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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  január 24-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,  Papp László,  Sulyok István, Terjéki Pálné  képviselők. 
Az ülésre később érkezett: Leel-Őssy György képviselő. 
Az ülésről távol maradt: Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő, Puskás Béla polgármester. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                  Miskóné Makovics Györgyi vezető tanácsos 
                                                  Sípos Ottóné pénzügyi főelőadó 
                                                                                                                                                 
Terjéki Pálné Tiszajenő község alpolgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Terjéki Pálné  alpolgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 4 fő jelen 
van, ( 60 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Alpolgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől  eltérően – az 
alábbiak szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
 
1./ A Közterületek használatáról és a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 
szóló rendeletek jóváhagyása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
3./Tájékoztató a Magyar Faluprogram keretében meghirdetésre kerülő pályázatokról 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
4./ Művelődési Ház bérbeadása  
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
5./ HATTAT traktor beszerzése 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
Terjéki Pálné  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2019.(I.24.) Kt.sz.  határozata 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január  24-i soron kívüli, 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 24-i soron kívüli, 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ A Közterületek használatáról és a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 
szóló rendeletek jóváhagyása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
2./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
3./Tájékoztató a Magyar Faluprogram keretében meghirdetésre kerülő pályázatokról 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
4./ Művelődési Ház bérbeadása  
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
5./ HATTAT traktor beszerzése 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Puskás Béla polgármester úr 
2019. január 10. óta  betegállományban van, előre láthatólag hosszabb ideig,  ezért szükségessé 
vált a helyettesítése.  Terjéki Pálné képviselő asszony alpolgármesterként  ellátja polgármester 
úr teljes körű helyettesítését. 
 
Kérdés, hozzászólás  nem volt. 

Terjéki Pálné  alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület 
– határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (I.24.) Kt. sz. határozata 
Puskás Béla polgármester helyettesítésére 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul  veszi a jegyző 
tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy Puskás Béla polgármester úr távolléte idején 
teljes körű helyettesítését Terjéki Pálné alpolgármester látja el. 

 
Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Terjéki Pálné alpolgármester helyben 
4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
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1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Terjéki Pálné polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 

Kérdés, hozzászólás  nem volt. 

 
Puskás Béla polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 
 
 

TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2019. (I.28.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról 

 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) 
e.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 
13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

Általános rendelkezések 
A rendelet hatálya 

 
1. §  A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő 
közterületekre, azaz 

a) olyan közterületekre, melyek az ingatlan-nyilvántartásban közterületként vannak 
feltüntetve, s tulajdonosa, vagy kezelője az Önkormányzat, továbbá 
b) azokra az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő belterületi 
földrészletekre, melyek nem közterületként szerepelnek a nyilvántartásban, de 
közhasználatra átadásra kerültek. 

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a  
- természetes személyekre, 
- jogi személyekre, 
- jogi személyiség nélküli szervezetekre, 

akik (amelyek) állandó vagy ideiglenes jelleggel közterületen tartózkodnak és ott 
tevékenykednek ( a továbbiakban: közterület használók).  

A rendelet célja 

3. § (1)  A rendelet célja, hogy 
 a) a helyi sajátosságokat figyelembe véve szabályozza a közterület-használat 
                rendjét, 
 b) megállapítsa a közterület-használati díjjal kapcsolatos szabályokat,  
 c) szabályozza a közterület engedély nélküli használatával kapcsolatos eljárást. 
(2) A közterület – használat  helyi szabályainak megalkotásakor a következő szempontok 
kerültek figyelembevételre: 
 - közlekedésbiztonsági szempontok, 
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 - településképi szempontok, 
 - köztisztasági szempontok, 
 - környezetvédelmi szempontok. 
 

A közterület-használat rendje 
 

A közterület rendeltetésszerű használata 

4. § (1) A közterület, valamint annak építményei, berendezései, felszerelései, tartozékai 
(továbbiakban: közterülethez tartozó eszközök) rendeltetésszerű használta mindenki számára 
ingyenes. 
(2) A közterület használója köteles a közterületet az általános magatartási szabályok 
betartásával használni, valamint ügyelni arra, hogy a közterület és az ahhoz tartozó eszközök 
állaga ne sérüljön. 
 
 

A közterület rendeltetéstől eltérő használata 

 
5. § A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély 
 - szükséges a 6. §-ban meghatározott esetekben,  
 - nem szükséges a 7. §-ban meghatározott esetekben. 
6. § (1) Közterület-használati engedély szükséges az üzleti és reklám célú, alábbi közterület-
használatokhoz: 

a) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdetési célt szolgáló berendezés 
és tárgy, cégtábla, címtábla elhelyezéséhez akkor, ha azok az épület falának síkjától 
amire rögzítették, 10 cm-en túl a közterületbe nyúlnak,  
b) mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, sátor stb. elhelyezéséhez, 
c) közterületen felállított hirdető berendezéshez, 
d) közterületen felállított, elhelyezett üzleti célú táblákhoz (különösen a tájékoztató 
táblák), 
e) alkalmi árusításhoz, 
f) mozgóárusításhoz, 
g) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos 
tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók 
létesítéséhez, 
h) közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari  hasznosításához ( pl. 
vendéglátó-ipari terasz, előkert) 

 (2) Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú, alábbi közterület-
használatokhoz: 

a) építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezéséhez, 
b) építési törmelék ideiglenes elhelyezéséhez, 
c) építési anyag ideiglenes elhelyezéséhez. 

(3) Közterület-használati engedély szükséges a járművek, egyéb gépek, berendezések tárolási 
célú, alábbi közterület-használatához: 

a) üzemképtelen jármű  10 napon túli tárolásához, 
b) teher- és áruszállító jármű tárolásához, (beleértve a pótkocsit is) 
c) mezőgazdasági és egyéb  járművek, gépek, eszközök tárolásához, (beleértve a 
pótkocsit is) 

(4) Közterület-használati engedély szükséges a közterület egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem 
meghatározott, közterület rendeltetéstől eltérő használatához, így pl.: 

a) fa tárolásához (függetlenül attól, hogy tüzelő, vagy egyéb fa), 
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b) szén tárolásához, 
c) egyéb eszközök, alkatrészek, stb. tárolásához. 

7. § Nem szükséges közterület-használati engedély a rendeltetéstől eltérő közterület-
használatáért a következő esetekben: 

a) a közút és tartozékainak a közútkezelési szabályok érvényesítése érdekében történő 
használatához, 
b) a közművek (ivóvíz, csatorna, telefon, villany, gázvezetékek) kiépítési, fenntartási 
és karbantartási feladatai ellátásához szükséges közterület-használathoz. 
c) a közút  és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai 
időtartamot meg nem haladó közterület igénybevételéhez, amennyiben az igénybevétel 
a gépjárművek biztonságos közlekedését szolgáló aszfaltburkolattal ellátott forgalmi 
sávokra nem terjed ki. 
d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez. 
 

Közterület-használati engedély 
 

8. § (1) A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak közterület-
használati engedély iránti kérelmet kell benyújtania a rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott formában. 
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az arra rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtani ügyfélfogadási időben az önkormányzat hivatalában. 
9. §  A közterület-használati engedély megadására a polgármester  jogosult. 
10. § (1) Közterület-használati engedély  időtartamát a kérelemben foglaltakkal összhangban, 
a közterület várható, tényleges használatának időtartama alapján kell meghatározni. 
 (2) A közterület-használati engedély időtartamát, ha lejárt, újabb kérelemre több alkalommal 
is meg lehet hosszabbítani. 
11. §  A  közterület-használati engedély visszavonását – az engedélyben megjelölt határidő 
lejárta előtt -  az engedély jogosultja  írásban kezdeményezheti a polgármesternél. 
12. § A közterület-használati engedéllyel rendelkezők kötelesek: 

a) az igénybe vett területet és közvetlen környezetét  tisztán tartani, gondozni, 
b) a közterületet csak az engedélyben megadott célra vagy módon használni,  
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát 
helyreállítani, 

 d) a közterület-használati díj megfizetésére. 
  
13. § A közterület-használat engedélyezéséről a polgármester határozatban dönt.  
14. § A polgármester köteles a közterület-használati engedély visszavonásáról 
 intézkedni akkor, ha a közterületet használó személy nem tartja be a 12. §-ban 
meghatározottakat. 

A közterület-használati díj 
 

15. § A közterület-használati engedéllyel rendelkező közterület-használati díjat köteles fizetni. 
16. § A közterület-használati díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
17.§ A közterület-használati díjat a közterület-használati engedéllyel rendelkező jogosult – a 
kérelmében előterjesztettek szerint – a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen 
elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
18. § (1) A fizetendő közterület-használati díjat az igénybe vett közterület nagysága szerint – 
a 2. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével – kell kiszámítani.  



6 

 

(2) Az elfoglalt közterület  nagyságának  megállapításánál a létesítmény négyzetméterben 
számított alapterületét, továbbá a hozzá tartozó – alapterületen túlnyúló – szerkezet ( ponyva, 
tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. 
(3) Hirdetőtábla  esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni 
(4) A számítás szempontjából minden  megkezdett (töredék) négyzetméter egész 
négyzetméternek számít. 
(5) A közterület-használati díjak havi vagy napidíjak. 
(6) A közterület-használati díj beszedése során a beszedett díj összegéről a díjbeszedő az 
időpontot is feltüntető, sorszámmal ellátott nyugtát köteles kiadni. 
19. § A fizetendő közterület-használati díj megállapításakor a közterület-használat időtartamát 
– a 2. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével – úgy kell megállapítani, hogy 
minden megkezdett időszak (hónap, nap), egész időszaknak (hónapnak, napnak) számít. 
20. § A közterület-használati díjat a vonatkozó határozatban megjelölt módon, az 
Önkormányzat  házipénztárába, vagy az Önkormányzat megadott bankszámlájára lehet 
megfizetni. 

A közterület engedély nélküli használata 
 

21. § A közterület-használatra vonatkozó rendelkezések betartása ellenőrzéséről a 
polgármester az  Önkormányzati Hivatal bevonásával gondoskodik 
22. § (1) A polgármester felszólítja a közterület-használat megszüntetésére azokat a 
személyeket, akik – közterület-használati engedély köteles – közterületet engedély nélkül 
használnak. 
(2) A felszólítás során a polgármesternek meg kell határoznia azt a határidőt, melyre meg kell 
szüntetni az engedély nélküli közterület-használatot, és helyre kell állítani az eredeti állapotot. 
 
23. § A közterületet nem az engedély szerint használók esetében a polgármester szintén 
felszólítja az érintetteket a közterület-használat felhagyására, s ha szükséges, az eredeti állapot 
helyreálltására.  
A polgármester e felhívásában tájékoztatja az érintettet, hogy jogában áll a közterület-
használati engedélyt visszavonni. 

Záró  rendelkezések 
 

24. § (1)  Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet hatályba lépésével  egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról  
szóló 23/2008.(XII.23.)  rendelet. 
25. § A rendelet szabályait a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban    kell 
alkalmazni.  
 
                  Terjéki Pálné                                                    Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
 alpolgármester  jegyző 
 
Tiszajenő, 2019. január 24. 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve : Tiszajenő, 2019. január 28. 
 
  
  Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                jegyző 
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1. sz.  melléklet az 1/2019.(I.28.) 
önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem 

Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
I.Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmező/igénylő neve:……………………………………………………………… 
Kapcsolattartó személy neve,telefon:…………………………………………………. 
Székhelye:…………………………………………………………………………… 
Bankszámlaszáma:…………………………………………………………………….. 
Adóigazgatási azonosító száma:………………………………………………………. 
Számlavezető pénzintézet neve: 

II.Egyéni vállalkozók esetében: 
Kérelmező/igénylő neve:……………………………………………………………… 
Lakcíme, telefon:……………………………………………………………………… 
Vállalkozóiigazolvány száma:………………………………………………………… 
Bankszámlaszáma:…………………………………………………………………….. 
Adóigazgatási azonosító száma:………………………………………………………. 
Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………………. 

III.Magánszemélyek esetére: 
Kérelmező/igénylő neve:……………………………………………………………… 
Lakcíme, telefon:……………………………………………………………………… 
Születési hely, idő, anyja neve:……………………………………………………….. 
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati engedély kiadása iránti eljárásban 
szükséges, az adatokat az önkormányzati  hivatal dolgozza fel, jelen tájékoztatás a 2011. évi 
CXII. törvényen alapul. 

A közterület-használat ideje:………….év…………………….hó……napjától 
     …………..év…………………….hó……napjáig 
A közterület-használat célja:……………………………………………………………. 
A kért közterület nagysága:………………….. m2 
A kért közterület helye:…………………………………………………………………. 
           helyrajzi száma:…………………… 
A kérelmező/igénylő tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása még nem jogosítja fel a közterület használatra, valamint azt, hogy aki a 

közterületet hozzájárulás nélkül használja szabálysértést követ el, és tudomásul veszi, hogy 
ezen cselekménye további hátrányos következményekkel jár, 

- a közterület használatáért az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell 
fizetni, 

- a díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett 
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

 
Dátum:………………………………………… 
         ………………………………… 
         kérelmező/igénylő aláírása 
Kérjük, hogy kérelméhez az alábbi mellékleteket csatolja! 
1.Az igényelt területre vonatkozó helyszint ábrázoló vázlatot, melybe be kell rajzolni az 

igényelt területet, a szükséges méretekkel együtt. 
2.Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit.  
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2. sz.  melléklet az 1/2019.(I.28.) 
önkormányzati rendelethez 

Közterület-használat díjtáblázata 
Közterület-foglalás célja      Használati díj összege 
      I.            Üzleti és reklámcélú  tevékenységek 

1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,     50,- Ft/m2/hó 
2. Hirdetőberendezés, üzleti célú tábla elhelyezése 
    (tájékoztató tábla  )                                                      1.000,- Ft/m2/hó 
3. Alkalmi árusítás                         50,- Ft/m2/nap 
    Alkalmi vásáron történő árusítás            500,- Ft/m2/na 
4. Mozgóárusítás                       1.250,- Ft/hó 
5.  Kiállítás, sport- és kulturális rendezvény,  
    mutatványos tevékenység, ehhez kapcsolódó 
    ideiglenes parkoló   létesítése                                     60,- Ft/m2/nap 
6. Egyéb turisztikai, kereskedelmi,  vendéglátó-ipari 
    célú használat ( pl.vendéglátó-ipari előkert, terasz)               50,- Ft/m2/hó 

II.         Építési- és szerelési munkálatok 
1. Építési munkával kapcsolatos állvány, 
   építőanyag, törmelék ideiglenes tárolása                         10,- Ft/m2/hó 

      III.        Járművek, egyéb gépek, berendezések tárolása 
1. Üzemképtelen járművek 10 napon túli tárolása, 
   teher- áruszállító, mezőgazdasági és egyéb járművek, 
   gépek, eszközök ( vontatványok) tárolása                              100,- Ft/m2/hó         
                  

     IV.         Egyéb anyagok, eszközök tárolása 
                   1.  Fa, szén, egyéb eszközök  tárolása                                         10,- Ft/m2/hó 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (I.28.)  önkormányzati rendelete 

 
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 

 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§  A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-
használat ( a továbbiakban: filmforgatási célú közterület használat ) vonatkozásában a rendelet 
szabályait az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
2.§  A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő képviselő-testületi hatásköröket a 
polgármester gyakorolja. 
 
3.§   A közterület használat naponta 7,00 – 22,00 óra közötti időtartamra engedélyezhető. 
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4.§  A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esetben ,  valamint a rendkívüli 
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 
meghosszabbítani, és a közterület-használatot olyan időtartamban kell engedélyezni, ameddig 
a filmforgatás akadályozott volt. 
A közterület-használatát ilyen esemény esetén az akadály elhárulását követően,  rendkívüli 
természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 10 munkanapon 
belül biztosítani kell. 
 
5.§  A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos úton  és  gépkocsival történő 
megközelíthetőségét a közterület használója köteles folyamatosan biztosítani. 
 
6.§ A filmforgatási célú közterület használat díját a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. 
melléklete   tartalmazza. 
 
7.§ (1) Mentes a közterület-használati díj alól: 
     a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 
     b) az önkormányzatról turisztikai célt szolgáló film forgatása. 
 
(2) Képviselő-testület a közterület használati díj alkalmazásánál  kedvezményt nem állapít meg. 
 
(3) Képviselő-testület turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. 
 
8.§ Ez a rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba. 
 
Tiszajenő, 2019 január 24. 
 
 
 Terjéki Pálné                                                                          Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
           alpolgármester                                                                                              jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2019. január 24. 
 
 

              Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                              jegyző 
 
2./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Terjéki Pálné alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Leel-Őssy György képviselő a testületi ülésre megérkezett. 
Terjéki Pálné alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásával az 
önkormányzat pénzügyi forrásai nőhetnek, ezt a pályázatot mindenképpen javasolja benyújtani. 
 
Horthy Csaba képviselő: Több mint 10 éve nem emelték az önkormányzati köztisztviselők 
illetményét, a médiából lehet róla értesülni, hogy folynak tárgyalások, de nem történik változás. 
Támogatja az előterjesztést. 
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Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő –  5 igen szavazattal ,  ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019. (I.24.) Kt. számú határozata 

A Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtásáról 

1.) Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminiszter által kiírt 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I.12. pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázatot 
kíván benyújtani. 

2.) Tiszajenő Község Önkormányzata 2018. július 1-jén a költségvetési törvényben 
meghatározott 38.650 forint összegű illetményalapot alkalmazta. 

3.) A képviselő-testület vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalap a Kvtv-ben 
rögzítetthez képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban 
kerül megállapításra 2019. évre. 

4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, a pályázati kiírásban megszabott határidőig tegye meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
               Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
3./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Terjéki Pálné  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Az elmúlt napokban vett részt Sípos Ottónéval közösen egy tájékoztatón, ahol az 
előterjesztésben szereplő információkról értesült. 
A részletes pályázati kiírás még nem jelent meg, ahogyan azt leírta, a fő számok és célok , már 
ismertek. A holnapi napon ismét lesz egy megbeszélés ezügyben, ahol már szeretné a képviselő-
testület álláspontját képviselni, ezért kéri, hogy a testület állítson fel egy fontossági sorrendet, 
egy rangsort. 
 
Sulyok István képviselő: Sajnálatos, hogy még nincs rálátásunk a pályázati kiírásokra, ezért 
nem tudhatjuk azt sem, hogy mindegyik tervezett célra pályázhatunk e. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Az óvodai sportudvar megvalósítása esetén lehet probléma, 
hogy nem az önkormányzat a fenntartó, hanem az egyház. Az orvosi eszközbeszerzésnél a 
fogorvost érintően a működési engedély jogosultja Vezseny önkormányzata, itt is kérdéses 
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hogyan jelenik meg a kiírás, elképzelhető,  hogy Vezseny önkormányzata pályázhat mindkét 
rendelőre. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ez a pályázat csak az 5000 fő alatti településeket érinti, így azért 
kevesebb település pályázhat. Véleménye szerint a temetőhöz vezető út belterületi szakaszának  
portalanítása lenne a legfontosabb, sajnos, hogy  csak a belterületi utakat támogatják. A 
maximálisan 30 milliós összeg sem lenne elég szerinte a tervezési költségekre és a 
portalanításra. 
 
Papp László képviselő: Javasolja, hogy alakítson ki a testület akkor egy fontossági sorrendet. 
A temetőhöz vezető út lenne a legfontosabb, esetleg meg kellene nézni, hogy belterületté 
lehetne e azt az egy utcát minősíteni. 
A lakásépítésnél kétségei vannak, 30 millióból hogyan lehet ökoházat felépíteni. Szerinte 30 
millió nem biztos, hogy elég erre a beruházásra. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Egyetért azzal, hogy a temetőhöz vezető út kiépítése a 
legfontosabb, ha csak belterületre adnak támogatást, akkor a Vasút úttól a Szilva utcáig terjedő 
részt kellene leburkolni. A bölcsődére is adnak nagyobb összegű támogatást. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A  bölcsődei feladatellátással kapcsolatosan polgármester 
úr korábban  már többször tárgyalt Tiszavárkony polgármesterével, a két településen közösen 
lenne megoldva ez az ellátás. Információink szerint Tiszavárkony pályázati forrásból hoz létre 
bolcsődét.  
A jogszabály alapján minden év tavaszán felmérjük a bölcsődei igényeket, egy évvel ezelőtt 
egy szülő jelezte, hogy lenne igénye az ellátásra, sem azelőtt, sem 2018. évben nem volt igény. 
Így valószínűsíthető, hogy  nem tudunk egy bölcsődei csoportot  megfelelő létszámmal 
működtetni. Jelenleg az óvoda kis-középső csoportjába járnak olyan életkorú gyermekek, 
akiket bölcsődében lehetne elhelyezni, de mivel a két és fél évet betöltötték óvodába is 
felvehetőek voltak. 
 
Sulyok István képviselő: Korábban is beszéltünk már arról, hogy a háziorvos letelepedését 
valamilyen formában támogatni kellene. A lakásépítési pályázat jó lenne, de 30 millióból nem 
tartja valószínűleg, hogy be lehet fejezni egy ökoházat. 
 
Terjéki Pálné alpolgármeser: Akkor összefoglalva javasolja az alábbi rangsor meghatározását 
a pályázati céloknál: 

- belterületi útfelújítás  
- nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális 

intézmények bevonásával  
- orvoslakás program 
- eszközfejlesztés közterület karbantartására, 
- temető fejlesztés 
- polgármesteri hivatal felújítás, 
-  óvodai sport fejlesztés. 

 
Amennyiben időközben lesz új  információnk, arról a képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (I.24.)Kt. sz. határozata 
a Magyar Falu Program alprogramjai által biztosított fejlesztési tervekre vonatkozóan 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a kormány az 1669/2018. 
(XII. 10.) számú Kormány határozatával biztosított a Magyar Falu Program keretében 
meghatározott alprogramok ismeretében az alábbi fejlesztések megvalósítására kíván 
támogatási kérelmet benyújtani: 

- belterületi útfelújítás  
- nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális 

intézmények bevonásával  
- orvoslakás program 
- eszközfejlesztés közterület karbantartására, 
- temető fejlesztés 
- polgármesteri hivatal felújítás, 
-  óvodai sport fejlesztés. 
 

Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a fentiek vonatkozásában 
nyilatkozatot tegyen, valamint a pályázatok előkészítésére vonatkozóan a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Terjéki Pálné alpolgármester 

 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Terjéki Pálné alpolgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
4./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Terjéki Pálné  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: Támogatja az oktatást, kedvező,  hogy nem kell érte térítést fizetni, 
de kicsit hosszú ez az időtartam. 
 
Papp László: Kérhetnénk  esetleg alkalmanként, vagy havonta egy jelképes összeget, de ennek 
nem sok értelme lenne a bevételeink szempontjából. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ennyivel a képviselő-testület hozzájárulhat a település lakóinak 
képzéséhez. Javasolja, hogy térítésmentesen adjuk bérbe a helyiséget. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (I.24.) Kt. sz. határozata 

Művelődési Ház bérbeadása a Win Investor Zrt részére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján a 
Tiszajenő, Kossuth utca 53. szám alatti művelődési ház kistermét  a Win Investor Zrt ( 5000 
Szolnok, Kolozsvári út 3.)  részére 2019. február 1- 2019. május 31-ig  angol nyelvi képzés 
lebonyolítása  céljából bérbe adja. 
A  bérleti díj és az épület felmerülő közüzemi költségeinek megfizetésétől képviselő-testület 
eltekint. 
A bérlő a bérlet során az épület általa használt részére  és annak teljes berendezésére teljes 
anyagi felelősséget vállal. 
 
Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésére a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2019.  február 1. 
Felelős: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Win Investor Zrt ( 5000 Szolnok, Kolozsvári út 3.) 
2./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
3./ Puskás Béla polgármester helyben 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője helyben. 
 
5./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Terjéki Pálné  alpolgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő –5  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (I.24.)Kt. sz. határozata 
 
A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához, szükséges erő és munkagépek beszerzése” című 
projekt vonatkozásában a HATTAT A90 traktor beszerzési eljárásának visszavonása 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához, szükséges erő és 
munkagépek beszerzése” című projekt vonatkozásában a HATTAT A90 traktor beszerzésére 
vonatkozóan lefolytatott beszerzési eljárást visszavonja, és a 96 /2018.(XI.22) Kt. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő –5  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
  
 Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. (I.24.)Kt. sz. határozata 
 
A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához, szükséges erő és munkagépek beszerzése” című 
projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  
CXLIII. törvény 115.§-a  alapján  a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához, szükséges erő és munkagépek beszerzése” 
című projekt megvalósítására,  HATTAT traktor beszerzésére közbeszerzési eljárás 
megindításáról dönt. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás lefolytatásának előkészítésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
Terjéki Pálné alpolgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet  jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a  községháza 
energetikai felújításával kapcsolatos munkálatok elkezdődtek, április végéig fognak tartani. 
A téli rezsicsökkentési támogatással kapcsolatosan árajánlatok bekérése van folyamatban a 
tüzép telepekről. 
 
Sulyok István képviselő: Nagyon síkosak az utak, le kellene szórni legalább a veszélyesebb 
szakaszokat, útkereszteződéseket. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Már leszórtuk az útkereszteződéseket és a közintézmények 
bejárataihoz vezető útszakaszokat is. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Szociális tűzifát mikor osztjuk? 
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Terjéki Pálné alpolgármester: Amint megkapjuk az összes fát, amit megrendeltünk, ki fogjuk 
osztani. 

kmf 
 
 

Terjéki Pálné                                                                     Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
alpolgármester                                                                                jegyző 
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M U T A T Ó 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január  24-én megtartott 
soron kívüli, rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                1 /2019.(I.24.) Kt.sz. 
2019. január    24-i soron kívüli, rendkívüli, nyílt ülése                                határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Puskás Béla polgármester helyettesítése                                       2/2019.(I.24.) Kt.sz. 
                                                                                                                       határozat 
 
3./ A közterületek használatáról szóló rendelet                                  1/2019.(I.28.) önkormányzati 
                                                                                                                        rendelet 
 
4./ A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről                  2/2019.(I.28.) önkormányzati 
   szóló rendelet                                                                                               rendelet 
 
5./ A Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat              3/2019.(I.24.) Kt.sz. 
benyújtása                                                                                                   határozat 
 
6./ A Magyar Falu Program alprogramjai által biztosított                4/2019.(I.24.) Kt.sz. 
fejlesztési tervek                                                                                         határozat 
 
7./ Művelődési Ház bérbeadása a Win Investor Zrt részére              5/2019.(I.24.) Kt.sz. 
                                                                                                                    határozat 
 
8./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése,                                     6/2019.(I.24.) Kt.sz. 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,                                határozat 
karbantartásához, szükséges erő és munkagépek beszerzése”  
című projekt vonatkozásában a HATTAT A90 traktor beszerzési 
eljárásának visszavonása 
 
9./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése,                                     7/2019.(I.24.) Kt.sz. 
 önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,                                határozat 
karbantartásához, szükséges erő és munkagépek beszerzése”  
című projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására 
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