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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  június 20-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,   Leel-Őssy György,  Vargáné Szabó Zsuzsanna ,  Puskás Béla   
képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt: Terjéki Pálné,  Sulyok István, Papp László képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző , 
                                                                                                                                                                                                  
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 szereplőnek megfelelően  – az 
alábbiak szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekttel kapcsolatosan terület átadása a 
Magyar Állam javára 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ „ Új traktor beszerzése Tiszajenő Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú 1826345199 iratazonosítószámú projekt keretében”  című projekt közbeszerzési 
eljárás lezárása, nyertes ajánlattevő kiválasztása 
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 
 65/2019.(VI.20.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 20-i soron következő, 
rendes,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június   20-i soron következő, 
rendes,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
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1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekttel kapcsolatosan terület átadása a 
Magyar Állam javára 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ „ Új traktor beszerzése Tiszajenő Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú 1826345199 iratazonosítószámú projekt keretében”  című projekt közbeszerzési 
eljárás lezárása, nyertes ajánlattevő kiválasztása 
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. 
 
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 
9/2019.(VI.24.) 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. 6. mellékletéből törlésre kerül a „ 096020 Iskolai intézményi étkeztetés”  
szövegrész. 
3.§ Ez a rendelet 2019. július 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Tiszajenő, 2019. június 20. 
 
 
Puskás Béla      Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
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polgármester       jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve:  Tiszajenő, 2019. június 24. 
 
 
                                                                                 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 4 fő – 4 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2019.(VI.20.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanrész 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 059 hrsz-ú, 17610 
m2   területű kivett saját használatú út  ingatlanból 176 m2 területrészt a változási vázrajzon 
kimutatott terv szerint. 
 
Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Dr Tóta 
Ügyvédi Irodát értesítse. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
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. 
 
3./ 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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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján eljárást lezáró testületi döntéshozatal 
esetén név szerinti szavazás szükséges. 
Felkéri a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után jelezzék szóban szavazatukat. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Igen 
Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő: Igen 
Horthy Csaba képviselő: Igen 
Puskás Béla polgármester: Igen. 
 
 
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 
67/2019.(VI.20.) Kt. sz. határozata 
 
„Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú 1826345199 iratazonosítószámú  számú projekt keretében” című projekt 
közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes  ajánlattevők kiválasztására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Új traktor beszerzése a Tiszajenő 
Községi Önkormányzat részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1826345199 
iratazonosítószámú  számú projekt keretében” című projekt megvalósítása tárgyában indított   
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok,  és a Bírálóbizottság jegyzőkönyvben foglalt 
javaslatait név szerinti szavazással elfogadja és a következő döntést hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 
 
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a a Lakkos Mezőgazdasági Gépeket Forgalmazó 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( Tésa, 2636, Petőfi S.u.16.)   ajánlata érvényes. 
 
3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő  a  a Lakkos Mezőgazdasági 
Gépeket Forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( Tésa, 2636, Petőfi S.u.16.)  mivel az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelő érvényes ajánlattevők közül a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó érvényes ajánlatot adta az alábbi bírálati szempontokra tekintettel: 
-nettó ajánlati ár 9.025.000,- Ft, azaz Kilencmillió-huszonötezer  forint,  
-többletjótállás időtartama max.12 hónap. 
 
4./ Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
3./ Puskás Béla polgármester helyben 
4./ a Lakkos Mezőgazdasági Gépeket Forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ( Tésa, 
2636, Petőfi S.u.16.) 
 
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. június  20-án megtartott 
soron következő, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                65/2019.(VI.20.) Kt.sz. 
2019. június   20-i soron következő, rendes, nyílt ülése                            határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési                    9 /2019.(VI.27.) önkormányzati 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.26.) önkormányzati                               rendelet 
 rendelet módosítására  
 
3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonát képező                    66/2019.(VI.20.) Kt.sz. 
 ingatlanrész ingyenes átruházására a Magyar Állam javára                      határozat 
 
4./ „Új traktor beszerzése a Tiszajenő Községi Önkormányzat          67/2019.(VI.20.) Kt.sz. 
részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1826345199                                határozat 
iratazonosítószámú  számú projekt keretében” című projekt 
 közbeszerzési eljárás lezárására, nyertes  ajánlattevők kiválasztására 
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