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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  február 14-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,  Papp László,  Sulyok István, Terjéki Pálné, Leel-Őssy György, 
Puskás Béla   képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt: Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: dr Berkó Attila kormánymegbízott 
                                                  Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                  Miskóné Makovics Györgyi vezető tanácsos 
                                                   
                                                                                                                                                 
Puskás Béla Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Puskás Béla  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./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megállapítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
5./ Tiszajenői Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott 2018. évi támogatás 
felhasználásáról 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
6./ Művelődési Ház helyiségei bérleti díjának meghatározása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
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7./ VTT Hullámtér rendezés a Közép-Tiszán című projekttel kapcsolatosan terület átadása a 
Magyar Állam javára 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
8./ Puskás Béla polgármester 2019. évi szabadságolása ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
9./ Művelődési Ház bérbeadása Tanyagondnoki Fórum céljára 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
10./ Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
11./ Művelődési Ház bérbeadása Tisza Vadásztársaság részére vadászbál céljára 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
12./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című projekt 
keretében traktor megvásárlásához szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési 
szakértő kiválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
13./ A szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
Zárt ülés 
 
1./ Képviselő méltatlansági ügye 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
Puskás Béla  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 
8/2019.(II.14.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február  14-i soron következő, 
rendes, nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i soron következő, 
rendes,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megállapítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
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3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
5./ Tiszajenői Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott 2018. évi támogatás 
felhasználásáról 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
6./ Művelődési Ház helyiségei bérleti díjának meghatározása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
7./ VTT Hullámtér rendezés a Közép-Tiszán című projekttel kapcsolatosan terület átadása a 
Magyar Állam javára 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
8./ Puskás Béla polgármester 2019. évi szabadságolása ütemezésének jóváhagyása 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
9./ Művelődési Ház bérbeadása Tanyagondnoki Fórum céljára 
Előadó: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
10./ Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
11./ Művelődési Ház bérbeadása Tisza Vadásztársaság részére vadászbál céljára 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
12./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című projekt 
keretében traktor megvásárlásához szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési 
szakértő kiválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
13./ A szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
Puskás Béla  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 
9/2019.(II.14.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február  14-i soron következő, 
rendes, zárt ülése napirendjeinek jóváhagyására 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-i soron következő, 
rendes,  zárt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Képviselő méltatlansági ügye 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
Puskás Béla polgármester tisztelettel köszönti a testületi ülésen megjelent dr Berkó Attilát a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját. A Miniszterelnök Úr  
2018. július 1. napi hatállyal dr Berkó Attila urat nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízottá. 
Átadja a szót Kormánymegbízott úrnak. 
 
dr Berkó Attila kormánymegbízott: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, 
polgármester urat és a jelenlévőket. Röviden bemutatkozik.  
Elmondja, hogy a megye valamennyi településére szeretne személyesen eljutni a testületi 
ülésekre, mert a személyes találkozás nagyon fontos a számára. Korábban főigazgatóként 
tevékenykedett, reményei szerint ez a tapasztalat hasznos lesz kormánymegbízotti munkája 
során. 
Véleménye szerint jelentős forrásokhoz juthatnak a közeljövőben a települések,  mely 
forrásokat a lehetőségek szerint maximálisan ki kell aknázni. A Kormányhivatal részéről az a 
feladatuk, hogy minden segítséget megadjanak a települések számára ezen források 
igénybevételéhez. 
Új információ, hogy mozgó kormányablakok  bevezetését tervezik a településeken, ezzel még 
könnyebbé tennék a szolgáltatás elérhetőségét, 
Puskás Béla polgármester megköszöni dr Berkó Attila tájékoztatóját, és a település 
együttműködési szándékáról biztosította Kormánymegbízott urat. 

 
 

1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő:  A közös hivatali létszámmal kapcsolatosan kérdezné, hogy a 
lakosságszám fogyása miatt 7,32 főre kapunk finanszírozást. Ezt hogyan kell érteni? 
 
Puskás Béla polgármester: Ekkora létszámra kapjuk a központi normatívát, a többi forrást a 
két önkormányzat teszi mellé. 
 
Puskás Béla 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 
10/2019. (II.14.) Kt.sz határozata 
 
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervére 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 84-85. §-a alapján a határozat 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Tiszajenői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetési tervét az 1-2. melléklet szerint. 

 
               A Képviselő-testület, az önkormányzati köztisztviselők illetményalap mértékét      
               46.380Ft-ban állapítja meg. 
 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hivatal  
költségvetési előirányzatainak Tiszajenő Községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló rendeletébe történő beépítéséről. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Szabó Ferenc polgármester Vezseny 
4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző  

 

 

 
 
2./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla 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 6 fő –  6 igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (II.14.) Kt. számú határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására  
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét az 1. melléklet szerint, változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
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3./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Úgy látja, hogy útjavításra 400.000,- Ft-ot terveztünk be. 
Szerinte ez nem lesz elég még a traktor üzemanyagköltségére sem, de kellene még a kátyúzásra, 
utcanévtáblák kihelyezésére is pénz. Szerinte ez nagyon kevés. 
 
Puskás Béla polgármester: Különböző helyeken kellett megtervezni az említett feladatok 
előirányzatát. Zöldterület kezelésen terveztük az utcanévtáblák költségét, máshol az 
aszfaltozást, kátyúzást. A 400.000,- Ft csak nettó anyagköltség, erre még általános forgalmi adó 
is jön, a javítási költségek szintén máshol, a szolgáltatásoknál kerültek tervezésre. 
2018. év végén felmerült a buszvárók megvilágításának és padok beszerzésének szükségessége. 
Kértünk ajánlatot a napelemes lámpára, ezt is beépítettük a költségvetésbe. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ha valamelyik előirányzat mégsem lesz elég, majd módosítjuk a 
költségvetést. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete 

 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat  2019. évi költségvetéséről 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés f) 
pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) 
bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ 
(2) bekezdése  alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
                     
                                                                          I. 
 

1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése 
 
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését: 
 
                   175.879.747 Ft költségvetési bevétellel 
                   271.497.129 Ft költségvetési kiadással 
                     95.617.382 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

                     24.590.391 Ft működési  
                     70.666.991 Ft felhalmozási, 
  98.335.757 Ft finanszírozási bevétellel, 

                       2.718.375 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 
2.1. és 2.2. melléklet részletezi. 
 
 (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának 27.668.766 Ft összegű igénybevételét rendeli el, melyből  
 
- 12.142.534 Ft az előző évben fel nem használt működési támogatással megvalósuló  
   pályázatok és az egyéb áthúzódó feladatokhoz igénybe vett maradvány, 
-  2.718.375 Ft a 2018. évben megelőlegezett állami hozzájárulás visszafizetéséhez igénybe  
   vett maradvány 
-12.807.857 Ft a költségvetési egyensúly biztosításához igénybevett költségvetési maradvány,   
  mely a hiányt finanszírozza. 
 
(6) A kiegészítő rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet 
veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik. 
 
(7) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek 
költségvetési maradványának 70.666.991 Ft összegű igénybevételét rendeli el. 
 

2.  A költségvetés részletezése 
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
 
(2) A működési költségvetés kiadásait kiemelt előirányzat bontásban az 3. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti,és 
a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg. 
 
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. 
 
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzatnak  2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet 
tartalmazza. 
 
3.§  (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
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267 781 004 Ft bevétellel 
267.781.004 Ft kiadással 
 
állapítja meg a 6.1. mellékletben foglalt részletezés szerint. 
 
(2) A Képviselő-testület a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  (továbbiakban: Közös 
Hivatal) költségvetését – Tiszajenő Község Képviselő-testülete 10/2019.(II.14.)  Kt. számú és 
Vezseny Község Képviselő-testülete 5/2019.(II.13.)  Kt. számú határozatai alapján 
 
59.571.000 Ft bevétellel 
59.571.000 Ft kiadással 
 
állapítja meg, a 6.2. mellékletben foglalt részletezés szerint.  
 
(3) Az önkormányzat a költségvetés kiadásai között elkülönített általános és céltartalékot 
nem állapít meg fedezet hiánya miatt. 
 
 

3.  A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4.§ (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja. 
 
(2) A Közös Hivatal költségvetési kiadásaihoz Vezseny Község Önkormányzata havi 
rendszerességgel, - minden hónap 1. napjáig – előleget utal a Közös Hivatal részére. 
Az előleg az önkormányzati hivatal működésének támogatásához önkormányzatonként 
megállapított összesített előirányzat Vezseny önkormányzatára eső részének és a Vezsenyi 
Kirendeltség költségvetési kiadási előirányzata különbözetének 1/12-ed része. 
 
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban 
előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató 
rendszerben adatot kell szolgáltatni. 
 
(4) Az önkormányzat által támogatásban részesülő szervezeteknek, magánszemélyeknek a 
részükre  - nem szociális ellátásként – nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el 
kell számolni és testületi ülésen is be kell számolni. A támogatott szervezet, vagy magán-
személy amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, annak teljesítéséig további 
támogatásban nem részesülhet. 
 
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatás keretét 2018. évre 
200.000 Ft/fő/év bruttó összegben hagyja jóvá. 
 
(6) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére bankszámla hozzájárulás címén havi 1.000,- 
Ft kifizetésére kerülhet sor, melynek kifizetése egy összegben a november hónapban esedékes. 
 
(7) Az önkormányzat (2019. január 1-jétől kezdődően) a Közös Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg 2019. 
évre.  

 (8) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést  
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a polgármester hozza meg.  
 

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható. 

(4) A Közös Hivatal jegyzője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben 
módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a Képviselő-testületet negyedévente, de 
legkésőbb 2020. február 28-ig tájékoztatja.  

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre.  

 
 
 
 

II. 
Hatályba léptető  rendelkezés 

 
6.§ (1) Ez a rendelet 2019. február 25. napján lép hatályba. 
 
Tiszajenő, 2019. február 14. 
                                                                            
 
              Puskás Béla                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
             polgármester                                                                            jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2019. február 22. 
                                                                                             Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                                                                                                              jegyző 
 
 
4./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla  polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Még emelés után sem lesznek magasak a bérleti díjak, de attól 
tart, hogy még így sem fogják tudni a bérlők kifizetni. 
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Terjéki Pálné képviselő: Véleménye szerint nagyon régen kerültek már megállapításra a 
bérleti díjak, azóta nem volt emelés egyszer sem. Egy olyan bérlő van, aki hátralékot halmozott 
fel, a többiek fizetnek. Támogatja az előterjesztést. 
 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről  
szóló 17/2004.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban meghatározott 
feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének egyes szabályairól szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ , 19.§ és 36.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló  17/2004.(IV.21.) 
önkormányzati rendelet / továbbiakban: Ör./ módosítására a következőket rendeli el: 
 
1.§ Az Ör. 21.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 21.§ (1) Önkormányzati lakások lakbérének mértékét – a lakás alapvető jellemzőinek 
figyelembe vételével – a Képviselő-testület határozza meg. 
 
(2) Szociális bérlakás esetén a lakbér mértéke: 
                                                                  

- összkomfortos    180,-Ft/m2 
- komfortos    120,-Ft/m2 
- félkomfortos      96,-Ft/m2 
- komfort nélküli                48,-Ft/m2 

 
(3) Költségelven bérbe adott lakás esetén a lakbér mértéke: 
 

- összkomfortos    204,-Ft/m2 
- komfortos    156,-Ft/m2 
- félkomfortos    120,-Ft/m2 
- komfort nélküli                  72,-Ft/m2 

 
 

2.§ Az Ör. 32.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti bérbeadás esetén a bérlet során felmerülő rezsiköltségek a 
bérbeadót terhelik. 
 
3.§ Az Ör. 1 és 2 melléklete helyébe e rendelet 1 és 2 melléklete lép. 
 
4.§ Ez a rendelet 2019. február 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően megkötött bérleti szerződések esetén kell alkalmazni. 
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Tiszajenő, 2019. február 14. 
 
 
            Puskás Béla                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
           polgármester                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2019. február 22. 
 
 
                                                                                Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                             jegyző 
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 1.  melléklet 
 

Szociális bérlakás 
 
 
Sorszám Lakás címe Hrsz 

 
 
1./     Tiszajenő, Széchenyi út 17.   034/12 
 
2./     Tiszajenő, Széchenyi út 3/l   304/2  
 
3./     Tiszajenő, Kossuth út 93.   072/8 
 
4./    Tiszajenő, Belsőjenő 17.   0156/20 
 
5./     Tiszajenő, Kossuth út 117.   083/76 
 
6./    Tiszajenő, Rákóczi út 40.   442 

 
     7./    Tiszajenő, Vasút út 17.   450 
 
     8./    Tiszajenő, Kossuth utca 52.   070/27 
 
     9./    Tiszajenő, Kossuth utca 99.   083/8 
 
     10./    Tiszajenő, Petőfi utca 20.   034/27 
 
     11./    Tiszajenő, Petőfi utca 22.   034/24 
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2.  melléklet 
Költségelven  bérbe adható lakás 

 
 

 
Sorszám Lakás címe Hrsz 

 
 

1./    Tiszajenő, Rákóczi út 55/1.   559 
 
2./    Tiszajenő, Rákóczi út 55/2.   559 
 
3./    Tiszajenő, Köztársaság út 11.  14/1 
 

      4./   Tiszajenő, Széchenyi utca 3/2.                      304/1 
 

 
 
 
5./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesület támogatására minden  évben jelentős forrást 
fordít az önkormányzat, fizetjük a Sportöltöző rezsiköltségét, támogatjuk a TAO pályázatuk 
benyújtását. A 2019. évi költségvetés tartalmazza a TAO önerőhöz az önkormányzat 
hozzájárulását. 
 
Puskás Béla  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 
12/2019.(II.14.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenői Sportegyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 15. pontja alapján tárgyalta az önkormányzati 
támogatásban részesülő Tiszajenői KSE beszámolóját az Önkormányzat részéről nyújtott 
támogatás felhasználásáról. 
Képviselő-testület a Sportegyesület beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
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3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői KSE 5094 Tiszajenő, Béke utca 6. Polgár Lajos elnök. 
 
6./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Kicsit magasnak tartja a helyiségek eseti bérleti díját. A teljes épület 
rendezvényekre megállapított bérleti díj reális, csak attól tart, nehogy a vásárosokat elriassza 
ez a jelentős emelés. 
 
Horthy Csaba képviselő: Differenciálni kellene az időtartamot. 
 
Puskás Béla polgármester: Alkalmanként 4 óra van a rendeletben meghatározva, ha ezt 
túllépik, arányosan többet kell fizetniük. Erre eddig nem volt példa. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 5 igen szavazattal ,  ellenszavazat nélkül  
és  1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2019.(II.14.) Kt.sz. határozata 
 
Művelődési  Ház bérleti díjának meghatározására 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  alapján a Tiszajenő, Kossuth utca 53. 
szám alatti Művelődési Ház  épületét eseteként az alábbiak szerint adja bérbe: 
 

- nagyterem eseti bérleti díja nettó 12.800,- Ft + ÁFA/ alkalom ( rezsiköltség a bérbeadót 
terheli) 

- klubhelyiség eseti bérleti díja nettó 6.400,- Ft + ÁFA/ alkalom ( rezsiköltség a bérbeadót 
terheli). 

- büfé és előtere eseti bérleti díja nettó  5.000,- Ft+ ÁFA/alkalom ( rezsiköltség a 
bérbeadót terheli). 

- kisterem bérleti díja nettó 6.400,- Ft +ÁFA/alkalom ( rezsiköltség a bérbeadót terheli). 
 
Fenti bérleti díjak alkalmi árusítás, társadalmi szervezetek, pártok rendezvényei és egyéb üzleti 
céllal történő bérbeadás esetén alkalmazandóak. 
 
Zenés, táncos rendezvények, családi rendezvények ( lakodalom, stb.)  esetén a nagyterem, a 
klubhelyiség, a büfé, a mosdók és a kisterem együttesen vehetők bérbe. A bérleti díj összege 
rendezvényenként 32.000,- Ft + ÁFA/alkalom ( rezsiköltség  a bérbeadót terheli). 
 
 Fenti bérleti díjak nem vonatkoznak az önkormányzat és intézményei által szervezésre kerülő 
rendezvényekre, továbbá a település lakossága által létrehozott önszerveződő közösségek 
rendezvényeire, azokért bérleti díjat és rezsiköltséget fizetni nem  kell. 
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Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadó helyben 
 
7./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: Egyetért a javaslattal, de tudjuk-e hogy mi a szándékuk vele? 
 
Puskás Béla polgármester: A nyárigát átépítéséhez szükséges ez a terület-átadás a Vásárhelyi 
Terv folytatásaként. 
 
Puskás Béla  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 
14/2019.(II.14.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanrészek ingyenes 
átruházására a Magyar Állam javára 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.§ (1) bek. a) pontja alapján 
ingyenesen  átruházza a Magyar Állam javára a tulajdonát képező tiszajenői 060/2 hrsz-ú, 3997 
m2 területű  kivett csatorna ingatlanból 22 m2 területrészt, és a tiszajenői 093 hrsz-ú, 2580 m2 
területű kivett csatorna ingatlanból 81 m2 területrészt a változási vázrajzon kimutatott terv 
szerint. 
 
Képviselő-testület megbízza a  polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Dr Tóta 
Ügyvédi Irodát értesítse. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla  polgármester helyben 
3./ Dr Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 
 

8./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
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Puskás Béla polgármester bejelenti személyes érintettségét, és átadja a testületi ülés vezetését 
Terjéki Pálné alpolgármesternek. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester átveszi a testületi ülés vezetését. Felkéri a képviselő-testület 
tagjait, hogy döntsenek arról, hogy Puskás Béla polgármester urat kizárják-e a 
döntéshozatalból. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő –5  igen szavazattal ,  ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2019.(II.14.) Kt.sz. határozata 
Puskás Béla polgármester döntéshozatalból történő kizárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  döntött arról, hogy Puskás Béla 
polgármestert a 2019. évi szabadságolása ütemezésével kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 
 
Terjéki Pálné alpolgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő –5  igen szavazattal ,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül ( Puskás Béla polgármester nem szavazott) meghozta a következő 
határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019.(II.14.) Kt.sz. határozata 
Puskás Béla polgármester 2019. évi szabadságolása ütemezésének jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény  225/C.§ alapján Puskás Béla polgármester 2019. évi 
szabadságolásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
                         Szabadság ütemezése 
Kezdete Vége  Munkanapok száma 
2019.06.11. – 2019.06.21  9 
2019.07.01. – 2019.07.12.  10 
2019.09.02. – 2019.09.13.                 10 
Összesen:                                           29 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
Puskás Béla polgármester átveszi a testületi ülés vezetését Terjéki Pálné alpolgármestertől. 
 
9./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
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Puskás Béla   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 6 fő –6  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019. (II.14.) Kt. sz. határozata 

Művelődési Ház bérbeadása Tanyagondnoki Fórum lebonyolítása céljából 
 
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 klubhelyiségét  Szászné Hegedűs 
Renáta Tiszajenő, Kossuth utca 111.  szám alatti lakos   részére 2019. március 4-én 
Tanyagondnoki Fórum 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.  március 4 
Felelős: Terjéki Pálné alpolgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Szászné Hegedűs Renáta Tiszajenő, Kossuth utca 111. 
2./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
3./ Puskás Béla polgármester helyben 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője helyben. 
 
10./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
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Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 

Leel-Őssy György képviselő: Az előterjesztés alapján úgy látja, hogy a Tószegen lévő Kovács 
és Társa tüzépen majdnem minden lenne, és az áraik is kedvezőek. 
 
Terjéki Pálné képviselő: A gázpalack beszerzésénél a Darázs Keverő Kft-nél a legolcsóbb a 
palack, és van a településen is cserére lehetőség.  
 
Puskás Béla polgármester: A szállítási költség Tiszavárkonyról a legkedvezőbb, de a fa ott a 
legdrágább. Kocsérról nagyon sokba kerülne a fuvar, ő is Tószegen a Kovács Tüzépet javasolja 
és a Darázs Keverőt. 
 
Puskás Béla  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 

18/2019. (II.14.) Kt. sz. határozata 

Téli rezsicsökkentési támogatással kapcsolatos beszerzésekre 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2018.(XI.27.) Kormányhatározat 
alapján tárgyalta a téli rezsicsökkentési támogatással kapcsolatos beszerzésekkel kapcsolatos 
előterjesztést. 
Képviselő-testület döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentési támogatáshoz a szükséges 
tüzelőanyagot  a Kovács és Társa Kft-nél ( 5091 Tószeg, Vadász u.6.) és a Darázs Keverő Kft-
nél ( 5100 Jászberény, Szelei u.69.) szerzi be. 
Amennyiben valamely tüzelőanyag beszerzése fenti kereskedőknél  akadályozott, úgy annak 
beszerzése a  Molnár Sándor  Tüzépen  (2746 Jászkarajenő, Árpád u.6.) történik. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzésekkel kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné  Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
 
11./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
 
 
 
 



19 

 

 
Puskás Béla   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 6 fő –6  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2019. (II.14.) Kt. sz. határozata 

Művelődési Ház bérbeadása  Tisza Vadásztársaság részére vadászbál céljából 
 
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  nagytermét a mosdót és a klubhelyiséget a Tisza Vadásztársaság  (5094  Tiszajenő, 
Dózsa Telep 14. szám )  részére 2019. március 30-án  vadászbál megrendezése 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 a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötésére a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2019.  március 30. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Tisza Vadásztársaság 5094 Tiszajenő, Dózsa telep 14. 
2./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
3./ Puskás Béla polgármester helyben 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője helyben. 
 
 
12./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla   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 6 fő –6  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2019. (II.14.)Kt.sz. határozata 
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a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című 
projekt keretében traktor megvásárlásához szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolító 
közbeszerzési szakértő kiválasztása 
    
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő és munkagépek beszerzése” című projekt megvalósításához a HATTAT A90 traktor 
megvásárlásának érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátásra benyújtott árajánlatok sorrendjéről az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Meditkonzult Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.) bruttó: 500.000,-
Ft értékkel, 

2. Tender Innováció Zrt. (6726 Szeged, Demeter Ferenc utca 12. B. ép.)  bruttó: 700.000,-
Ft értékkel, 

3. Arzano Management Kft. (9400 Sopron, Pap rét utca 30.) bruttó: 1.000.000,-Ft értékkel. 
 
Nyertes ajánlattevő a Meditkonzul Kft (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I.em.5.) 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a nyertes 
Meditkonzult Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.) ajánlattevővel kösse meg. 

 
 

Határidő: 2019. február 20. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Meditkonzult Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.) 
5./ Tender Innováció Zrt. (6726 Szeged, Demeter Ferenc utca 12. B. ép.) 
6./ Arzano Management Kft. (9400 Sopron, Pap rét utca 30.) 
 
 
13./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla   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 6 fő –6  igen szavazattal ,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat  Képviselő - testületének 
21/2019. (II.14.) Kt.sz. határozata 
a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezéséről 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő - testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az alábbi határozatot hozza:   
 
 

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a jelen határozat mellékletét 
képező, a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslatot 
megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 

2. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza Szolnok Megyei 
Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítására.  

 
 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
4./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
 
Puskás Béla  polgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 

 
 

kmf 
 
 

Puskás Béla                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                          jegyző 
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M U T A T Ó 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február  14-én 
megtartott soron következő, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                8 /2019.(II.14.) Kt.sz. 
2019. február    14-i soron következő, rendes, nyílt ülése                                határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                9 /2019.(II.14.) Kt.sz. 
2019. február    14-i soron következő, rendes, zárt ülése                                határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi                 10/2019.(II.14.) Kt.sz. 
költségvetési terve                                                                                           határozat 
 
4./ Tiszajenő Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető        11/2019.(II.14.) Kt.sz. 
 ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására                      határozat 
 
5./ Tiszajenő Községi Önkormányzat  2019. évi                      3/2019.(II.22.) önkormányzati 
 költségvetése                                                                                           rendelet 
 
6./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek  4/2019.(II.22.) önkormányzati 
 bérletéről szóló 17/2004.(IV.21.) önkormányzati rendelet                      rendelet 
 módosítása 
 
7./ Tiszajenői Sportegyesület részére nyújtott támogatás                  12/2019.(II.14.) Kt.sz. 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása                                            határozat 
 
8./ Művelődési  Ház bérleti díjának meghatározása                           13/2019.(II.14.) Kt.sz. 
                                                                                                                    határozat 
 
9./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező                    14/2019.(II.14.) Kt.sz. 
ingatlanrészek ingyenes átruházása a Magyar Állam javára                      határozat 
 
10./ Puskás Béla polgármester döntéshozatalból történő kizárása      15/2019.(II.14.) Kt.sz. 
                                                                                                                    határozat 
 
11./ Puskás Béla polgármester 2019. évi szabadságolása                    16/2019.(II.14.) Kt.sz. 
 ütemezésének jóváhagyása                                                                        határozat 
 
12./ Művelődési Ház bérbeadása Tanyagondnoki Fórum                    17/2019.(II.14.) Kt.sz. 
lebonyolítása céljából                                                                                 határozat 
 
13./ Téli rezsicsökkentési támogatással kapcsolatos beszerzések        18/2019.(II.14.) Kt.sz. 
                                                                                                                     határozat 
 
14./ Művelődési Ház bérbeadása  Tisza Vadásztársaság részére                    19/2019.(II.14.) Kt.sz. 
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vadászbál céljából                                                                                                  határozat 
 
15./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak       20/2019.(II.14.) Kt.sz. 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és          határozat 
munkagépek beszerzése” című projekt keretében traktor megvásárlásához 
 szükséges közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő  
kiválasztása 
 
16./ A szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési                   21/2019.(II.14.) Kt.sz.             
díjakra vonatkozó javaslat véleményezése                                                   határozat 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


