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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-
án megtartott soron következő, rendes, nyílt testületi ülésén 

 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak:   Leel-Őssy György,  Vargáné Szabó Zsuzsanna , Terjéki Pálné ,  Sulyok István, 
Papp László, Puskás Béla   képviselők. 
 
Az ülésről távol maradt:   id Horthy Csaba   képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző, 
                                                  Polgár Lajos Tiszajenői Sportegyesület Elnöke 
                                                                                                                                                                                                  
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./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos 
Tűzoltó-Parancsnokság tájékoztatója a 2018. évben   végzett tűzvédelmi tevékenységről 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Tiszajenői Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott 2018. évi TAO 
pályázathoz nyújtott támogatás felhasználásáról  
Előadó: Puskás Béla polgármester                         
 
3./ A Tiszamenti -regionális Vízművek Zrt 2018.évi üzemeltetési tevékenységéről    szóló 
beszámoló      
Előadó: Puskás Béla polgármester                                                                   
 
4./ A könyvtárellátási szolgáltató rendszer működéséről szóló tájékoztató   
Előadó: Puskás Béla polgármester       
                                                                                                                              
 
5./ A 2018. évi adóztatási tevékenység értékelése                                    
Gyapjasné Sepsi   Erzsébet jegyző 
                                                                                                                                  
 
6./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról  szóló     rendelet módosítása  
Előadó: Puskás Béla polgármester 
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7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2020. évi fordulójához 
történő csatlakozás   
Előadó: Puskás Béla polgármester                                                             
 
8./ Tiszajenő, Vasút utca 17. szám alatti ingatlan adásvételi ügye      
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
                                                                                                                              
 
9./ Kisvasúti emlékhely kialakítása, műtárgyak kölcsönzése    
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
10./ Magyar Falu Program Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019. kódszámú  pályázati   kiírásra, 
3006553332 azonosítószámú „ Háziorvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz eszköz 
beszerzés” megnevezésű pályázat  keretében nyertes ajánlattevő kiválasztása                          
Előadó: Puskás Béla polgármester                                                                                                                             
 
Zárt ülés: 
11./Bóka Roland  helyi lakáscélú    támogatási ügye      
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
12./ Puskás Béla polgármester méltatlansági ügye 
Előadó: Terjéki Pálné   alpolgármester              
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                  
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 
 83/2019.(IX.26.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i soron 
következő, rendes,  nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember   26-i soron következő 
rendes,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos 
Tűzoltó-Parancsnokság tájékoztatója a 2018. évben   végzett tűzvédelmi tevékenységről 
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Tiszajenői Sportegyesület beszámolója az önkormányzattól kapott 2018. évi TAO 
pályázathoz nyújtott támogatás felhasználásáról  
Előadó: Puskás Béla polgármester                         
 
3./ A Tiszamenti -regionális Vízművek Zrt 2018.évi üzemeltetési tevékenységéről    szóló 
beszámoló      
Előadó: Puskás Béla polgármester                                                                   
 
4./ A könyvtárellátási szolgáltató rendszer működéséről szóló tájékoztató   
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Előadó: Puskás Béla polgármester       
                                                                                                                              
 
5./ A 2018. évi adóztatási tevékenység értékelése                                    
Gyapjasné Sepsi   Erzsébet jegyző 
                                                                                                                                  
 
6./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról  szóló     rendelet módosítása  
Előadó: Puskás Béla polgármester 
                                                                                                  
7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2020. évi fordulójához 
történő csatlakozás   
Előadó: Puskás Béla polgármester                                                             
 
8./ Tiszajenő, Vasút utca 17. szám alatti ingatlan adásvételi ügye      
Előadó: Puskás Béla polgármester                     
                                                                                                                              
 
9./ Kisvasúti emlékhely kialakítása, műtárgyak kölcsönzése    
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
10./ Magyar Falu Program Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019. kódszámú  pályázati   kiírásra, 
3006553332 azonosítószámú „ Háziorvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz eszköz 
beszerzés” megnevezésű pályázat  keretében 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 
 84/2019.(IX.26.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i soron 
következő, rendes,  zárt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember   26-i soron következő 
rendes,  zárt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./Bóka Roland  helyi lakáscélú    támogatási ügye      
Előadó: Puskás Béla polgármester 
 
2./ Puskás Béla polgármester méltatlansági ügye 
Előadó: Terjéki Pálné   alpolgármester              
 
 
1./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
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Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: Látja a beszámolóban, hogy nagyon sok a téves jelzések száma. 
Érdekelné, hogy a helyi polgári védelmi csoport kapott e már valami feladatot az elmúlt 
időszakban, mert úgy tudja, nem. 
 
Papp László képviselő a testületi ülésre megérkezett. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Arányában magasnak tartja a téves jelzések számát. 
 
Puskás Béla polgármester: Egyetért, valóban nagyon magas a téves jelzések száma. A polgári 
védelmi helyi csoportot eddig nem kellett bevonni szerencsére, mert nem történt olyan 
katasztrófa- vagy egyéb rendkívüli helyzet, ahol be kellett volna avatkozniuk. 
 
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 
85/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos 
Tűzoltó - Parancsnokság a 2018. évben végzett Tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
tájékoztatójára  
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a   Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének a 2018. évben végzett munkájáról szóló  tájékoztatóját, melyet 
tudomásul vesz. 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kirendeltség munkatársainak a végzett 
munkájukért. 
 
Erről értesülnek: 
 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla  polgármester helyben 
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 5000 Szolnok, József Attila út 14.  

 
 
2./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Polgár Lajos Tiszajenői Sportegyesület elnöke: Szeretné megköszönni a képviselő-testület 
és polgármester úr támogatását. 
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Leel-Őssy György képviselő: Úgy látja, mintha a lelátó nem jól lenne elhelyezve, nincs 
középen. 
 
Sulyok István képviselő: Beszélt a TRV Zrt képviselőjével a kút körüli kerítés elhelyezéséről, 
de nem járultak hozzá. 
 
Vargáné Szabó Zsuzsanna képviselő megérkezett a testületi ülésre. 
 
Papp László képviselő: A TAO rendszerről kérne rövid tájékoztatást Polgár Lajostól. 
 
Polgár Lajos Tiszajenői Sportegyesület elnöke: A Sportegyesület az MLSZ-hez nyújtott be 
TAO pályázatot. Ha támogatást ítélnek meg a részükre, akkor ezt az összeget cégektől kell az 
egyesület részére összeszedni ( a társasági adójukról van szó). Ha a cégek hajlandóak a társasági 
adójukat az egyesület részére adni, akkor erről szerződést kötnek, amit a NAV részére továbbít 
az MLSZ. A NAV elvégzi a cégek ellenőrzését, van-e adótartozásuk. Ha van, akkor amíg nem 
rendezik, nem szerződhetnek. A pályázatot előre meghatározott célokra lehet benyújtani, 
nagyon nehéz – főleg Tiszajenőn – támogatókat szerezni. 
 
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 
86/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő Községi Sportegyesület részére TAO pályázathoz  nyújtott támogatás 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 15. pontja alapján tárgyalta az 
önkormányzati támogatásban részesülő Tiszajenői Községi Sportegyesület beszámolóját a 
TAO pályázat önerejéhez nyújtott támogatás felhasználásáról. 
Képviselő-testület a Sportegyesület beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenő Községi Sportegyesület 5094 Tiszajenő, Béke utca 6. 
 
 
 
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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Sulyok István képviselő: A víztorony ebben az évben volt-e takarítva? 
 
Leel-Őssy György képviselő: A hálózat mosását elvégezték? A közületeknél csökkent a 
felhasználás, ez a közkifolyókat jelenti? 
 
Puskás Béla polgármester: Ezévben egy külső csapat végezte, látta róla a fotókat, hogy ki van 
takarítva. 
ÁNTSZ ellenőrzés körül van mosatás, ez évente több alkalommal történik. 
A közületi felhasználók azok, akik nem magánszemélyként szerződtek a TRV-vel, nem a 
közkifolyókról van szó, ott stagnál a felhasználás. 
 
 
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 
87/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  2018. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló 
beszámoló jóváhagyására 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt beszámolóját a 2018. évi üzemeltetési tevékenységről. 
Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester 
3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 
 
 
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 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
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A Könyvtárellátási  Szolgáltató Rendszer 2018. évi működéséről szóló tájékoztató 
tudomásul vételére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
működéséről szóló 39/2013.(V.31.) EMMI rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján tudomásul veszi 
a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény  tájékoztatóját   a  Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer  által 2018. évben nyújtott szolgáltatásokról. 
 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
 
5./ 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: Látja, hogy több mint 78 millió forint bevételünk van az 
adókból, szeretné tudni mire költöttük. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a befizetett 78 millió 
iparűzési adó nagy részét az adózó már visszakérte, és nagyjából az előző időszakkal azonos 
mértékű adóbevétel realizálása várható ezévben. 
A 2018. évi adóbevételek felhasználást, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló 
tárgyalásakor már jóváhagyta a képviselő testület. 
Az adózási tevékenységről szóló jegyzői tájékoztató nem pénzforgalmi jellegű beszámoló, 
hanem magáról az adózási tevékenység alakulásáról ad képet. 
 
Leel-Őssy György képviselő: Mégis szeretné tudni mire költjük az adóbevételeket, mert a 
költségvetésben nincs benne. 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: Az adóbevétel az önkormányzati bevételek között szerepel 
a költségvetési rendeletben, képviselő úr nézze meg. Mégegyszer elmondja, hogy ez a 
beszámoló az adózási tevékenységről szól, nem a  költségvetés alakulásáról. 
 
Puskás Béla polgármester: Javasolja, hogy képviselő úr nézze meg a költségvetési és a 
zárszámadási rendeleteket, amiket megszavazott, meg fogja találni benne az adóbevételeket. 
 
 
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 
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89/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
 
A 2018. évi adóztatási tevékenység értékeléséről szóló tájékoztatóról 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja alapján tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását a 2018. évi adóztatási 
tevékenység értékeléséről. 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben. 
 
 
6./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Papp László képviselő: Ez a végleges ? Vagy lesz még szükség módosításokra? 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A pályázati rendszer nagy vonalakban megegyezik az előző 
évekkel, de vannak mindig apróbb módosítások, amelyeket követnünk kell. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
rendeletalkotáskor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta  a következő rendeletet: 
 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet ( 
továbbiakban: Ör.)módosítására a következőket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet 20.§-a az alábbi  (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem kér.” 
 
2.§ (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 30-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
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Tiszajenő, 2019.  szeptember 26. 
 
 
 
Puskás Béla                                                          Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                     jegyző 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve  
                                 Tiszajenő, 2019. szeptember 27. 
                                                                              Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                           jegyző 
 
 
 
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 6 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához történő csatlakozásról  
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő 
hallgató juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű Felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezd ő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.  
 
Az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős: Puskás Béla polgármester 
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Erről értesülnek:  
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön,  
2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszer 1381 Budapest, Pf. 1418 
3./ Puskás Béla polgármester helyben.  
 

 
 
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. 
 
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 
91/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő, Vasút utca 17/A szám 
alatti,  449 hrsz-ú ingatlan  értékesítésére 
 
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/A. szám alatti, tiszajenői 449 hrsz-ú ingatlant. 
 
A vevő az ingatlan 850.000,- Ft összegű vételárát havi 17.000,- 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. 
Képviselő-testület a 70/2019.(VII.17.) Kt.sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
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2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Pásztor Szilvia 5094  Tiszajenő, Vasút utca 17. 
 
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 
92/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszajenő, Vasút utca 17. szám 
alatti,  450 hrsz-ú ingatlan  értékesítésére 
 
 
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, tiszajenői 450 hrsz-ú ingatlant. 
 
A vevő az ingatlan 150.000,- Ft összegű vételárát havi 3.000,- 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. 
 
9./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Papp László képviselő: Várhatóan mennyi lesz a szállítási költség? 
 
Leel-Őssy György képviselő: Ha jól tudja Virág úr vállalta a szállítást. 
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Papp László képviselő: Neki olyan információja van, hogy meg tudja oldani Virág úr, hogy 
önköltségi áron szállítsák ide az eszközöket. 
Még az is kérdés, hogy mennyibe fog kerülni a karbantartás, egyenlőre erről sincs 
információnk. Nem érzi úgy, hogy döntéshelyzetben van, nem ismerjük az összes várható éves 
költségét ennek a dolognak. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye le napirendről a napirendi pont tárgyalását. 
 
Puskás Béla  polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 6 fő – 5 igen szavazattal , 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
Kisvasúti emlékhely kialakításával, műtárgy kölcsönzésével kapcsolatos napirendi pont 
napirendről történő levételére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a kisvasúti 
emlékhely kialakításával, műtárgy kölcsönzésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalását  
leveszi a  napirendről. 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tájékozódjon az emlékhely kialakításával és 
fenntartásával kapcsolatos költségekről, és ezen ismeretek birtokában újra terjessze a képviselő-
testület elé a napirendi pontot. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős:   Puskás Béla polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
 
10./ napirendi pont tárgyalása 
 
/ Írásos  előterjesztés alapján/ 
 
Puskás Béla polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Sulyok István képviselő: Mi alapján került kiválasztásra, hogy  kitől kérjünk árajánlatot. 
 
Papp László képviselő: Meg volt-e határozva az eszközök pontos típusa az ajánlatkérésekben? 
 
Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző: A pályázati kiírás szerint az orvosi rendelő és a védőnői 
rendelő működésére jogszabályban meghatározott minimális követelmények szerinti 
eszközökre lehetett pályázatot benyújtani. A doktornő és a védőnő összeállította, hogy az 
eszközjegyzékből mely eszközök beszerzése szükséges. A projektmenedzserrel egyeztetve 
kértünk ajánlatot orvosi eszközöket forgalmazó cégektől. Az eszközök pontosan meg voltak 
határozva, tehát az ajánlatokat ugyanazokra az eszközökre adták be. 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2019.(IX.26.) Kt.sz. határozata 
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A Magyar Falu Program,  Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019. kódszámú pályázati 
kiírásra, 3006553332 azonosítószámú „Háziorvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz 
eszköz beszerzés” megnevezésű pályázat keretében  nyertes ajánlattevő  kiválasztására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program,  Orvosi eszköz 
című MFP-AEE/2019. kódszámú pályázati kiírásra, 3006553332 azonosítószámú „Háziorvosi 
rendelőbe és a védőnői szolgálathoz eszköz beszerzés”  című projekt megvalósítása tárgyában 
indított   beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alapján  a következő döntést hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt. 
 
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a a HELITEX- INVEST Kft ( 3525 Miskolc, 
Széchenyi I.u. 15. 1/1.e), a MEDI-CAD Kft  ( 3529 Miskolc, Lázár Vilmos út 4.) és a REXTRA 
Kereskedelmi Kft ( 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.)  ajánlata érvényes. 
 
3./ Az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok: 
- HELITEX- INVEST Kft ( 3525 Miskolc, Széchenyi I.u. 15. 1/1.e) bruttó 3.005.580,- Ft. 
- MEDI-CAD Kft  ( 3529 Miskolc, Lázár Vilmos út 4.) bruttó 2.849.410,- Ft. 
- REXTRA Kereskedelmi Kft ( 3527 Miskolc, Baross Gábor út 17.) bruttó 2.963.924,- Ft. 
 
4./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő  a   MEDI-CAD Kft  ( 3529 
Miskolc, Lázár Vilmos út 4.)  mivel  az  érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot  tartalmazó érvényes ajánlatot adta bruttó 2.849.410.- Ft összegű ajánlatával. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Puskás Béla polgármester helyben 
3./ Ajánlattevők székhelyükön 
 
 
 
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. szeptember   26-án 
megtartott soron következő, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

Tárgy                                                                                                          Döntés száma 

1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                      83/2019.(IX.26.) Kt.sz. 
2019. szeptember 26-i soron következő, rendes, nyílt ülése                                   határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                      84/2019.(IX.26.) Kt.sz. 
2019. szeptember 26-i soron következő, rendes, zárt  ülése                                   határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
3./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi                      85/2019.(IX.26.) Kt.sz. 
Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó - Parancsnokság a                                 határozat 
2018. évben végzett Tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatója  
 
4./ Tiszajenő Községi Sportegyesület részére TAO                                 86/2019.(IX.26.) Kt.sz. 
pályázathoz  nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló                      határozat 
elfogadása 
 
5./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt  2018. évi üzemeltetési       87/2019.(IX.26.) Kt.sz. 
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása                                                 határozat 
 
6./ A Könyvtárellátási  Szolgáltató Rendszer 2018. évi                          88/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
működéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele                                              határozat 
 
7./ A 2018. évi adóztatási tevékenység értékeléséről szóló                    89/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
tájékoztató                                                                                                        határozat 
 
8./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról       11/2019.(IX.27.)önk.rend. 
szóló rendelet módosítása 
 
9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   90/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
2020. évi fordulójához történő csatlakozás                                                       határozat 
 
10./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                     91/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
Tiszajenő, Vasút utca 17/A szám alatti,  449 hrsz-ú ingatlan  értékesítése        határozat 
 
11./ Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő,                     92/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
 Tiszajenő, Vasút utca 17. szám alatti,  450 hrsz-ú ingatlan  értékesítése           határozat 
 
12./ Kisvasúti emlékhely kialakításával, műtárgy kölcsönzésével         93/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
kapcsolatos napirendi pont napirendről történő levétele                                     határozat 
 
13./ A Magyar Falu Program,  Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019.   94/2019.(IX.26.)Kt.sz. 
 kódszámú pályázati kiírásra, 3006553332 azonosítószámú                               határozat 
„Háziorvosi rendelőbe és a védőnői szolgálathoz eszköz beszerzés”  
megnevezésű pályázat keretében  nyertes ajánlattevő  kiválasztása 
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