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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  július 17-én 
megtartott soron kívüli, rendkívül, 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 , Terjéki Pálné , 
Puskás Béla   képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt:   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 5 fő jelen van, 
( 71 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől eltérően  – az alábbiak 
szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
 
1./ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igénylésére irányuló pályázat benyújtása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ Kerepesi István helyiségbérleti ügye 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
4./ Tájékoztatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos központi 
intézkedésekről, valamint a védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló 
bérintézkedésekkel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
                                                                                                                         
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 68/2019.(VII.17.) Kt.sz.  határozata 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 17-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július   17-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás igénylésére irányuló pályázat benyújtása 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
3./ Kerepesi István helyiségbérleti ügye 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
4./ Tájékoztatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos központi 
intézkedésekről, valamint a védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló 
bérintézkedésekkel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
 
1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Szóbeli  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Javasolja, hogy ingatlanonként sorban haladjunk a pályázatok felbontásával. Először Mészáros 
László, Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 99. szám alatti lakos pályázatát ismerteti. 
 
Felkéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
id. Horthy Csaba képviselő: Esetleg annak utána néztek már, hogy CSOK-ra jogosultak 
lennének-e?  Egy próbát megér, javasolja, hogy érdeklődjenek. 
 
Mészáros Lászlóné: Utána fognak érdeklődni. 
 
Puskás Béla polgármester: Tájékoztatja, hogy az adásvételi szerződés tulajdonjog 
fenntartással  készül, ez azt jelenti, hogy az utolsó vételárrészlet kifizetésével kerül majd az 
ingatlan a vevő tulajdonába. Fontos részlet még, hogy a vételárrészleteket a szerződésben 
szereplő határidőig kell befizetni, fontos a határidő betartása, mert ha egy részlet nem érkezik 
be időben, akkor az addig befizetett összeg bérleti díjként kerül beszámításra, és az adásvételi 
szerződés megszűnik. 
 
Javasolja a képviselő-testület részére, hogy havi 25.000,- Ft -os összegű részletekben 
1.400.000,- Ft vételárért értékesítsük az ingatlant Mészáros László és Mészárosné Ikladi Beatrix 
részére. 
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Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2019. (VII.17.) Kt. sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Kossuth Lajos utca 99. 
szám alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Mészáros 
László és Mészárosné Ikladi Beatrix mindketten 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 99. szám 
alatti lakosok mint  vevők részére ½- ½ tulajdoni arányban  értékesíti a tulajdonában lévő, 
Tiszajenő, Kossuth Lajos  utca 99. szám alatti ingatlant. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 1.400.000,- Ft összegű vételárát havi 25.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Mészáros László  5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 99. 
4/ Mészárosné Ikladi Beatrix 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 99. 
 
Puskás Béla polgármester  Pásztor Szilvia  Tiszajenő, Vasút utca 17. szám alatti lakos pályázatát 
ismerteti. 
 
Felkéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Terjéki Pálné képviselő : Javasolja az értékesítést havi 20.000,- Ft összegű részletekben. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2019. (VII.17.) Kt. sz. határozata 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Vasút utca 17. szám 
alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Pásztor 
Szilvia 5094 Tiszajenő, Vasút utca 17. szám alatti lakos vevő részére értékesíti a tulajdonában 
lévő, Tiszajenő, Vasút  utca 17. szám alatti ingatlant. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 1.000.000,- Ft összegű vételárát havi 20.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Pásztor Szilvia 5094  Tiszajenő, Vasút utca 17. 
 
Puskás Béla polgármester  Tari Sándorné   Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 52. szám alatti lakos 
pályázatát ismerteti. 
 
Felkéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Puskás Béla polgármester:  Javasolja az értékesítést havi 20.000,- Ft összegű részletekben, az 
ingatlan vételára 900.000,- Ft. 
 
Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő: Egyetért a javaslattal. 
 
Tari Sándorné: Köszöni szépen, ez a törlesztő részlet számára is elfogadható. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2019. (VII.17.) Kt. sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Kossuth Lajos utca 52. 
szám alatti ingatlan értékesítése 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Tari 
Sándorné és Szilveszter András mindketten 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 52. szám alatti 
lakosok mint  vevők részére ½ - ½ tulajdoni arányban  értékesíti a tulajdonában lévő, Tiszajenő, 
Kossuth Lajos   utca 52 szám alatti ingatlant. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 900.000,- Ft összegű vételárát havi 20.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Tari Sándorné 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 52. 
4./ Szilveszter András 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 52. 
 
Puskás Béla polgármester  Szabó József   Tiszajenő, Széchenyi utca 17. szám alatti lakos 
pályázatát ismerteti. 
 
Felkéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Puskás Béla polgármester:  Javasolja az értékesítést havi 27.000,- Ft összegű részletekben, az 
ingatlan vételára 1.300.000,- Ft. 
 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2019. (VII.17.) Kt. sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Széchenyi utca 17. szám 
alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Szabó József, 
5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 17. szám alatti lakos vevő részére értékesíti a tulajdonában 
lévő, Tiszajenő, Széchenyi  utca 17. szám alatti ingatlant. 
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 1.300.000,- Ft összegű vételárát havi 27.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Szabó József Tiszajenő, Széchenyi utca 17. 
 
Puskás Béla polgármester  Nemes Péter   Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 93. szám alatti lakos 
pályázatát ismerteti. 
 
Felkéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Puskás Béla polgármester:  Javasolja az értékesítést havi 25.000,- Ft összegű részletekben, az 
ingatlan vételára 1.500.000,- Ft. 
 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2019. (VII.17.) Kt. sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Kossuth Lajos utca 93. 
szám alatti ingatlan értékesítése 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, és a Tiszajenő Községi Önkormányzat vagyonáról 
és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.17.) önkormányzati  rendelet alapján Nemes Péter  
és Ritz Evelyn mindketten 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos  utca 93. szám alatti lakosok, mint  
vevők részére ½ - ½ tulajdoni arányban értékesíti a tulajdonában lévő, Tiszajenő, Kossuth  
Lajos utca 93. szám alatti ingatlant. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlan 
értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti 
meg. 
A vevő az ingatlan 1.500.000,- Ft összegű vételárát havi 25.000,- Ft összegű részletekben fizeti 
meg az eladó önkormányzat részére. 
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Az adásvételi szerződés megkötésére tulajdonjog fenntartással kerül sor, az ingatlan 
tulajdonjoga a teljes vételár befizetésével kerül a vevő részére bejegyzésre. 
Az ingatlant a vevő az adásvételi szerződés megkötését követően veheti birtokba. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően az ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely 
költség a vevőt terheli. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Nemes Péter 5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos  utca 93. 
4./ Ritz Evelyn  5094 Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 93. 
 
 
 
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: Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Puskás Béla polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2019. (VII.17.)Kt. sz. határozata 
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésére irányuló pályázat benyújtására 
 
 
Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a belügyminiszter által 
meghirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I. 9. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételének érdekében pályázat benyújtásáról. 
 
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges bruttó 187.960,- Ft összegű saját forrást és a 
szállítási költséget, amely várhatóan bruttó 500.000,- Ft biztosítja a 2019. évi költségvetés 
terhére, egyben vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedést 
tegye meg. 
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Határidő: 2019. augusztus 1. 
 
 
Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 
4./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője helyben 
 
3./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester ismerteti Kerepesi István 5094 Tiszajenő, Arany János utca 105. 
szám alatti lakos kérelmét az Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő Köztársaság utca 11. 
szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozóan.  
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
id. Horthy Csaba képviselő: Javaslom, hogy egy évvel hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést. 
 
Puskás Béla polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2019.(VII.17.) Kt.sz. határozata 
 
a Tiszajenő, Köztársaság utca 11. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő garázs 
helyiség bérbeadására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján bérbe adja a tulajdonát képező, Tiszajenő, 
Köztársaság utca 11. szám alatti ingatlanon található   garázs helyiséget zöldség-gyümölcs 
tárolása céljából Kerepesi István Tiszajenő, Arany János utca 105. szám alatti lakos részére 
2019. augusztus 1-től 2020. július  31-ig. 
A helyiség bérleti díja 3.000,- Ft/hó, a felmerülő rezsiköltség a bérlőt terheli. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Önkormányzati hivatal gazdálkodási előadója helyben 
4./ Kerepesi István 5094 Tiszajenő, Arany János utca 105. szám alatti lakos 
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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. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Puskás Béla polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 5 fő – 5 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta  a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2019. (VII.17.) Kt. számú határozata 
 
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos központi intézkedések, 
valamint a védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedések 
végrehajtásáról. 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a minimálbér és a garantált bérminimum 
és a védőnő bérének emelésével összefüggésben szükségesnek tartja a céljellegű előirányzatok 
felhasználása érdekében a szükséges előirányzatok átcsoportosítását az alábbiak szerint: 
 

- A Közös Önkormányzati Hivatal részére béremelés címén 1.952.000 Ft 
intézményfinanszírozás elkülönítését tartja szükségesnek.  A tárgyéven átnyúló 
előirányzathoz szükséges forrást a Képviselő-testület az önkormányzat 
költségvetésében 2020. február 28-ig biztosítja. 

- A közművelődési támogatás keret terhére a könyvtáros megbízási díjának emeléséhez 
az év hátralévő időszakában 64.000 Ft többletkiadás elkülönítését rendeli el. 

- A védőnő bérrendezésének végrehajtása érdekében a dologi kiadás és járulék 
megtakarítás terhére szükségesnek tartja 127.310 Ft átcsoportosítását. 

 
Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadója helyben 
 
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. július  17-én megtartott 
soron kívüli, rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                68/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
2019. július   17-i soron kívüli, rendkívüli, nyílt ülése                                   határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                 69/2019(VII.17.) Kt.sz. 
Tiszajenő Kossuth Lajos utca 99. szám alatti ingatlan értékesítése                határozat 
 
3./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                  70/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
 Tiszajenő Vasút utca 17. szám alatti ingatlan értékesítése                             határozat 
 
4./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                  71/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
Tiszajenő Kossuth Lajos utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése                határozat 
 
5./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                  72/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
Tiszajenő Széchenyi utca 17. szám alatti ingatlan értékesítése                      határozat 
 
6./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                  73/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
Tiszajenő Kossuth Lajos utca 93. szám alatti ingatlan értékesítése                határozat 
 
7./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag              74/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
 vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére                           határozat 
 irányuló pályázat benyújtása 
 
8./ A Tiszajenő, Köztársaság utca 11. szám alatti                               75/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
önkormányzati ingatlanon lévő garázs helyiség bérbeadása                          határozat 
 
9./ A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével                   76/2019.(VII.17.) Kt.sz. 
kapcsolatos központi intézkedések, valamint a védőnők                                határozat 
humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedések  
végrehajtása 
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