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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július   7-én 
megtartott soron következő, rendes, nyílt testületi ülésén 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak:   Horthy Csaba, Csíkos Tamás,  Polgár Lajos, Sulyok István , Virág József, Leel-
Őssy György, Terjéki Pálné    képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett:  Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző,       
                                                                                                                                                                                                                                                       
Virág József  Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Virág József   polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 7 fő jelen van, 
( 100 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől eltérően  – az alábbiak 
szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ Előterjesztés a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről   
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                               
2./ A 2020. évi adóztatási tevékenység értékelése                             
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                                                            
3./ Tájékoztató a könyvtárellátási szolgáltató rendszer működéséről                   
Előadó:  Virág József polgármester 
 
4./ Beszámoló a  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2020. évi   üzemeltetési tevékenységéről   
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                             
5./ Tiszajenő vasútállomás épület felújítási program  
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                        
6./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
7./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Belsőjenő 18. szám alatti  
ingatlan értékesítése 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
8./ Szociális és Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
9./ Interpelláció 
 
Zárt ülés  : 
10./ Önkormányzati bérlakás bérleti ügye 
Előadó:  Virág József polgármester 
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11./ Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                            
12./ „ Tiszajenő Községért Díj” odaítélése 
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                      
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 49/2021.(VII.07.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 7-i soron következő, 
rendes,   nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 7-i soron következő, rendes,  
nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Előterjesztés a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről   
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                               
2./ A 2020. évi adóztatási tevékenység értékelése                             
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                                                            
3./ Tájékoztató a könyvtárellátási szolgáltató rendszer működéséről                   
Előadó:  Virág József polgármester 
 
4./ Beszámoló a  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2020. évi   üzemeltetési tevékenységéről   
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                             
5./ Tiszajenő vasútállomás épület felújítási program  
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                        
6./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
7./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Belsőjenő 18. szám alatti  
ingatlan értékesítése 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
8./ Szociális és Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
Előadó:  Virág József polgármester 
 
9./ Interpelláció 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 50/2021.(VII.07.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 7-i soron következő, 
rendes,  zárt   ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 7-i soron következő, rendes,  
zárt  ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Önkormányzati bérlakás bérleti ügye 
Előadó:  Virág József polgármester                                                               
                                                                                                                               
2./ Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                                                                                                                                            
3./ „ Tiszajenő Községért Díj” odaítélése 
Előadó:  Virág József polgármester 
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                
1./ 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:  Megköszöni polgármester úrnak a veszélyhelyzet ideje alatt végzett 
munkáját, minden képviselő tudja, hogy nem kis feladat volt. Külön köszöni, hogy a döntések 
meghozatala előtt mindig egyeztetett velük. 

Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2021.(VII.7.) 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 478/2020.(XI.3.) 
Kormányrendelet, a 27/2021.(I.29.) 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 93/2020 
.(XI.23.) – 105/2020.(XII.9.) Kt. számú, 1/2021.(I.27.) – 45/2021.(V.31.) Kt. számú 
polgármesteri határozatokat és a 16/2020.(XII.16.) – 18/2020.(XII.22.) és az 1/2021.(I.22.) -
7/2021.(V.27.) önkormányzati rendeleteket. 
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Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
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 megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2021.(VII.7.) Kt.sz. határozata 
 
A 2020. évi adóztatási tevékenység értékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vételére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja alapján tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását a 2020. évi adóztatási 
tevékenység értékeléséről. 
 
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. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2021.(VII.7.) Kt.sz. határozata 
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A Könyvtárellátási  Szolgáltató Rendszer 2020. évi működéséről szóló tájékoztató 
tudomásul vételére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működéséről szóló 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján tudomásul veszi 
a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  tájékoztatóját   a  Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer  által 2020. évben nyújtott szolgáltatásokról. 
 
Felelős: Virág József polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
 
 
4./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
  
Virág József  polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: A beszámolóban benne van, hogy szükség lenne karbantartásokra, 
felújításokra, de a tervekben ezek a tételek nem  szerepelnek. Mi az akadálya, hogy a 
vízminőség nem javul? 10 ellenőrzésből 6 esetben nem volt megfelelő, ez kritikán aluli. 
 
Horthy Csaba képviselő: A víztorony tetején lévő antenna bérleti díjáról érdeklődne. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Ezév tavaszán helyezték el az antennát, számlázzuk a 
szerződés szerinti bérleti díjat. 
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2021.(VII.7.) Kt.sz. határozata 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  2020. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló 
beszámoló jóváhagyására 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt beszámolóját a 2020. évi üzemeltetési tevékenységről. 
Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
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2./ Virág József polgármester 
3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
 
 
 
5./ 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: Milyen lesz az épület? 
 
Virág József polgármester:  Kiosztja az épület látványtervét tartalmazó dokumentációt. 
 
Csíkos Tamás képviselő, alpolgármester: Ki fizeti az épület rezsijét? 
 
Virág József polgármester: A rezsit az önkormányzat fizeti most, az új épület nem a mi 
ingatlanunkon lesz, az épület sem lesz a miénk, nem mi fizetjük. 
 
Leel-Őssy György képviselő: A másik épület, a Vezsenyi-állomás feledésbe merül. 
 
Virág József polgármester: Levélben már megkerestem az épület vagyonkezelőjét, még nem 
kaptam választ. 
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2021.(VII.7.) Kt.sz. határozata 
 
Tiszajenő vasútállomás épület  felújítási program 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a Tiszajenő-Alsó vasútállomás 
felújítási programjával kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület hozzájárulását adja a tulajdonában lévő, tiszajenői 128 hrsz-ú ingatlanon álló 
vasúti váró építmény elbontásához az alábbi feltételekkel: 

- a bontási munkálatokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a MÁV Zrt-t 
terheli, 

- a tiszajenői 128 hrsz-ú ingatlanon az elbontott épület helyére fedett kerékpártároló 
létesül, melynek költségei a MÁV Zrt-t terhelik, 

- a MÁV Zrt garanciát vállal arra, hogy a Tiszajenő-Alsó vasúti megállóhelyen új 
váróterem létesül. 

Képviselő-testület a létesítendő megállóhely utasforgalmi területeinek üzemeltetésében az 
alábbiak szerint vesz részt: 

- utasváró, peron takarítása,  
- síkosságmentesítés,  
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- zöldterület karbantartás,  
- szemétszállítás. 

 
Felelős: Virág József polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
3./  MÁV Zrt Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-
60. 
 
 
6./ 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 megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2021. (VII.7.) Kt. sz. határozata 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodása módosításának tervezetét jelen határozat 1. 
mellékletében foglaltak szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás tervezetét jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, azzal, 
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának 
minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. 
 

2. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  Virág József 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József  polgármester 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József  polgármester helyben 
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3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
 

 
7./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József  polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 21/2021.(III.30.) Kt.sz. 
határozattal értékesítésre meghirdettük a Belsőjenő 18. szám alatti ingatlant. A pályázati 
felhívásra egy darab pályázat érkezett. A borítékot most felbontom.  
Pályázati boríték felbontása után Virág József polgármester ismerteti a pályázatot, melyet Nagy 
Brigitta Tiszajenő, Rákóczi utca 128. szám alatti lakos nyújtott be. 
Jelenlévők megállapítják, hogy a pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, a 
megállapításokat a bontási jegyzőkönyv tartalmazza. 
A benyújtott pályázat érvényes. 
 
Virág József  polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Csíkos Tamás alpolgármester, képviselő:  Javasolja, hogy értékesítsük az ingatlant a pályázó 
részére 700.000,- Ft vételárért. Fogadjuk el a 200.000,- Ft  egyösszegű befizetést, és a havi 
20.000,- Ft-os részletet, de ha egy havi részlettel a határidőig elmarad, a szerződés szűnjön meg, 
az addig befizetett összeg pedig az önkormányzaté maradjon. 
 
Horthy Csaba képviselő: Támogatja a javaslatot. 
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2021. (VII.7.) Kt. sz. határozata 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 0156/32 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Nagy 
Brigitta 5094 Tiszajenő, Rákóczi utca 128. szám alatti lakos vevő részére értékesíti a 
tulajdonában lévő, Tiszajenő, Belsőjenő  18 szám alatti, tiszajenői 0156/32 hrsz-ú ingatlant. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 700.000,- Ft összegű vételárát  az adásvételi szerződés aláírásakor 200.000,- 
Ft egyösszegű befizetéssel, továbbá a fennmaradó 500.000,- Ft vételárat   havi 20.000,- Ft 
összegű részletekben fizeti meg az eladó önkormányzat részére. 



9 

 

Amennyiben egy vételár-részlet az adásvételi szerződésben előírt határidőig nem érkezik meg 
az önkormányzat részére, úgy a szerződés megszűnik. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Virág József  polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Nagy Brigitta 5094  Tiszajenő, Rákóczi utca 128. 
 
 
8./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
 
Virág József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Papp László képviselő tavalyi sajnálatos 
halálesete miatt Leel-Őssy György képviselő tagja lett a képviselő-testületnek. 
Papp László az  Ügyrendi és Szociális Bizottság tagja is volt, így a képviselő-testületnek tagot 
kell választania a bizottságba.  
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a 
alapján az Ügyrendi és  Szociális Bizottságnak 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő tagja van. 
Javasolja Leel-Őssy György képviselőt bizottsági tagnak. 
 
Virág József  polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Leel-Őssy György képviselő:  Bejelenti személyes érintettségét. Elmondja, hogy szívesen 
vállalná a megbízást, de nagyon elfoglalt. Sulyok István képviselő is vállalhatná a feladatot. 
 
Sulyok István képviselő: Sajnos munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni. 
 
Horthy Csaba képviselő:  Kéri Leel-Őssy Györgyöt, vállalja el a megbízást. 
 
Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, hozzanak döntést arról, hogy Leel-Őssy 
György képviselőt  kizárják-e a napirendi pont tárgyalásából. 
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül   és 1 tartózkodással  
- meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2021.(VII.7.) Kt.sz. határozata 
 
Leel-Őssy György képviselő döntéshozatalból történő kizárására 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az Ügyrendi és 
Szociális  bizottság tagjának   megválasztásával kapcsolatos napirendi ponttal összefüggő 
döntés meghozatalából Leel-Őssy György képviselőt  kizárja.  
 
Virág József  polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor 
jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat   és tartózkodás nélkül, 
Leel-Őssy György képviselő nem szavazott  - meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2021.(VII.7.) Kt.sz.  határozata 
 
Ügyrendi és Szociális  bizottság tagjának   megválasztása 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2013.(IV.26.) rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdése alapján  az Ügyrendi és Szociális Bizottság  
képviselő tagjának  Leel-Őssy György   képviselőt választja. 
 
9./ napirendi pont tárgyalása 
 
Interpelláció. 
 
Virág József  polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek interpellációs kérdése van,  tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: A Széchenyi út melletti közterületen ( az út szélén) és az ideiglenes 
gátnál kaszálni kellene. 
 
Virág József polgármester: Igen, tervben van, már lakossági bejelentés is érkezett. Az a gond, 
hogy kevés az ember, és nagyon sok lenne a munka. Egyedül Márk kezeli a rézsűkaszát, ő meg 
nem győzi. 
Tegnap a Vízügytől voltak rendezési tervvel kapcsolatos egyeztető tárgyaláson, és egyúttal 
megnézték a rekultivált hulladéklerakót is. Nagyon elégedettek  voltak, a terület szépen rendben 
van. 
 
Sulyok István képviselő: A szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan jelezné, hogy feltűnően nagy 
területet irtottak, és sokszor fordultak. Ha az önkormányzat rendelte köszönet érte. Földi irtás 
nem tudom volt-e. Egy saját gépet nem tudna esetleg venni az önkormányzat? 3 méhész is 
jelezte, hogy besegítene. 
 
Virág József polgármester: A külterület és a zártkerti rész irtását is kértük, 1.700,- Ft/ha , és 
az önkormányzat fizeti a költségeket. Utána jártam a földi irtás feltételeinek. Kell egy platós 
autó, rá a ködképző gép. Szerződni kell egy gázmesterrel. Neki van jogosultsága a vegyszert 
megvenni, és irtáskor ott kell ülnie az autóban, ő biztosítja a szakmai felügyeletet.  A gép kb. 2 
millió forint lenne, plusz az autó bérletének költsége. A vegyszerért Budaörsre kellene menni. 
Tószeg község polgármesterével egyeztetett a témában, sajnos az ott dolgozó  gázmesternek 
már nincsen szabad kapacitása. 
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Sulyok István képviselő: Megoldást jelenthetne, ha valaki gázmester vizsgát tenne a 
településen. 
Köszönöm, hogy mindannyian részt vettetek a Búcsúnak a megrendezésében. 
 
Horthy Csaba képviselő: Javasolja, hogy ha az önkormányzati költségvetés engedi, 
vehetnénk-e egy kihangosító, erősítő berendezést, mikrofonnal. Nagy szükség lenne rá. 
 
Csíkos Tamás alpolgármester, képviselő: Egyetért, javasolja a beszerzést. 
 
Terjéki Pálné képviselő: A harangláb alja rohad, meg kellene csinálni. 
 
Virág József polgármester: Egyetért a kihangosítás fejlesztésével, megvizsgáljuk az árakat és 
megnézzük honnan lesz rá fedezet. A harangláb kijavításához Csíkos Tamás alpolgármester úr 
segítésére lenne szükségünk. A festést a közfoglalkoztatottak is el tudnák végezni. 
Vasárnap volt a Bozsik program záró rendezvénye, meghívták, jól érezte magát. Legalább 100-
an voltunk, gyerekek, felnőttek. Szeretne köszönetet mondani Polgár Lajosnak és Csíkos 
Rolandnak a szervezésért. Minden gyerek kapott érmet, és néhányan kupát. Örül, hogy ilyen 
sportélet van a településen. 
Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az iskolai sportudvar fejlesztésére és a Vasút 
úttól az Arany J. útig a temetőhöz vezető útig nyertünk pályázatot. A gödörben játszótérre 
pályáztunk, ezt elutasították. 
Gondolkodik azon, hogyan lehetne a kamera-rendszert kiépíteni. Nem vagyunk bűnügyileg 
fertőzött település, ezért pályázatot nem tudunk erre a célra benyújtani. 
 
Sulyok István képviselő: Utána járt, kb. 6 millió forint lenne egy kamera az alsó állomáson, 
ami be lenne kötve az önkormányzathoz. 
 
Virág József polgármester: Meg kell próbálnunk egyéb forrásból megvalósítani a kamera-
rendszert. 
 
Az interpellációs kérdésekre adott választ a képviselő-testület 7 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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MUTATÓ 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 7-én megtartott 
soron következő, rendes, nyílt ülésén hozott döntéseiről 

 
 
Tárgy                                     Döntés száma 
 
1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                     49 /2021.(VII.7.)Kt.sz. 
2021. július 7-i soron következő, rendes,  nyílt  ülése                                     határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                     50 /2021.(VII.7.)Kt.sz. 
2021. július 7-i soron következő, rendes,  zárt   ülése                                     határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
3./ A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről          51/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
                                                                                                                         határozat 
 
4./ A  2020. évi adóztatási tevékenység értékeléséről szóló                   52/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
tájékoztató tudomásul vétele                                                                           határozat 
 
5./ A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi működéséről    53/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
szóló tájékoztató tudomásul vétele                                                                 határozat 
 
6./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2020. évi üzemeltetési      54/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása                                             határozat 
 
7./ Tiszajenő vasútállomás épület felújítási program                             55/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
                                                                                                                       határozat 
 
8./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási                        56/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
Megállapodásának módosítása                                                                      határozat 
 
9./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő                      57/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
0156/32 hrsz-ú ingatlan értékesítése                                                             határozat 
10./ Leel-Őssy György képviselő döntéshozatalból történő kizárása   58/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
                                                                                                                     határozat 
 
11./ Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának megválasztása             59/2021.(VII.7.) Kt.sz. 
                                                                                                                     határozat 
 
 
  
 

 

 


