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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  május 16-án 
megtartott soron következő, rendes, nyílt testületi ülésén 

 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak: Horthy Csaba,   Terjéki Pálné,  Vargáné Szabó Zsuzsanna ,  Puskás Béla   
képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt: Leel-Őssy György, Sulyok István, Papp László képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző , 
                                                   Miskóné Makovics Györgyi vezető főtanácsos, 
                                                   Egedi István rendőr ezredes, kapitányságvezető, 
                                                   Polgár Péter rendőr főhadnagy Tószegi Rendőr Örs 
                                                                                                                                                                                                  
Puskás Béla Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Puskás Béla  polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 4 fő jelen van, 
( 60 %), 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 zárszámadása, 2018. évi maradvány 
jóváhagyása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ Beszámoló Tiszajenő község közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
4./ Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkájáról beszámoló 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
5./ Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolója 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
6./ Tájékoztatás Szociális- és Ügyrendi Bizottsági tagságról történő lemondásról, új bizottsági 
tag megválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
7./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása 
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Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
8./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
9./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
10./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érétkesítése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
11./ Tanyagondoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntés   
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
12./ Szavazatszámláló Bizottság póttagok megválasztása 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
 
13./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
14./ Pályázat benyújtása a „Magyar Falu Program” keretében orvosi eszköz beszerzésére 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
15./ Interpelláció 
 
16./ Bejelentések 
 
Zárt ülés: 
 
1./ „Tiszajenő Községért Díj” adományozása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
                                                                                                                         
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 meghozta a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2019.(V.16.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16-i soron következő, 
rendes,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május  16-i soron következő, 
rendes,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
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1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása, 2018. évi maradvány 
jóváhagyása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ Beszámoló Tiszajenő község közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
4./ Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkájáról beszámoló 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
5./ Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolója 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
6./ Tájékoztatás Szociális- és Ügyrendi Bizottsági tagságról történő lemondásról, új bizottsági 
tag megválasztása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
7./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
8./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
9./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
10./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok érétkesítése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
11./ Tanyagondoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntés   
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
12./ Szavazatszámláló Bizottság póttagok megválasztása 
Előadó: Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
 
13./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
14./ Pályázat benyújtása a „Magyar Falu Program” keretében orvosi eszköz beszerzésére 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
15./ Interpelláció 
 
16./ Bejelentések 
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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 meghozta a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2019.(V.16.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 16-i soron következő, 
rendes,  zárt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május  16-i soron következő, 
rendes,  zárt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ „Tiszajenő Községért Díj” adományozása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 

 
1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: A 3. oldalon lévő második bekezdés végén olvasta, hogy a szünidei 
gyermekétkeztetéssel összefüggésben 1.710.000,- Ft visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezett. Miből adódott ez az összeg? 
 
Miskóné Makovics Györgyi vezető főtanácsos: Az összeg 1.710,- Ft,  és a létszámváltozásból 
ered. 
 
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 
6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

és a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja. 

 
I. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló zárszámadást  
 
                             421 961 329 Ft bevétellel 
                             ebből: költségvetési bevétel            213 816 828 Ft 
                                        finanszírozási bevétel           205 426 126 Ft 
                              
                             269 668 614 Ft kiadással 
                             ebből: költségvetési  kiadás             266 883 979 Ft 
                                        finanszírozási kiadás                 2 784 635 Ft 
 
                              152 292 715 Ft  maradvánnyal 
 
hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten 
a 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint 
fogadja el. 
 
(4)  A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint, valamint a 
felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 
 

II. Részletes rendelkezések 
 

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 
 
(1)Az Önkormányzat működési költségvetés kiadásait címenként, költségvetési szerven belül 
kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
(2) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások teljesítését az 4. mellékletben 
foglalt célonkénti részletezésben jóváhagyja. 
(3) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 
5. melléklet szerint fogadja el. 
 
(4) A Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását kiemelt 
előirányzatonként az 6.1. melléklet szerint jóváhagyja. 
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(5) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi költségvetésének 
teljesítését – főbb kiadási és bevételi jogcím csoportonként a 6.2. melléklet szerint fogadja el, 
melyet Tiszajenő Község Önkormányzata  a 35/2019.(V.16.) számú határozatával, Vezseny 
Község Önkormányzata a 20  /2019. (V.16.) számú határozatával hagyott jóvá. 
(6) A Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat általános működési és ágazati 
feladatok támogatásának alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.  
(7) Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 8. 
melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
 
3. § (1) A Képviselő-testület Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
maradványát 151 644 597 Ft összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2018. évi 
maradvány felhasználását a 10. melléklet szerint engedélyezi. 
 
(2) A Képviselő-testület Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványát 
a 9. mellékletben foglaltak szerint 648 118 Ft-ban állapítja meg. A Tiszajenői Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványának felhasználását engedélyezi a 10. melléklet 
szerint. 
 
(3)  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
 
(4) A jegyző a költségvetési maradványnak 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
köteles gondoskodni. 
 
4. § (1)  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 
célok szerinti alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
(2) Képviselő-testület az önkormányzat adósság és nyújtott kölcsön állományát a 12. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások 
összegét a 13. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi változását a 8. melléklet 
szerint tudomásul veszi. 
 
 
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti könyvviteli 
mérlegét az intézményi mérlegadatok alapján 1 509 537 047 Ft eszköz és forrás mérleg 
főösszegben állapítja meg a 14. melléklet szerinti összetételben. 
 
 (2) A képviselő- testület az önkormányzat vagyonkimutatását 2018. december 31-i 
fordulónappal a 16. melléklet szerinti összetételben és részletezésben fogadja el. 
 
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek és részesedések 2018. évi  alakulását a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. 
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III. Záró rendelkezések 
 

6. § (1) Ez a rendelet 2019. május 28.-án lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Tiszajenő Községi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló a 9/2018. (VII.5.), a 13/2018. (XI.26.) és az 5/2019. (III.18.) 
önkormányzati rendelettel módosított 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Tiszajenő, 2019. május 16. 
 
                                                                              
                       Puskás Béla                                                           Gyapjasné Sepsi Erzsébet                     
                       polgármester                                                                        jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: Tiszajenő, 2019. május 27. 
 
                                                                                                      Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                                    jegyző 
 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019. (V.16.) Kt. számú határozata 

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső kontrollrendszerének 
működéséről tett vezetői nyilatkozat jóváhagyására 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati költségvetési 
szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2018. évi vezetői nyilatkozatot – a határozat 
1. számú melléklete szerint – jóváhagyja. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
2./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
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Terjéki Pálné képviselő: Volt szükség intézkedésre? 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Nem volt szükség intézkedésre, a jegyzőkönyv végén 
megjegyzésként rögzítette ennek indokát. Valamennyi dokumentum rendelkezésre állt, a 
jegyzőkönyv elkészítését követően ezt tisztázták is az ellenőrzést végző személlyel. 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
a 2018. évi  összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült tájékoztató jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) 
bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§-ra és a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
48.§ és 49.§ -ban meghatározottakra  az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 
3./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
Felkéri Egedi István kapitányságvezető urat, ha ki akarja egészíteni a beszámolót, tegye meg. 
 
Egedi István rendőr ezredes kapitányságvezető: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. 
Szeretné elmondani, hogy nagy öröm számukra, hogy Tiszajenő település bűnügyileg kevéssé 
fertőzött terület, az elmúlt 9 év legalacsonyabb értéke volt a bűnesetek száma 2018. évben, 
mindössze 13 eset történt. Tiszajenő békés, csendes község.  
A körzeti megbízott tevékenységével kapcsolatosan elmondja, hogy 2018. májusig sokat voltak 
a rendőrök a déli határon, de májustól ez megszűnt. Többet vannak itthon, remélhetőleg ezt 
érzékelik a lakosok is, több a rendőri jelenlét. 
Az együttműködés igen jó  a polgárőrség és a rendőrség között, ezt továbbra is fontosnak 
tartják. 
A közbiztonsági kérdőív kitöltését megköszöni polgármester úrnak, nagyban segíti a 
munkájukat. 
 
Polgár Péter rendőr főhadnagy Tószegi Rendőr Örs Parancsnoka: Szeretné ismételten 
kiemelni a polgárőrök rendkívül hatékony munkáját, a mai napon is együttműködésükkel 
fogtak el csalókat a település területén. Megköszöni az önkormányzat támogatását, a körzeti 
megbízotti iroda biztosítását. 
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Puskás Béla polgármester: Köszöni a rendőrség végzett munkáját. 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2019. (V.16.) Kt. számú határozata 
Tiszajenő közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése és a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján tárgyalta 
Tiszajenő  község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, az azzal kapcsolatos feladatokról  szóló beszámolót, melyet 
elfogad. 
 
Képviselő-testület az önkormányzat és a rendőri szervek együttműködését 
eredményesnek ítéli meg, megköszöni a  rendőrség  munkáját. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Szolnoki Rendőrkapitányság Vezetője Szolnok, Dr Sebestyén krt. 5. 5000 

 
4./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: A korábbi években kimutatták településenként, hogy mekkora 
összeget használtak fel a támogatásunkból és milyen célra. Most összevontabb a beszámoló. A 
település lélekszámát is két különböző helyen, különböző adattal tüntetik fel. 
 
 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2019.(V.16.) Kt. sz. határozata 
Önkormányzattól kapott támogatás felhasználására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – figyelemmel 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. §-ban  foglaltakra és Tiszajenő 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 
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3/2018.(II.15.) önkormányzati  rendeletében foglaltakra – tárgyalta az önkormányzati 
támogatásban részesülő szervezetek beszámolóját a 2018. évben kapott támogatások 
felhasználásáról, és a beszámolót az alábbiak  szerint fogadja el: 
 
Képviselő-testület a Tiszakécskei Önkormányzati  Tűzoltóság tájékoztatóját  elfogadja, 
megköszöni a végzett munkájukat. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Puskás Béla polgármester. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására 
 

5./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő: Javasolná, hogy az elérhetőségüket tegyék nyilvánossá. 
 
Lólé Zsolt Polgárőr Egyesület Elnöke: Folyamatban van az elérhetőségük közzététele. 
 
Puskás Béla polgármester: Megköszöni a polgárőr egyesület munkáját. 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenői Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2018.évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadására. 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ alapján- figyelemmel 
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 48-ban foglaltakra és a 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzatai rendeletére - tárgyalta az 
önkormányzati támogatásban részesülő Tiszajenői Polgárőr Egyesület beszámolóját 
a 2018.évben kapott támogatás felhasználásáról. 
Képviselő-testület  a beszámolót elfogadja, megköszöni az Egyesület végzett 
munkáját. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
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3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői Polgárőr Egyesület 5094 Tiszajenő, Rákóczi utca 143. 

 
6./ 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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
Válé Zsuzsanna nem képviselő bizottsági tag Szociális és Ügyrendi Bizottsági tagságról 
történő lemondásának tudomásul vételére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.)  58.§ alapján tudomásul veszi Válé Zsuzsanna, 
5094 Tiszajenő, Ady Endre utca 1. szám alatti lakos bejelentését, miszerint 2019. március 13. 
napjával lemond Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális- és Ügyrendi 
Bizottsági tagságról. 
 
Képviselő-testület Válé Zsuzsanna munkáját megköszöni. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Válé Zsuzsanna 5094 Tiszajenő, Ady Endre utca 1. szám  
 

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 meghozta  a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
Polgárné Tóth Erzsébet  Szociális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjává történő 
megválasztására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.)  57-58.§   alapján Polgárné Tóth Erzsébet 5094 
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Tiszajenő, Köztársaság  utca  7.szám alatti lakost megválasztja Tiszajenő Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális- és Ügyrendi Bizottságának nem képviselő 
tagjává. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Polgárné Tóth Erzsébet 5094 Tiszajenő, Köztársaság utca 7. szám  
 
Puskás Béla polgármester felkéri Polgárné Tóth Erzsébet nem képviselő bizottsági tagot az eskü 
letételére. 
Polgárné Tóth Erzsébet az esküt letette. 
 
 
7./ 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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta  a következő rendeletet: 
 

 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete 

 
a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 

Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör) módosítására a következőket 
rendeli  el: 
 
1.§ Az Ör.  az alábbi 5/A. §-al egészül ki:  
„ 5/A.§ Tiszajenő Községi Önkormányzat feladatait az alábbi költségvetési szervekkel és 
szakfeladatokon nyilvántartott székhelyeken és telephelyeken látja el: 
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a) Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv . Székhelye: 
5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
b) Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége: 5093 Vezseny, 
Templom utca 1, 
c) Egészségház ( Háziorvosi rendelő, Fogorvosi rendelő, Védőnői szolgálat): 5094 
Tiszajenő, Köztársaság utca 1. 
d) Gyógyszertár: 5094 Tiszajenő, Köztársaság utca 11. 
e) Közösségi Színtér - Művelődési Ház 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 53. 
f) Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5094 Tiszajenő, Széchenyi 
utca 28. 
g) Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagintézménye 
5094 Tiszajenő, Köztársaság utca 2. 
h) Temető, ravatalozó 5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 034/59 hrsz 
i) Polgári Védelmi Létesítmény 5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 3. 
j) Vízmű Épülete 5094 Tiszajenő, Vasút utca 185. 
k) Sportpálya, sportöltöző 5094 Tiszajenő, Béke utca 6.” 
 

2.§ Az Ör. 5. mellékletéből törlésre kerül a „ gazdálkodási jogköre: önállóan működő és 
gazdálkodó” szövegrész. 
 
3.§ Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Tiszajenő, 2019. május 16. 
 
 
Puskás Béla      Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester       jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve:  Tiszajenő, 2019. május 27. 
 
 
                                                                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                jegyző 
 
8./ 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. 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2019.(V.27. ) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről  
szóló 17/2004.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
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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. bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában, 
valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában  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 alábbi rendeletet 
alkotja:” 
 
2.§ Az Ör. 9.§  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 9.§ (1)Szociális körülményei alapján az a személy tekinthető rászorulónak – továbbiakban 
rászoruló személy -, akinek és a vele együtt költöző családtagjainak egy főre jutó jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, és vagyona 
nincs ( jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat tartalmát e rendelet 4. és 5. számú melléklete 
tartalmazza). 
(2) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság – a vele együtt költözők számától 
függően : 
a) 1 szoba – 1-3 fő 
b) 2 szoba – 2-4 fő 
c) 3 szoba – 3-5 fő.” 
 
3.§ Az Ör. 11.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 11.§ Pályázatnak tartalmazni kell: 

a) pályázó nevét, születési adatait, foglalkozását, címét, 
b) megpályázott bérlemény címét, a pályázati kiírás feltételeinek elfogadását, 
c) pályázóval együtt költözni kívánó családtagok nevét, születési adatait, rokoni 
kapcsolat megnevezését, foglalkozást, lakcímet, 
d)bnyilatkozat arról, hogy lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik-e a község 
közigazgatási területén, ha igen mennyi ideje, 
e) nyilatkozat arról, hogy korábban volt-e önkormányzati bérlakása, amelynek bérleti 
jogviszonyáról lemondott, vagy elcserélt, bérleti jogviszonyát hivatalból 
megszüntették-e,  
f) nyilatkozat ingó és ingatlan tulajdonról, és azok értékéről, 
g)a pályázó és vele együtt költözni kívánó családtagoknak a pályázat benyújtását 
megelőző 3 hónapra vonatkozó nettó jövedelméről igazolás.” 

 
 
4.§ Az Ör. 13.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (6) Az (5) bekezdésben foglalt bérbeadás feltételei: 
         a) a bérbeadó rendelkezésére álljon bérbe adható üres lakás, 
         b)  a kérelmező e rendelet 9.§-ban meghatározottak szerint rászorulónak minősüljön  
         c)  figyelemmel a 9.§ (2) bekezdésében meghatározott lakásnagyságra.” 
5.§ Az Ör.  14.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (5) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a családok,  
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a) akik Tiszajenő településen saját tulajdonú lakással nem rendelkeznek,  
b) akik két vagy több kiskorú gyermeket nevelnek saját háztartásukban.” 
6.§ Az Ör. 16.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„16. § (1) A bérbeadó és bérlő, valamint vele együtt lakó vagy a lakásba később beköltöző 

házastársa közös kérelmére bérlőtársi szerződést köteles megkötni.  
(2) A bérlő és a vele együtt lakó szülő (örökbefogadó, mostoha, és nevelő szülő) közös 

kérelmére a bérbeadó akkor köteles megkötni a bérlőtársi szerződést, ha a kérelmezők 
együttlakását  a kérelmezők valamelyikének betegsége, vagy idős kora  indokolttá teszik. 

(3) A bérlő és a vele együtt lakó gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek)    
valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája közös kérelmére a bérbeadó 
akkor köteles a bérlőtársi szerződést megkötni, ha a gyermek, illetőleg az unoka a 16. életévét 
betöltötte és  a bérlővel a lakásban legalább 2 év óta együtt laknak. 
(4) Nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)-(3) bekezdésben említett hozzátartozó 
másik lakással rendelkezik. 
(5) A bérlőtársi szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy – az 1993. évi 
LXXVIII. törvény alapján bérleti jog folytatására jogosult kivételével – a bérleti jog folytatására 
akkor jogosult, ha 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét nem haladja meg, 
b) lakhatása más módon nem megoldott, és 

      c)  vagyona nincs.” 
7.§ Az Ör. 20.§-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 20.§  (1) A bérlő a bérbe adott lakásba a törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározottakon 
kívül, a bérbeadó hozzájárulásával, befogadhatja még a testvérét, ha annak Tiszajenő 
településen nincs lakása és  valamelyikük betegsége vagy idős kora  ezt indokolttá teszi. 
(2) A bérbeadói hozzájárulás csak határozott ideig adható.” 
8.§ Az Ör. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 21.§ Önkormányzati lakások lakbérének mértékét – a lakás alapvető jellemzőinek és fajtáinak 
figyelembe vételével a Képviselő-testület határozza meg a rendelet 6. mellékletében foglaltak 
szerint. 
9.§ Az Ör. 22/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ 22/A. § Különös méltánylást érdemlő esetekben, ha az igénylő életkörülményei indokolják 
/szociális rászorultság, rendkívüli élethelyzetbe kerülés, elemi károsultság bekövetkezte/ 
képviselő-testület a szociális és a költségelven bérbe adott lakások esetén legfeljebb 12 hónap 
időtartamra eltekinthet a lakbérfizetési kötelezettség megállapításától. „ 
10.§ Az Ör. 26.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2)  Nem kell pályázat útján a nem lakás céljára szolgáló helyiséget meghirdetni  

a) életvédelmi célokat szolgáló igény,  
b) önkormányzati, községi érdekből történő igény, 
c) alkalmi árusítás céljából történő bérlet esetén, 
d) művelődési ház bérbeadása esetén, ha a bérlet időtartama a 6 hónapot nem 
haladja meg. 

 
11.§ Az Ör. 33.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ (2)  A szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a bérbeadás időtartamát 
b)  helyiség bérleti díjára vonatkozó megállapodást 
c) a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, 
felújításával, a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos 
megállapodást 
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d) a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit. 
 
12.§ Az Ör. 34.§-a helyébe az alábbi  rendelkezés lép: 
„34. § A helyiségbérlet létrejöttének az előző §. rendelkezésein túlmenő szabályait, továbbá a 
felek jogaira, kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat e 
rendelet lakásokra vonatkozó fejezetei és az 1993. évi LXXVIII.  törvény 36-44. §-ai 
tartalmazzák.” 
 
 
13.§ (1)  Ez a rendelet 2019. június 1 napján lép hatályba, hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött bérleti szerződések esetén 
kell alkalmazni. 
 
Tiszajenő, 2019. május 16. 
 
 
            Puskás Béla                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
           polgármester                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve Tiszajenő, 2019.május 27. 
 
 
                                                                                Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                             jegyző 
 
 

                                                                Melléklet a  8/2019.(V.27.)önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati lakások lakbérének mértéke 
 
1. Szociális bérlakás esetén fizetendő  lakbér mértéke: 
                                A                                                  B 

1. összkomfortos:   180 Ft/hó/m2 
2. komfortos:    120 Ft/hó/m2 
3. félkomfortos:     96 Ft/hó/m2 
4. komfortnélküli:     48 Ft/hó/m2 

 
2. Költségelven bérbe adott lakás esetén fizetendő lakbér mértéke: 
                               A                                                   B 
  1. összkomfortos:   204 Ft/hó/m2 
  2. komfortos:    156 Ft/hó/m2 
  3. félkomfortos:   120 Ft/hó/m2 
  4. komfortnélküli:     72 Ft/hó/m2 
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9./ 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: Sajnálatos, hogy ilyen rohamosan csökken a település lélekszáma, a 
gyerekek létszáma. 
 
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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2019. (V.16.) kt.  számú határozata. 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátására. 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) 
bekezdése alapján tárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló értékelést, melyet tudomásul vesz.  
 
Erről értesülnek: 
l./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály Szolnok,  
3./ Puskás Béla polgármester helyben, 
4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben, 
5./ Vágó Béla intézményvezető Tiszajenő, 
6./ Kulcsár Ildikó családgondozó Tiszajenő, 
7./ Pusztainé Lázár Ágnes vezető-óvónő Tiszajenő,  

 
 
10./ 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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2019.(V.16,) Kt.sz. határozata 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő  ingatlanok értékesítésére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján a tulajdonában lévő 
ingatlanok hasznosítása tárgyában a következő határozatot hozza: 
 
     1. Képviselő-testület  zárt versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre meghirdeti  

   az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő, Széchenyi utca  17. szám alatti ingatlant. 
   Az ingatlan legalacsonyabb vételára 1.300.000,- Ft. 
2.  Képviselő-testület  zárt versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre meghirdeti  
    az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő,  Vasút utca  17. szám alatti ingatlant. 

          Az ingatlan legalacsonyabb vételára 1.000.000,- Ft. 
3.  Képviselő-testület  zárt versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre meghirdeti  
    az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő,  Kossuth utca  99. szám alatti ingatlant. 

          Az ingatlan legalacsonyabb vételára 1.400.000,- Ft. 
4.  Képviselő-testület  zárt versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre meghirdeti  
    az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő,  Kossuth utca  93. szám alatti ingatlant. 

          Az ingatlan legalacsonyabb vételára 1.500.000,- Ft. 
5.  Képviselő-testület  zárt versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre meghirdeti  
    az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő,  Kossuth utca  52. szám alatti ingatlant. 

          Az ingatlan legalacsonyabb vételára  900.000,- Ft. 
 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert az értékesítésre vonatkozó pályázati 
hirdetmény közzétételére. 

     A benyújtott pályázatok felbontását a képviselő-testület végzi. 
 
           Határidő: Folyamatos 
           Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
           Erről értesülnek: 
           1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
           2./ Puskás Béla polgármester helyben 
           3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 
 

11./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester ismerteti Szászné Hegedűs Renáta tanyagondnok kérelmét. 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Szászné Hegedűs Renáta tanyagondnok: Ez a kérelem azért született, mert az idős, beteg 
ellátottak teendőinek a könnyítését szolgálná a felmentés. Nagyon nagy teher nekik naponta 
akár többször is szemüveget keresni, aláírni. Rosszul látnak, van aki alig tud írni. Sok idő 
elmegy ezzel az adminisztrációval, ezért gondolta, hogy kéri a testülettől ezt a felmentést. Az 
így megtakarított idő alatt sok segítő tevékenységet el tudna végezni, például vághatna fát, 
takaríthatna, bevásárolhatna.  Az ebéd kihordására korlátozott idő áll rendelkezésre, hogy 
mindenki időben megkapja, ezért spórolni lehetne az idővel így. 
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Ha pénzt vesznek át az ellátottaktól, azt mindig külön dokumentálják, és aláíratják. Ez a 
felmentés arra az esetre nem vonatkozik. 
 
Terjéki Pálné képviselő: Mióta végzi ezt a munkát, és mekkora többletmunka az aláíratás. A 
finanszírozáshoz és az elszámoláshoz biztosan kell ez az aláírás. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ő is sokat foglalkozott emberekkel, ezért elhiszi, hogy az aláíratás 
nehézkes. A maga részéről elfogadhatónak tartja a mellőzését. 
 
Szászné Hegedűs Renáta tanyagondnok: Ezt a munkát egy éve végzem, az aláíratás és a 
napló rendszeres dokumentálása körülbelül napi 20 perc, fél óra. 
 
Puskás Béla polgármester: Ha a jogszabály lehetővé teszi az aláírás alóli felmentést, akkor 
nem feltétele a finanszírozásnak vagy az elszámolásnak. Ő is támogatja a felmentés megadását. 
 
Puskás Béla polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 3 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül 
és 1 tartózkodással meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2019.(V.16,) Kt.sz. határozata 
Tanyagondnoki tevékenységnapló vezetésével kapcsolatos döntésre 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló  1/2000.(I.7.) 
SZCSM rendelet 39.§ (4) bekezdése és 8. melléklete alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 
tanyagondnok 2019. június 1. naptól  az ellátással kapcsolatos tevékenységnapló vezetése során 
a „szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetését mellőzze. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Szászné Hegedűs Renáta tanyagondnok  helyben 
 
12./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli 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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
 
Szavazatszámláló bizottság póttagok megválasztására 

 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  
2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében  biztosított jogkörében  a 
szavazatszámláló bizottság  póttagjaivá az alábbi személyeket választja  meg: 

 
- Sas Lászlóné 5094 Tiszajenő, Akácos utca 18. szám 
- Péntek Ilona 5094 Tiszajenő,  Köztársaság utca 27. szám. 

 
Képviselő-testület felkéri  a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 
további intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
 
Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Határozatban érintettek lakóhelyükön, 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 

 
13./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester ismerteti a jelenlévőkkel az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekkel kapcsolatosan kiírt pályázati felhívás tartalmát. 
Javasolja, hogy a Községháza belső ajtóinak cseréjére, (ezáltal  akadálymentesített 
ügyfélfogadás biztosítása) a fűtési rendszer felújításán belül a gázkazán cseréjére és a radiátorok 
cseréjére pályázzon az önkormányzat. 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Horthy Csaba képviselő: Ráfért a községházára a felújítás, bár a radiátorokat nem biztos, hogy 
leszedetné nagy munka. Javasolja, hogy a pénzügyi irodában valamilyen tárolási lehetőséget 
találjunk ki, mert nagyon sok irat van szét pakolva. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző:  A tervező szerint a  lapradiátorok mintegy 20 %-kal 
magasabb hőleadó-képességgel rendelkeznek mint a meglévők, ezért gazdaságossági 
szempontból célszerű a csere.  
 
Puskás Béla polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását, hogy az épület szép és esztétikus 
legyen, megfeleljen az előírásoknak az ügyfélfogadás módja is. 
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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 meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
 
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívás keretein belül a közös 
önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása pályázati alcélra. 
A projekt teljes költsége összesen: 11.211.929,-Ft; melyből az igényelhető támogatás összege: 
10.395.873,-Ft; a szükséges saját forrás összege: 816.056,-Ft. 
 
Képviselő-testület a pályázati saját erőt a 816.056,-Ft-ot a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadója 
 
14./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester ismerteti a jelenlévőkkel a Magyar Falu Program keretében orvosi 
eszköz beszerzésére   kiírt pályázati felhívás tartalmát. Javasolja, hogy a háziorvosi és a védőnői 
rendelőbe szükséges eszközök megvásárlására nyújtsunk be pályázatot. 
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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2019.(V.16.) Kt.sz. határozata 
 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében orvosi eszköz beszerzésére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program keretében orvosi eszköz beszerzésére. 
 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
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Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadója 
 
 
 
14./ napirendi pont tárgyalása 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek interpellációs kérdése, bejelentése van, 
tegye meg. 
Kérdés, bejelentés nem volt. 
Puskás Béla polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Petőfi MGTSZ felszámolása után 
több alkalommal kértük  a felszámoló nevén lévő ingatlanok átadását az önkormányzat részére. 
Értesített bennünket a földhivatal, hogy ezen területek átadása – melyek jellemzően külterületi 
utak és csatornák – megtörténik. 
 
 
Puskás Béla  polgármester megköszöni a megjelenést, a testületi ülést berekeszti. 

 
 

kmf 
 
 

Puskás Béla                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                          jegyző 
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