
1 

 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április   21-én 
megtartott soron kívüli, rendkívüli, nyílt testületi ülésén 

Az ülés helye: Tiszajenő Községi Önkormányzat tanácskozó terme 
                        5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. 
 
Jelen vannak:   Horthy Csaba, Csíkos Tamás, Sulyok István,  Polgár Lajos,  Virág József, Leel-
Őssy György,     Terjéki Pálné  képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett:  Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző, 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Virág József  Tiszajenő község polgármestere üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. 
Virág József   polgármester megállapítja, hogy a 7 megválasztott testületi tagból 7 fő jelen van, 
( 100 %), az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Polgármester javaslatára képviselő-testület – a meghívóban szereplőtől  eltérően   – az alábbiak 
szerint állapítja meg az ülés rendjét: 
 
1./ A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére  támogatás nyújtása 
sporteszközök beszerzése céljából     
Előadó: Virág József polgármester                                       
 
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub   részére támogatás nyújtása  
Előadó: Virág József polgármester                                                                                 
 
 
3./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  VP6-7.2.1.1-21 kódszámon közzétett 
külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat  keretében  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 
portalanítására pályázat benyújtására 
Előadó: Virág József polgármester 
 
4./ Tájékoztatás Ukrajnából menekült személyek elhelyezéséről          
Előadó: Virág József polgármester 
 
5./ Háziorvosi ellátás biztosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
6./ Tiszajenő Községi Sportegyesület támogatása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
7./ MIRA üzem 100 éves évfordulója megünneplése 
Előadó: Virág József polgármester 
 
8./ Tájékoztatás Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról 
Előadó: Virág József polgármester 
 
 
9./ Önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz használata 
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Előadó: Virág József polgármester 
 
10./ Zárt ülés 
Bejelentés alpolgármesteri feladatok ellátásával kapcsolatosan 
Előadó: Horthy Csaba képviselő 
                
                                                                                                                            
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2022.(IV.21.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április  21-i soron kívüli, 
rendkívüli,   nyílt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április   21-i soron kívüli, 
rendkívüli,  nyílt ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére  támogatás nyújtása 
sporteszközök beszerzése céljából     
Előadó: Virág József polgármester                                       
 
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub   részére támogatás nyújtása  
Előadó: Virág József polgármester                                                                                 
 
3./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  VP6-7.2.1.1-21 kódszámon közzétett 
külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat  keretében  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca 
portalanítására pályázat benyújtására 
Előadó: Virág József polgármester 
 
4./ Tájékoztatás Ukrajnából menekült személyek elhelyezéséről          
Előadó: Virág József polgármester 
 
5./ Háziorvosi ellátás biztosítása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
6./ Tiszajenő Községi Sportegyesület támogatása 
Előadó: Virág József polgármester 
 
7./ MIRA üzem 100 éves évfordulója megünneplése 
Előadó: Virág József polgármester 
 
8./ Tájékoztatás Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról 
Előadó: Virág József polgármester 
 
 
9./ Önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz használata 
Előadó: Virág József polgármester 
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Előadó: Horthy Csaba képviselő 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2022.(IV.21.) Kt.sz.  határozata 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április  21-i soron kívüli, 
rendkívüli,   zárt  ülése napirendjeinek jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április   21-i soron kívüli, 
rendkívüli,  zárt  ülése napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá: 
 
1./ Bejelentés alpolgármesteri feladatok ellátásával kapcsolatosan 
Előadó: Horthy Csaba képviselő 
 
 
1./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Elmondja, hogy évek óta támogatja az önkormányzat az iskolai támogatói bált, ebben az évben 
sporteszközöket szeretnének a szülők beszerezni, ehhez nyújtanánk támogatást az iskola 
részére. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2022. (IV.21.)   Kt. sz. határozata 
 
A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére sporteszköz  
vásárláshoz támogatás nyújtása 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a Szent István Római 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda  intézmény Tiszajenő, Széchenyi utca 28. szám alatti 
székhelyén sporteszköz beszerzésének támogatásával kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület  a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda  intézmény 
részére egyszeri 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt sporteszközök 
beszerzésére. 
Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős   : Virág József polgármester 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
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2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Vágó Béla intézményvezető Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
      5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 28. 
4./ Földi Gábor gazdálkodási előadó helyben 
 

2./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Május 2-án lesz megtartva a gyermeknap a gödörben. Ünnepélyesen átadnánk az új játszóteret, 
programokat szerveznénk a gyerekeknek. Ez a nap az iskolában munkanap, kötelező a 
részvétel. Azt tervezzük, hogy paprikáskrumplit főzünk mindenki részére. 

A programhoz kapcsolódik, hogy megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós 
Motoros Klub vezetője. Lesz aznap egy versenyük, melynek során érintik Tiszajenőt is, lesz itt 
megállójuk. A motormúzeumál és a kisvasútnál fognak megállni. Esetleg megnézhetik az 
autókat a gyerekek. Tiszajenőt népszerűsítik a kiadványukban, pár mondatot írnak a 
településről. 100.000,- Ft támogatást biztosítanánk a részükre mindezért.  

Horthy Csaba képviselő: A kisvasútnál kevés a hely. De mindenképp támogatom. 

Virág József polgármester: Kb. 100 db jármű, de nem egyszerre, ötösével jönnek. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2022. (IV.21.)   Kt. sz. határozata 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub részére támogatás 
nyújtása 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Veterán Autós Motoros Klub támogatásával kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület  a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub ( 5000 
Szolnok, Vízpart krt. 12.) részére egyszeri 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. 
Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős   : Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Dr Tornyi János elnök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub  5000 
Szolnok, Vízpart krt. 12. 
4./ Földi Gábor gazdálkodási előadó helyben 
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3./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2022. (IV.21.) Kt. sz. határozata 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  VP6-7.2.1.1-21 kódszámon közzétett 
külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázat  keretében  Tiszajenő, Kossuth Lajos 
utca portalanítására pályázat benyújtására 
 
1./Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap  VP6-7.2.1.1-21 kódszámon közzétett külterületi helyi közutak 
fejlesztésére kiírt pályázat  keretében  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca portalanítására pályázat 
benyújtásáról dönt.   
A projekt címe: Tiszajenő külterületi mezőgazdasági út stabilizálása. 
Érintett helyrajzi számok: Tiszajenő 071 és Tiszajenő 074. 
 
2./ A pályázat megvalósításával kapcsolatosan felmerülő önerő összegét képviselő-testület 
költségvetéséből biztosítja. 
 
3./ Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester             
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pályázati referense helyben. 
 

4./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

3 család van itt a településen, a családfők dolgoznak. A Rákóczi úti lakásban tartózkodási helyet 
létesítettek, mert  a munkavállaláshoz szükség volt rá. Igényeltünk utánuk támogatást, de 
elutasították, mert a jogszabály hatályba lépése előtt költöztek be. Jelenleg akkor lennénk 
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jogosultak a támogatásra, ha étkezést is biztosítanánk nekik. Az adományokból ellátják 
magukat, főznek az asszonyok. Ha rendeződik a helyzet a lakóhelyükön, visszamennek. 

Sajnos vannak negatív visszajelzések is, de ezt tisztázta velük. 

Lell-Őssy György  képviselő: Ne nyugodjunk bele, hogy nem kaptunk támogatást, vegyük fel 
a kapcsolatot a képviselő asszonnyal. 

Csíkos Tamás alpolgármester: Ha belegondolunk, a menekültek jobban élnek, mint sok 
család Magyarországon. Egyetért azzal, hogy nyújtsunk segítséget, de azért ez jelentős kiadás 
lehet az önkormányzatnak. Méltatlannak érzi a helyi lakosokkal szemben. El tudja képzelni 
például, hogy ha társadalmi munka van a településen, akkor segíthetnének. 

Virág József polgármester:  Volt már rá példa, hogy kérte a segítségüket, favágásban 
segítettek már egy napot. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2022. (IV.21.)   Kt. sz. határozata 
Ukrajnából menekült személyek elhelyezéséről szóló tájékoztatás tudomásulvételéről 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta a polgármester tájékoztatását 
az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésével kapcsolatosan. 
Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy család 4 fővel  a Tiszajenő, Rákóczi 
utca 53. szám alatti önkormányzati lakásban, egy család 3 fővel a Tiszajenő, Széchenyi utca 3. 
szám alatti ingatlan Polgárőr Iroda helyiségében kerüljön elhelyezésre.  
  
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős   : Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
 

5./ napirendi pont tárgyalása 
/ Írásos előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Elmondja, hogy több orvossal is folytattak tárgyalásokat, eddig nem vállalta senki. Egy orvos 
vállalta volna, a jelenlegi díj több mint kétszeresét kérné. Mi fizetjük a rezsit, az asszisztenst, a 
karbantartást. Át kell gondolni . 

Polgár Lajos képviselő: Végh doktornővel nem lehetne beszélni? 
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Virág József polgármester: Elsődleges célunk a praxisjog átadása, amennyiben ez nem 
sikerül, akkor a helyettesítést kell megoldanunk. Ezügyben folytat tárgyalásokat. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (IV.21.)   Kt. sz. határozata 
Háziorvosi ellátás biztosítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  tárgyalta Tiszajenő településen a 
háziorvosi ellátás biztosításával kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület tudomásul veszi a Dr Szabó Andrea Háziorvosi Kft  ( 5091 Tószeg, Rákóczi 
út 34/a) képviselője , Dr Szabó Andrea bejelentését, miszerint 2022. március 1. napjával a 2018. 
április 13-án a háziorvosi feladatok ellátására Tiszajenő Községi Önkormányzattal megkötött 
megbízási szerződést felbontja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert , hogy a háziorvosi ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében folytasson tárgyalásokat. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős   : Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön, 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Dr Szabó Andrea Háziorvosi Kft 5091 Tószeg, Rákóczi út 34/a. 
 
6./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 

Polgár Lajos képviselő: Bejelentem személyes érintettségemet a Sportegyesület elnöke 
vagyok. 
 
Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6  
igen szavazattal , ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2022.(IV.21.) Kt.sz. határozata 
Polgár Lajos képviselő ki nem zárására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a  Tiszajenői 
Sportegyesület részére nyújtandó támogatással összefüggő napirendi ponttal kapcsolatos döntés 
meghozatalából Polgár Lajos képviselőt  nem zárja ki.  
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Virág József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy május 1-jén a sportnapot a KSE 
szervezi, melyhez további támogatásra van szüksége az egyesületnek. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson e célra. 

Felkéri a jelenlévőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor   jelenlévő képviselők száma 7 fő – 6 igen szavazattal , ellenszavazat nélkül  
és 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2022.(IV.21.) Kt.sz. határozata 
 
Tiszajenő  Községi Sportegyesület részére támogatás jóváhagyására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszajenő Községi Sportegyesület 
részére 2022. évben további 100.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatás elszámolása a 2022. évre nyújtott önkormányzati támogatással egyidejűleg 
történik, a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően. 
 

Határidő: 2023. május 30. 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben 
4./ Tiszajenői KSE 5094 Tiszajenő, Béke utca 6. 
5./ Földi Gábor gazdálkodási előadó helyben 

 

7./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester felkéri Horthy Csaba képviselőt, szíveskedjék előadni a MIRA üzem 
fennállásának 100 éves évfordulójával kapcsolatos előterjesztését. 

Horthy Csaba képviselő: Az a javaslata, hogy Önkormányzatunk indítson el egy 
kezdeményezést a MIRA üzem jelenlegi tulajdonosai felé, miszerint az üzem fennállásának 100 
éves évfordulóját szeretnénk ha közösen megünnepelnénk. 

Esetleg újságírókkal is érdemes lenne ezügyben egyeztetni, hogy egy kicsit felkavarjuk az 
állóvizet. Ő maga többször is próbált beszélni a vezetőkkel, sajnos sikertelenül. 

Jó lenne egy kisebb volumenű önkormányzati rendezvényt szervezni ehhez a dologhoz, esetleg 
az újságban való megjelenésen kívül egy kisebb füzetet is kiadhatnának. 

Az a javaslata, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, folytasson 
tárgyalásokat ezügyben a Medaqua Kft-vel. 
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Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2022.(IV.21.) Kt.sz. határozata 
 
MIRA üzem  100 éves fennállásának megünneplésére 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszajenő, Belsőjenő 5. szám 
alatti MIRA üzem fennállásának 100. évfordulója megünneplésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Medaqua Kft 
vezetőségével a MIRA üzem 100 éves fennállásának megünneplése tárgyában. 
 
  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
              Csíkos Brigitta közművelődési referens 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Csíkos Brigitta közművelődési referens helyben 
4./ Medaqua Kft Gyöngyös Keleti Karácsondi köz 1. 3200 
 
 

8./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy településünk nyert a Magyar Falu 
Program keretében benyújtott 3 db pályázaton. Nyertünk kommunális eszköz beszerzésre 
12.285.300,- Ft-ot ( sószóró, homlokrakodó, billenthető pótkocsi, nyitható földkanál, hótoló 
lap, KTM2 tárcsás fűkasza, BELARUS 132H kistraktor) , a Közösségi színtér épületének 
szigetelésére és a Közösségi színtérbe, közösségszervezéshez kapcsolódó  eszközök 
beszerzésére 1.959.292,- Ft ( hangosításhoz szükséges keverő, elektromos darts, csocsó asztal, 
billiárdasztal, pingpongütő szett, TV. projektor, vetítővászaon, streetball palánk, kosárlabda,  
asztalok, dominó, sakk, malom, társasjátékok, kártyák, mobilgarázs, kültéri pingpong asztal) 
támogatást. 

Szeretné minél előbb beszerezni az eszközöket és megvalósítani a beruházást. Az lenne a 
kérése, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a kommunális eszközök beszerzésének és a 
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének teljes lebonyolításával. Annak 
érdekében kéri ezt, hogy a következő települési rendezvényre történő felkészüléskor az 
eszközök meglegyenek. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2022.(IV.21.) Kt.sz. határozata 
 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok megvalósításának 
lebonyolítására 
 
Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
közösségszervező bértámogatása – 2022 című, MFP-KEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra 
benyújtott, 3345152674 iratazonosító számú , továbbá a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett Kommunális  eszköz beszerzése  – 2022 című, MFP-KOEB/2022 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtott, 3343741933 iratazonosító számú pályázatok megvalósításával 
kapcsolatos előterjesztést. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy mindkét fent részletezett pályázat 
vonatkozásában a pályázat teljeskörű megvalósítása ( az ajánlatok bekérése, az eszközök 
beszerzése, üzembe helyezése) érdekében eljárjon. 
 
 
  

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Virág József polgármester 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Kerekes Szidónia pályázati referens helyben 

 
 
 

9./ napirendi pont tárgyalása 
/ Szóbeli előterjesztés alapján/ 

Virág József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2022. április 26-án Kecskeméten 
lesz a korábban önkormányzati képviselő Dubicz Irma temetése. Kérné a képviselő-testületet, 
engedélyezzék az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz használatát a temetésre. 

Virág József   polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – 
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 7 fő – 7 igen szavazattal , ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2022.(IX.21.) Kt.sz. határozata 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő Ford Transit Tourneo gépjármű üzemeltetésére 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező  Ford Transit 
Tourneo gépjármű üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozza: 

Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gépjárművet  Tiszajenő Község Polgármestere 
2022. április 26-án Kecskemétre,  temetésre történő szállításhoz igénybe vegye.  
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Felelős: Virág József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesülnek: 
1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Virág József polgármester helyben 
3./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport helyben 
 

Virág József polgármester megköszöni a megjelenést, a  nyílt testületi ülést berekeszti. 

 

kmf 
 

 
Virág József                                   Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
polgármester                                                                                           jegyző 
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MUTATÓ 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április  21-én megtartott 
soron kívüli, rendkívüli, nyílt ülésén hozott döntéseiről 

 
 
Tárgy                                     Döntés száma 
 
1./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                         27 /2022.(IV.21..)Kt.sz. 
2022. április 21-i soron kívüli, rendkívüli,  nyílt  ülése                                    határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 

2./ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                         28 /2022.(IV.21..)Kt.sz. 
2022. április 21-i soron kívüli, rendkívüli,  zárt   ülése                                    határozat 
napirendjeinek jóváhagyása 
 
3./ A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda             29/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
 részére sporteszköz  vásárláshoz támogatás nyújtása                                     határozat 
 
4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós Motoros Klub      30/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
részére támogatás nyújtása                                                                               határozat 
 
5./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap                             31/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
VP6-7.2.1.1-21 kódszámon közzétett külterületi helyi közutak                      határozat 
fejlesztésére kiírt pályázat  keretében  Tiszajenő, Kossuth Lajos utca  
portalanítására pályázat benyújtása 
 
6./ Ukrajnából menekült személyek elhelyezéséről szóló tájékoztatás    32/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
tudomásulvétele                                                                                               határozat 
 
7./ Háziorvosi ellátás biztosítása                                                              33/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
                                                                                                                         határozat 
 
8./ Polgár Lajos képviselő ki nem zárása                                                 34/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
                                                                                                                         határozat 
 
9./ Tiszajenő  Községi Sportegyesület részére támogatás jóváhagyása   35/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
                                                                                                                         határozat 
 
10./ MIRA üzem  100 éves fennállásának megünneplése                       36/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
                                                                                                                         határozat 
 
11./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett                             37/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
pályázatok megvalósításának lebonyolítására                                                határozat 
 
12./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Ford Transit Tourneo            38/2022.(IV.21.) Kt.sz. 
gépjármű üzemeltetésére                                                                                határozat 
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