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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  március 14-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,    Sulyok István, Terjéki Pálné, Leel-Őssy György, Vargné Szabó 
Zsuzsanna ,  Puskás Béla   képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt: Papp László képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző ,Sípos Ottóné pályázati 
referens, 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./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését  megállapító 2/2018.(II.23.) 
önkormányzati rendelet módosítása      
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
2./ „Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-
00038 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó képzés lebonyolítás tevékenység 
elvégzésére szervezet kiválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
3./ „ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat részére  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú  1826345199 iratazonosítószámú   projekt keretében” című  közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
4./ A Magyar Falu Program keretében MFP-NHI/2019 kódszámmal  meghirdetett „A nemzeti 
és helyi identitástudat erősítése” című   alprogramra pályázat benyújtása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
5./ Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésével kapcsolatos  pályázati lehetőségről 
tájékoztatás                                                                          
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
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6./ Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szülői  Munkaközösségének kérelme 
Támogatói Bálhoz történő hozzájárulásra     
Előadó: Puskás Béla polgármester           
 

7./ Tanyagondoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntés   
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
                                                                                                                              
 
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 
24/2019.(III.14.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március  14-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március  14-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését  megállapító 2/2018.(II.23.Ö 
önkormányzati rendelet módosítása      
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
2./ „Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-
00038 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó képzés lebonyolítás tevékenység 
elvégzésére szervezet kiválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
3./ „ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat részére  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú  1826345199 iratazonosítószámú   projekt keretében” című  közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
4./ A Magyar Falu Program keretében MFP-NHI/2019 kódszámmal  meghirdetett „A nemzeti 
és helyi identitástudat erősítése” című   alprogramra pályázat benyújtása 
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
5./ Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésével kapcsolatos  pályázati lehetőségről 
tájékoztatás                                                                          
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
 
6./ Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szülői  Munkaközösségének kérelme 
Támogatói Bálhoz történő hozzájárulásra     
Előadó: Puskás Béla polgármester           
 

7./ Tanyagondoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntés   
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
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1./ 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: A téli rezsicsökkentési támogatás hol tart? 
 
Puskás Béla polgármester: Szerződést kötöttünk a kereskedővel, a napokban fogják megkapni 
az értesítést az érintettek a tüzelőanyag átvételének lehetőségéről. 
 
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 
5/2019. (III.18.) önkormányzati rendelete 

 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítására 

 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a 2/2018. (II.23.) számú rendelet (továbbiakban: 
Ör.) módosítására a következőket rendeli el: 
 
1. §  Az Ör. 1. § (1) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.§ (1) A Képviselőt-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 
 
                  197 742 116 Ft költségvetési bevétellel 
                  400 383 607 Ft költségvetési kiadással 
                  202 641 491 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 

                       46 684 695 Ft működési  
                     155 956 796 Ft felhalmozási, 

                  208 144 501 Ft finanszírozási bevétellel, 
 5 503 010 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg. 
 
 
 
2. §  Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§ (1) Az Önkormányzat és ellátandó feladatai költségvetését 
 
397 771 566 Ft bevétellel 
397 771 566 Ft kiadással  
 
állapítja meg a 5. mellékletben fogalt részletezés szerint. 
 
3. § (1) Az „Ör” 1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 
(2) Az „Ör” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép. 
(3) Az „Ör” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. 
(4) Az „Ör” 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(5) Az „Ör” 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(6) Az „Ör” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2019. március 19. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
(2) A rendeletben foglalt előirányzat változásokat a 2018. évi számviteli nyilvántartásokon át  
     kell vezetni. 
 
Tiszajenő, 2019. március 14. 
 
 
                  Puskás Béla                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet  
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2019.március 18. 
 
 
                                                                                              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. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Milyen képzést indítanak a lakosság részére? 
 
Puskás Béla polgármester: Kétszer három napos álláskeresési tréninget terveznek, itt fog a 
Művelődési Házban a képzés zajlani. 
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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 
25/2019. (III.14.)Kt. sz. határozata 
 
„Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-
00038 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó Képzés lebonyolítás 
tevékenység elvégzésére szervezet kiválasztására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Rákócziújfalu térségében” című EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú 
projekt megvalósításához kapcsolódó képzés lebonyolítás tevékenység elvégzésére a benyújtott 
árajánlatok alapján az Agenda Projektházat választja bruttó: 3.480.000,- Ft összegű ajánlatával. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedést tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referense helyben 
 
 
3./ 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 
26/2019.(III.14.) Kt.sz. határozata 
„ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú  1826345199 iratazonosítószámú projekt keretében” című   közbeszerzési 
eljárás megindítására, bírálóbizottság megválasztására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  
CXLIII. törvény alapján  a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú , 1826345199 iratazonosítószámú  
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pályázat keretében,  Tiszajenő Községi Önkormányzat részére  új traktor beszerzésére   
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
Képviselő-testület jóváhagyja az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. 
 
Képviselő-testület a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
Bírálóbizottság elnöke, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:: dr Fodor Péter 
(Meditkonzul Közbeszerzési és Tanácsadó Kft) 
Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja: Sipos Ottóné (Tiszajenő Községi 
Önkormányzat) 
Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja: Skorka Antal ( 
Tiszajenő Községi Önkormányzat) 
Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja :dr Erdélyi Ádám ( Meditkonzul 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft). 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Meditkonzul Közbeszerzési és Tanácsadó Kft 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66.I/5. 
 
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 
27/2019.(III.14.) Kt.sz. határozata 
„ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú  1826345199 iratazonosítószámú projekt keretében”  című  közbeszerzési 
eljárás keretén belül ajánlattevők meghívására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú , 
1826345199 iratazonosítószámú    pályázat keretében a Tiszajenő Községi Önkormányzat 
részére új traktor beszerzése tárgyában  indított közbeszerzési eljárás keretén belül  az alábbi 
ajánlattevőket hívja meg: 
1./ CRYSTAL-TRADE Kft 
      4700 Mátészalka, Északi krt. 2. 
2./ LAKKOS Kft 
     2636 Tésa, Petőfi Sándor u.6. 
3./ TRAKTOR TRADE Kft 
    6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 44. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 
4./ Meditkonzul Közbeszerzési és Tanácsadó Kft 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66.I/5. 
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4./ 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:  Reméljük, hogy az indikatív árajánlat számol a lehetséges 
áremelkedésekkel, az előző beruházások tapasztalatai alapján. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Amikor erről tárgyaltunk, az út volt az első a sorrendben. Mi 
lesz akkor vele? 
 
Horthy Csaba képviselő: Korábban felmerült még az is, hogy a mozivetítő helyiséget nyissuk 
meg, hogy a nagyterem alapterülete növekedjen. Bár valószínűleg ott főfal van, ezért nem biztos 
hogy kivitelezhető. 
 
Leel-Őssy György képviselő: A tetőt is át kell nézni  és a szükséges karbantartási munkálatokat 
el kell végezni, hogy a további károsodást megakadályozzuk.  
 
Puskás Béla polgármester: Az útra összesen 45 millió forintot adtak a járási településeknek, 
azt hogy hogyan osztják szét még nem tudjuk. 
A jelenlegi pályázati kiírás szerint a Művelődési Házra lehet pályázni maximálisan 15.000.000,- 
Ft támogatásra. A legrosszabb állapotban a nyílászárók és a konvektorok vannak, azok cseréje 
lenne a legfontosabb.  
Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. 
 
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 
28/2019. (III.14.)Kt. sz. határozata 
 
A Magyar Falu Program keretében MFP-NHI/2019 kódszámmal meghirdetett „A 
nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramra pályázat benyújtásáról 
 
 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-NHI/2019 kódszámú „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” című alprogramra a „ Tiszajenő, Kossuth utca 53. szám alatti 
Közösségi színtér energetikai fejlesztés I. ütem” címmel 15.000.000,- Ft összegben. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2019. április 27. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
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Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
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5./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt képviselője megkereste azzal kapcsolatosan, hogy az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdetett a Víziközművek 
Energiahatékonyságának Fejlesztése vonatkozásában.  
Ezen egyedi támogatási lehetőség igénybevételére a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért 
felelős önkormányzat közös konzorciuma jogosult. A támogatással érintett, eszközbeszerzésre 
irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből és 50 % vissza nem térítendő támogatásból 
áll. Támogatható tevékenységek között azon nem megfelelő hatásfokú berendezések cseréje 
szerepel, amely a meglevő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os 
megtakarítást eredményez. 
A támogatással megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű elemek 
tulajdonjogi  helyzete változatlan, továbbra is az ellátásért felelős önkormányzatnál marad, a 
TRV Zrt az 50 %-os önerőt, vagy ahhoz kiegészítést nem biztosít. 
Az üzemeltető által bekért árajánlat alapján a beszerzendő NASH GL 60 kúpos kapus 
folyadékgyűrűs vákuumszivattyú ára nettó 11110 euró, ebből kettő darabra nyújtanának be 
pályázatot, így az összes költség  22220 euró.  
Saját erőként 14100  eurót kellene önkormányzatunknak biztosítania, a szolgáltató információja 
szerint  2020-tól valósulna meg – támogatottság esetén – az eszközbeszerzés. 
 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Nem ért egyet a pályázat benyújtásával, az elmúlt években sokat 
költöttünk a vízre. 
 
Puskás Béla polgármester: Ez a szennyvízhálózathoz tartozó vákuum szivattyú amiről szó 
van. Számításaink szerint körülbelül 4.600.000,- Ft lenne az önkormányzatra eső rész. Esetleg 
a bérleti díj terhére tudjuk vállalni, de egy éves bérleti díj ezt nem fogja fedezni, mert 
3.000.000,- Ft körüli az egy éves bérleti díj összege. 
 
Horthy Csaba képviselő: Javasolja, hogy a bérleti díj terhére vállaljunk csak kötelezettséget. 
A leszerelt szivattyúknak mi lesz a sorsa? Ez csak a TRV-nek lesz megtakarítás ha olcsóbban 
üzemelnek a szivattyúk. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Az a véleménye, hogy csak a 2020. évi bérleti díjból tudnánk ezt 
kifizetni. 
 
Leel-Őssy György képviselő: A leszerelt szivattyúkat ha értékesíteni lehetne, azok ára is 
bevételt jelentene. 
 
Puskás Béla polgármester: Mivel a 2019. évi bérleti díj már le van kötve, ezt nem tudjuk erre 
a célra használni. Nem javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő –5  igen szavazattal ,  ellenszavazat nélkül  
és l tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2019.(III.14.) Kt.sz. határozata 
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére támogatási kérelem be nem 
nyújtásáról 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
meghirdetett,  a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésével kapcsolatos pályázat 
vonatkozásában  a támogatással megvalósuló eszközbeszerzésben  nem kíván részt venni. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszamenti  Regionális Vízművek Zrt Szolnok, Kossuth L.u.5.5000 
 
 
6./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközössége megkereste a Képviselő-testületet, 
miszerint 2019. áprilisban tervezik az általános iskola javára a  Támogatói bált megtartani. A 
bál költségeinek fedezéséhez kérnék a képviselő-testület támogatását. 
A jelenleg rendelkezésükre álló anyagi keretet mintegy 200.000,- Ft-tal haladják meg a tervezett 
költségek, ezért 200.000,- Ft összegű önkormányzati támogatásra nyújtottak be igényt. 
Ismerteti  az SZMK elnökének levelét. 
 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Azt látja, hogy évről évre nőnek az igények. Biztos, hogy minden 
évben volt haszon a bálon, mert sikerült belőle megvalósítani néhány fejlesztést. 
 
Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő: Ő is azt látja, hogy nagyon magasak az igények, máshol 
ezt sokkal egyszerűbben és olcsóbban oldják meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: Én 50.000,- Ft-ot javaslok. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 4 igen szavazattal ,   2 ellenszavazattal  
és tartózkodás nélkül   meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2019.(III.14.) Kt.sz. határozata 
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Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szülői Munkaközössége által szervezett 
Támogatói bál megrendezéséhez  hozzájárulás 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközössége kérelmét a  Támogatói bál költségeihez 
történő hozzájárulásra. 
Képviselő-testület a Támogatói bál  szervezési költségeihez   50.000,- Ft összegben hozzájárul. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Szent István Római Katolikus Általános Iskola SZMK Elnöke Varga Ignác Tiszajenő, 
Kossuth Lajos utca 43. 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadó helyben 
 
7./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző ismerteti a tanyagondnok képviselő-testülethez címzett 
kérelmét. 
Puskás Béla   polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő: A házi gondozóknak is van ilyen feladata, ez eddig is így volt. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Szerinte a korrekt munkához hozzátartozik, hogy  a szükséges 
aláírásokat tegyék meg, ha kell naponta többször is.  Nem támogatja a kérelmet. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ő sem támogatja a kérelmet. 
 
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 
31/2019.(III.14.) Kt.sz. határozata 
Tanyagondnoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta  Szászné Hegedűs Renáta 
Tiszajenő, Kossuth utca 111.  szám alatti lakos  tanyagondnok kérelmét a tanyagondnoki 
tevékenységnapló vezetésével kapcsolatosan. 
Képviselő-testület nem  járul  hozzá ahhoz, hogy az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. számú 
mellékletét képező tevékenységnapló „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése 
mellőzésre kerüljön. 
 
Határidő: 2019. március 30. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
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Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla  polgármester helyben 
3./ Szászné Hegedűs Renáta  tanyagondnok 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 111. 
 
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. március  14-én 
megtartott soron kívüli, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                24 /2019.(III.14.) Kt.sz. 
2019. március    14-i soron következő, rendes, nyílt ülése                                határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről          5/2019.(III.18.) önk. 
szóló rendelet módosítására                                                                               rendelet 
 
3./ „Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében”    25/2019.(III.14.) Kt.sz. 
című EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú projekt                              határozat 
megvalósításához kapcsolódó Képzés lebonyolítás tevékenység  
elvégzésére szervezet kiválasztására 
 
4./ „ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat         26/2019.(III.14.) Kt.sz. 
 részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú  1826345199                                    határozat 
iratazonosítószámú projekt keretében” című   közbeszerzési  
eljárás megindítására, bírálóbizottság megválasztására 
 
5./ „ Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat          27/2019.(III.14.) Kt.sz. 
részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú  1826345199                                     határozat 
iratazonosítószámú projekt keretében”  című  közbeszerzési eljárás  
keretén belül ajánlattevők meghívására 
 
6./ A Magyar Falu Program keretében MFP-NHI/2019 kódszámmal  28/2019.(III.14.) Kt.sz. 
meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című  
alprogramra pályázat benyújtásáról 
 
 
7./ Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére                    29/2019.(III.14.) Kt.sz. 
támogatási kérelem be nem nyújtásáról                                                               határozat 
 
8./ Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szülői                     30/2019.(III.14.) Kt.sz. 
Munkaközössége által szervezett                                                                        határozat 
Támogatói bál megrendezéséhez  hozzájárulás 
 
9./ Tanyagondnoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos              31/2019.(III.14.) Kt.sz. 
döntés meghozatalára                                                                                          határozat 
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