányzat. A 
sportlétesítmény használatán felül az Önkormányzat lehetőségei szerint éves költségvetésében 
keretet biztos az egyesület részére. További bevételek az elmúlt években pályázatokból 
származtak. A rendelkezésre álló pénzeszközök a létesítmény működési költségeit biztosítják. 
 A sportlétesítmények és azokat kiegészítő szolgáltató egységek (öltöző, vizesblokk) felújítását, 
korszerűsítését célzó törekvések megvalósítása külső források igénybevétele nélkül nem 
lehetséges. 

IV. 
 

Célkitűzések 
 

Általános célok és alapelvek 
 

Magyarország célja, hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot 
meghaladó fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai 
közé tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra 
fordított idő mennyisége egy főre vetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. 
 
Tiszajenő Község Önkormányzata a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa 
Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak, mely célok kerülnek 
megfogalmazásra az Önkormányzat Sportról szóló rendeletében is:  
 

a) a település fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek 
megszerzését".  

b) a település lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs 
lehetőségeket".  

c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni 
sportteljesítmények javításának lehetőségét". 

 
Az önkormányzat további célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok 
alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének 
szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetőségek 
szerinti fejlesztése.  
Az éves költségvetésben biztosítani kell a sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának 
és fejlesztésének pénzügyi forrásait. 
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Mindezekkel összhangban, településüknek ezen célokat figyelembe véve kell kialakítani saját 
céljait, prioritásait. 
 

 
Tiszajenő Község céljai 

 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, a település sport-életében  a versenysport 
pozíciójának megerősítése érdekében 

c) a szabadidősport lehetőségeinek bővülése, amelynek révén biztosítható a stabil és 
kiszámítható szabadidő eltöltés. 

d) az oktatás keretében, illetve a szabadidőben megvalósuló sportolás infrastruktúrájának 
fejlesztése, meglévő létesítmények fenntartása, működtetése 

e) az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elősegítheti a 
tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. 

f) a lakosság egészségi állapotának javulása, ösztönzése az aktív éltmódra 
-  

 
1.) Óvodai testnevelés 
 
Minden évszakban, lehetőség szerint mindennap az óvoda udvarán történő mozgáslehetőség 
biztosítása a mozgásigény kielégítésére. 
Minden délelőtt a tornaszoba adta lehetőség kihasználása a gyermekek mozgásigényének, 
mozgásfejlesztésének érdekében.  
 
 
 
 
 
 
2.) Iskolai testnevelés 
 
Megvalósítandó cél az iskola udvarán egy 20 x 40 m-es  öntött gumi sportpálya építése, mely 
megoldaná a testnevelésórák és a szabadidős sportfoglalkozások helyproblémáit, lehetőséget 
biztosítana a labdás sportok versenyrendezéséhez. 
 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízik abban, hogy a fentiek 
megvalósításával nemcsak az Általános Iskola tanulóinak biztosít megfelelő sportolási 
feltételeket, hanem a település minden lakójának, akik igénybe kívánják venni a 
sportlétesítményekben lévő szolgáltatásokat. 
 
3.) Szabadidősport 
 
Az intézményi  sportlétesítmények felújítását a fenntartók, és  részben  az Önkormányzat végzi,   
a támogatja a  sportpálya és  öltöző fenntartását, karbantartását. Tiszajenő Község 
Önkormányzata támogatja a gyalogos és kerékpáros turizmust, ezért közigazgatási területén 
minden ilyen irányú kezdeményezést támogat. 
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4.) Versenysport, utánpótlás nevelés 
  
 
A településen fontos feladat a Tiszajenő Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a 
Tiszajenői Községi Sportegyesület által használt sportpálya és hozzá tartozó öltöző épületének 
folyamatos fejlesztése. 
A sportpályán legsürgősebben beszerzendő eszköz az eredményjelző tábla és az önjáró 
öntözőkocsi. A pályavilágítást is ki kell építeni, hogy a sötétedés ne legyen gátja a pálya 
használatának.  
A futball mellett meg kell teremteni más sportágak (kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, stb.) 
űzéséhez szükséges feltételeket. 
 

V. 
 

Záradék 
 

Jelen dokumentumot Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2020. 
(VII.9.)  Kt. sz. határozatával fogadta el. 
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             1. számú melléklet 
 

TISZAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

2017-2024. 
közötti időszakra vonatkozó 

 
KÖZÉPTÁVÚ SPORTLÉTESÍTMÉNY  

FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 
 
Tiszajenő Község Önkormányzata a 2017-2024. évekre vonatkozó középtávú sportfejlesztési 
koncepciójában megfogalmazott elvek és célok elérése érdekében az alábbiakban határozza 
meg sportlétesítményeinek és a sportolásra alkalmas helyszínek fejlesztési elképzeléseit:  

 
SPORTLÉTESÍTMÉNY  

FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

Fsz. Fejlesztési elképzelés Dátum Megjegyzés 

Szent István Római Katolikus Általános Iskola Óvodája 
Tiszajenő, Köztársaság utca 4.  

1. 
Tornaszobai eszközök jó karban tartása, az 
eszközpark fejlesztése 

Folyamatos 
Intézmény éves 
költségvetésében tervezi 

2. Udvari eszközök jó karban tartása, eszközfejlesztés Folyamatos 
Intézmény éves 
költségvetésében tervezi 

3. Módszertani fejlesztés Folyamatos 
Intézmény dolgozói a 
kötelező továbbképzés 
alkalmával. 

Szent István Római Katolikus Általános Iskola 
Tiszajenő, Széchenyi utca 28.  

1. 
Tornatermi eszközök jó karban tartása, az 
eszközpark fejlesztése 

Folyamatos 
Intézmény éves 
költségvetésében tervezi 

Sportpálya és sportöltöző 
Tiszajenő, Béke u.  6.; hrsz.: 231/1 

1. 
A sportpálya és az öltöző jó karbantartása, lehetőség 
szerint felújítása 

Folyamatos 

A Tiszajenői 
Sportegyesület  éves 
költségvetésében 
tervezi,  a sportöltöző 
felújítását az 
önkormányzat pályázati 
forrás igénybevételével 
tervezi. 

 
Tiszajenő Község Önkormányzata csatlakozik minden olyan kistérségi, vagy települési 
összefogáson alapuló tervhez, mely a gyalogos és kerékpáros turizmust, szabadidős sportot 
támogatja. 

 
 
           Virág József 
           polgármester 



31 

 

 

 
11./ napirendi pont tárgyalása 
( Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Virág József polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a COVID-19 
humánjárvány elterjedésével kapcsolatosan kihirdetett veszélyhelyzetben az önkormányzatok 
feladata volt a járványügyi megfigyelés alá vont személyek, és az idős, veszélyeztetett lakosság 
ellátása. Ezt a feladatot a Tiszajenői Polgárőr Egyesület vállalta magára. Önként jelentkeztek, 
és a veszélyhelyzet ideje alatt mintegy 40 személy ellátását biztosították folyamatosan. A 
költségeik fedezetére 100.000,- Ft támogatást biztosítottam részükre, melyre elszámolási 
kötelezettséget írtam elő. Az elszámolás megtörtént, a március 11. és június 15. közötti 
időszakban 3423 szolgálatban töltött órában 5738 km tett meg a polgárőrség autója. Költségeik 
mintegy 70.000,- Ft-tal haladták meg a rendelkezésükre bocsájtott összeget, ezért javaslom, 
hogy részükre további 70.000,- Ft összegű támogatást állapítson meg a képviselő-testület. Az 
elszámolás most megtörtént, annak előírása okafogyottá vált. 
 

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

Sulyok István képviselő: Szeretné megköszönni a Tiszajenői Polgárőr Egyesület  munkáját. 

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 
57/2020.(VII.9.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenői Polgárőr Egyesület részére nyújtott  támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadására. 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ alapján- figyelemmel 
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 48-ban foglaltakra és a 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzatai rendeletére - tárgyalta az 
önkormányzati támogatásban részesülő Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolóját 
a 2020.évben kapott támogatás felhasználásáról. 
Képviselő-testület  a beszámolót elfogadja, megköszöni az Egyesület végzett 
munkáját. 
Képviselő-testület a  COVID-19 humánjárvány elterjedésével kapcsolatosan 
kihirdetett veszélyhelyzetben a Tiszajenői Polgárőr Egyesület tevékenységének 
támogatására 70.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg, a támogatás 
felhasználásáról a Polgárőr Egyesület előzetesen elszámolt. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
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2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Polgárőr Egyesület 5094 Tiszajenő, Rákóczi utca 143. 

 

 
12./ napirendi pont tárgyalása 
( Írásbeli előterjesztés alapján) 
 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Elmondja, hogy a veszélyhelyzet idején minden egyes 
döntés meghozatal előtt tájékoztatta a képviselőket, úgyhogy az előterjesztésben szereplő 
határozatokra vonatkozóan korábban már mindenki kapott tájékoztatást. 

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: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2020.(VII.9.) Kt.sz. határozata 
a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és hatályában fenntartja 
Tiszajenő Község Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 
Kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján meghozott, az előterjesztésben ismertetett 37/2020 .(V.22.) – 45/2020.(VI.11.)  számú 
polgármesteri határozatokat. 
 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 

13./ napirendi pont tárgyalása 
( Szóbeli előterjesztés alapján) 
 

Virág József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az EFOP pályázat keretében 
felújításra került a Széchenyi utca 3. szám alatti objektumnál lévő tanterem helyiség . A termet 
Civil Házként javasolja működtetni a jövőben, a településen lévő civil szervezetek, 
önszerveződő közösségek részére. A működtetés szabályait javasolja, hogy a következő ülésre 
dolgozza ki a képviselő-testület. Javasolja, hogy határozati formában rögzítsük fentieket. 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
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Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Szükségesnek tartja az épületekkel kapcsolatosan az  
ingatlannyilvántartás adatainak felülvizsgálatát, és a szükséges  feltüntetési munkálatok 
elvégzését. 

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 
59/2020.(VII.9.) Kt.sz. határozata 
a Tiszajenő, Széchenyi utca 3. szám alatti tanterem Civil Házként történő működtetése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tiszajenő, Széchenyi utca 3. szám  
alatti objektum részét képező tantermet Civil Házként működteti. 

A Civil Ház működtetési szabályait képviselő-testület – a polgármester javaslata alapján- a 
következő testületi ülésén határozza meg. 

Határidő: Soron következő testületi ülés és folyamatos 

Felelős: Virág József polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 

14./ napirendi pont tárgyalása 
( Szóbeli előterjesztés alapján) 
 

Virág József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  2019. évben kerültek a 
bérleti díjak – jelentősen, dupla összegűre – megemelésre. Az árusok sokallják az összegeket. 
Mivel a lakosság nagy része ezeken a vásárokon szokott bevásárolni, népszerűek az árusítások, 
véleménye szerint felül kellene vizsgálnia a  képviselő-testületnek a bérleti díjak összegét. 
Legalább néhány ezer forintos díjcsökkenést javasol. 

Akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Csíkos Tamás képviselő: Javasolná, hogy különböztessük meg a téli és a nyári időszakot. 
Télen magasabbak a rezsiköltségek, akkor lehetne magasabb a bérleti díj. Egyébként éppen neki 
jeleztek a vásárosok, hogy nagyobb városokhoz képest magas a díj összege a településen. 

Terjéki Pálné képviselő: A veszélyhelyzet idején nem volt árusítás, lehet,  hogy várni kellene 
pár hónapot amíg helyreáll a rend. Jó lenne látni más településeken mennyiért adják ki a 
Művelődési Házakat. Javasolja hogy napolja el a testület az előterjesztés megtárgyalását. 

Virág József polgármester: Egyetért az elnapolással. 
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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 
60/2020.(VII.9.) Kt.sz. határozata 
a Művelődési Ház bérleti díjainak megállapításával kapcsolatos előterjesztés 
tárgyalásának elnapolására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján  az önkormányzat a 
Művelődési Ház bérleti díjainak megállapításával kapcsolatos napirendi pont tárgyalását – 
további egyeztetésig – elnapolja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
15./ napirendi pont tárgyalása 
(  Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Virág József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezévben az augusztus 20-i 
települési rendezvényt a polgári védelmi létesítményél és a gödörnél szeretné megrendezni. 
Pénzszűke miatt családias, majális jellegű rendezvényre gondolt főzéssel, ugrálóvárral, 
sorversenyekkel, szigorúan a takarékosság jegyében. Kitelepülne egy büfé is, várhatóan lesz rá 
igény. A rendezvényt csak akkor fogjuk megtartani, ha a járvánnyal kapcsolatosan nem lesznek 
szigorító vagy korlátozó intézkedések. Az előkészületekben és az aznapi munkálatokban elvárja 
a képviselő-testület tagjainak segítségét, közreműködését. 

Virág József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a COVID-19 humánjárvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet idején megtett intézkedésekről. 

A 2020. március 11.- 2020. június 18. közötti időszak eseményei az alábbiak voltak: 

- A veszélyhelyzet ideje alatt rendkívül támogatást 78 fő kért, akiknek összesen 772.000,- Ft 
került kifizetésre. 

- A veszélyhelyzettel kapcsolatosan felmerült kiadások: 
 =  védőfelszerelés vásárlása (kesztyű, szájmaszk)             106.063,- Ft 
 = fertőtlenítő szerek, tisztítószerek, fertőtlenítő adagoló:  374.755,- Ft 
 = lakosság részére szájmaszk készítéshez anyag :             174.242,- Ft 
 = Polgárőrség részére gépkocsi üzemeltetéséhez tám.       100.000,- Ft 
                                 Összesen:                                            755.066,- Ft. 
 

- A hatósági járványügyi megfigyelés alatt lévő személyek és az  időskorú személyek közül 
összesen 40 fő  kérte napi szintű segítségünket bevásárláshoz, gyógyszerek beszerzéséhez, 
postai ügyintézéshez.  Ellátásukat a Polgárőr Egyesület biztosította. 

A veszélyhelyzet ideje alatt 8 polgármesteri utasítást adtam ki, melyek a művelődési ház 
bérbeadásával, az önkormányzati hivatal épületnek használatával, óvodai ellátással, a védőnői 
rendelő  használatával voltak kapcsolatosak.  
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A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvoda tagintézményében 2020. 
március 16. napjától rendkívüli szünetet rendeltem el, ezen rendelkezést 2020. május 25. 
napjától – központi jogszabályi döntés nyomán – visszavontam. 

Az önkormányzati hivatal a veszélyhelyzet ideje alatt folyamatosan működött, az 
ügyfélfogadást elsősorban telefonon, elektronikus úton bonyolítottuk, csak indokolt esetben 
került sor személyes kontaktusra.  

A lakosságot a hirdetőtáblákon és a települési honlapon tájékoztattuk a központi 
intézkedésekről és a fontos tudnivalókról. 

  Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok 

A veszélyhelyzet ideje alatt 9 db polgármesteri határozat született az alábbiak szerint: 

1./ 37/2020. (V.22.) A  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának  a szociális ellátások után 
fizetendő 2020. évi térítési díjakra vonatkozó javaslata. 

2./ 38/2020.(V.22.)A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló 
tájékoztató. 

3./ 39/2020.(V.22.)A Tiszajenői Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2019. évi támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló . 

4./ 40/2020.(V.22.)Tiszajenő közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tudomásul vétele. 

5./ 41/2020.(V.22. )A Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi 
munkájáról beszámoló. 

6./ 42/2020. (VI.11)Tiszajenő Községi Önkormányzat 2020-2024 évi Gazdasági Programja 

7./ 43/2020. (VI.11)A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2019. évi működéséről szóló 
tájékoztató 

8./ 44/2020.(VI.11)A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2019. évi üzemeltetési 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vétele 

9./ 45/2020.(VI.11)A 2019. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló tudomásul vétele. 

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: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2020.(VII.9.) Kt.sz. határozata 
a COVID-19 humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején megtett 
intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásul vételére 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
beszámolóját a  COVID-19 humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején megtett 
intézkedésekről. 

16./ napirendi pont tárgyalása 
(  Szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek  interpellációs kérdése van, tegye meg. 
 

Sulyok István képviselő: Szeretné megköszönni az önkormányzati dolgozók munkáját a 
veszélyhelyzet idején. Mindig folyamatos volt a munka, soha nem volt fennakadás. 

A polgárőrség segítségét és munkáját is köszöni. 

Örömmel vette hogy újra megrendezésre került a búcsú hagyományteremtő célzattal. 

Látta hogy kihelyezésre kerültek az utcanévtáblák, örül neki. 

Próbált egyeztetni a Kossuth úti kápolna hasznosításáról, esetleges felújításáról. Jó lenne valami 
hasznos célt találni a használatra. 

Köszöni Polgár Lajos képviselő társának a település közterületeinek a kaszálását. 

A földutak javításának nagy vehemenciával estünk neki, de az eredmény nem annyira 
látványos. Úgy látja nem tudtuk jól megcsinálni. Mivel van az önkormányzatnak traktora, a 
lakosság elvárja hogy folyamatos legyen az útjavítás.  

Temető út terve milyen fázisban van, szeretné megkérdezni. 

A kutak engedélyeztetéséről kérdezné jegyző asszonyt, meddig lehet intézni. 

Terjéki Pálné képviselő: A gödörnél levágott faágakat el kellene onnan vinni. Az iskolánál 
nagyon jó lett az út, de a gyakorlókert nagyon dudvás. 

Virág József polgármester: A polgárőrök nagyon sokat segítenek, ő is köszöni nekik. A 
búcsúmisén sokan voltak, tele volt a templom, azt hiányolta, hogy sem képviselők, sem 
önkormányzati dolgozók nem voltak. Az összes  utcanév táblát kihelyezték végre. A temető út 
terve elkészült, jelenleg az engedélyes terv hatósági egyeztetése van folyamatban. 

Csíkos Tamás képviselő: A földutak javítását egyedül ő végezte az önkormányzat traktorával 
és a gréderrel. Tudni kell, hogy a földutak javítását nem lehet bármikor elvégezni, eső után kell, 
de meg kell várni amíg szikkad a föld. Rengeteg kritikát kapott, órákon át dolgozott egyetlen 
úton a Petőfi úton, hogy járható legyen. Ahogy eltelt pár nap ülepedett a föld, és javult az út 
állapota. 

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A jegyzői engedélyezési hatáskörbe tartozó kutak  
fennmaradási engedélyeztetésére vonatkozó jogszabály 2024. évre tolta ki a határidőt. 
Településünkön az elmúlt évben egy eljárás indult, a határidő lejárta közeledtével fog várhatóan 
megemelkedni a kérelmek száma. A jegyzőnél az évi 500 m3 vízigényt meg nem haladó, 30 
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méternél nem mélyebb olyan kutak ügyében lehet a fennmaradási engedélyt kérni, melyek 
épülettel rendelkező ingatlanon találhatóak. 

Az interpellációs kérdésekre adott választ a képviselő-testület 6 igen szavazattal tudomásul 
vette. 
Virág József polgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 
 

kmf 
 

 
Virág József                       Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                                 jegyző 
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