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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2016. november  18-án megtartott  képviselő-testületi ülésről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Braxa Józsefné és Szitó Lajos Zoltánné képviselők az ülésről hiányoztak. 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen  5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) A 2016.évi szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
elfogadása 
2.) Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 
3.) A 2016.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4.) A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
5.) A Tiszazugi Leader Egyesület kérelme Tiszasas Község Önkormányzata felé, mint 
egyesületi tag felé a meglévő működési hitelszerződésé szerinti 2016.december 31-ig 
történő kint lévő hitelösszeg rendezése tárgyában 
6.) Egyebek. 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
80/2016.(XI.18.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 18-i  ülés 
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
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I.Napirend 
 
A 2016.évi szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
elfogadása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Gyakorlatilag arról döntöttünk a legutolsó testületi ülésen, hogy szénre pályázunk az idén. Ezt 
a humán erőforrás hiánya indokolta, sajnos most nem tudjuk felvállalni a fa osztásával és 
egyéb munkálataival kapcsolatos plusz feladatokat. 279 q szén fog érkezni a településre, 
ennyit nyertünk a pályázaton. Megkérem Jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Dr Babák Zoltán 
A pályázatnak, amit benyújtottunk egyik feltétele az, hogy rendeletet kell alkotnia a 
képviselő-testületnek, a támogatás helyi szabályairól. A rendelet-tervezetet megkapták a 
képviselők, gyakorlatilag ugyanazt tartalmazza, mint a korábbi években megalkotott 
rendeletek. A 4.§ határozza meg, hogy mely feltételek alapján nyújtható támogatás. A 
pályázat az a) és b) pontot tartalmazta, a c) pontot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
hagytuk benne, ez nem kötelező. Az 5.§-ban a jövedelemhatárok vannak megállapítva, szintén 
a korábbi évek alapján maradt benne, ezen természetesen módosíthatnak a tisztelt képviselők. 
A 8.§-ban annyira szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy a 3) bekezdés a korábbi 
rendeletekben nem volt benne. 
 
Gyói Gábor 
Véleményem szerint jogos a 8.§ 3) bekezdés a rendeletben, volt már ebből probléma az elmúlt 
években. A szociális bizottságot védendő, beszéljük át ezeket a kérdéseket közösen. 
 
Vágner István 
Az 5.§-ban mit jelent az, hogy a „háztartás egyik tagjának sincs vagyona” ? 
 
Dr Babák Zoltán 
A szociális törvény-re utaltam a 2.§-ban, az határozza meg a vagyon fogalmát. Gépjármű, 
ingatlan  meghatározott értékhatár felett számít a vagyonba, ahol a kérelmező lakik, az nem 
számít bele a vagyonba. Ha ilyenekkel rendelkezik, gyakorlatilag nem jogosult a támogatásra. 
 
Vágner István 
Csak azért kérdeztem, mert az elmúlt években ebből is adódtak problémák, olyanok is beadták 
a kérelmet, akik ilyen vagyonnal rendelkeztek a bizottság tudomása szerint. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2016. (XI.18. ) számú r e n d e l e t e 
a szociális célú tüzelőanyag támogatás 

helyi szabályairól 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
E rendelet célja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozóan meghatározott igénylés alapján a 2016. 
évben a Tiszasas Község Önkormányzatának megállapított tüzelőanyaggal kapcsolatban a 
szociális rászorultság szabályainak, ill. a 2016. évi igénylés részletes feltételeinek a 
meghatározása.  

2. § 
Jelen rendeletben a háztartás, a jövedelem és a vagyon fogalmán a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti fogalmat kell érteni. 

  

3. § 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. §-ban foglaltak alapján 
kérelemre, szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt barnakőszén formájában.  

 
4. § 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránt kérelmet nyújthat be a Tiszasas Község 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti  2016. év november  
hónapjában 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására 
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) 
jogosult,  
 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
c) háztartásában 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel. 

 

5.§ 
A 4. §-ban megállapított jogosultsági feltételek hiányában szociális célú tüzelőanyag-
támogatás iránt kérelmet nyújthat be az a Tiszasas Község közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező, akinek háztartásában a 2016. év  
november hónapjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42. 750,-Ft-ot, 
egyszemélyes háztartás esetén az 57. 000,-Ft-ot és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.  
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6. § 
1) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tüzelőanyagot saját háztartásában 

fűtés céljára használja fel.  

2) Egy háztartásra csak egy kérelem nyújtható be. 

3) Egy jogosult csak egy háztartásra adhatja be a kérelmét. 

4) Egy jogosultat vagy más személyt csak egy háztartásban vehető figyelembe.  

 
7. § 

1) A tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó e rendelet 1. illetve 2. számú melléklet 
szerinti kérelmek 2016. december hó 01. napjától 2016. december hó 22. napjáig 
nyújthatók be Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában. 

2) Az a kérelmező, aki a 4. § aa) vagy ab) pontjában foglalt jogosultsági feltétel alapján 
nyújt be kérelmet, a kérelemhez mellékelni kell az aktív korúak ellátására vagy az 
időskorúk járadékára való jogosultságáról szóló igazolást.  

3) Az a kérelmező, aki az 5. §-ban foglalt jogosultsági feltétel alapján nyújt be kérelmet, 
a kérelemhez mellékelni kell  a szükséges jövedelemigazolásokat. 

4) A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak 
valódiságának ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.   

 

8. § 
1) A beérkezett kérelmeket átruházott hatáskörben Tiszasas Község Önkormányzatának 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága ( továbbiakban: Bizottság) bírálja el legkésőbb 
2017. január 15-ig.  

2) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható. 

3) Nem biztosítható azon kérelmezőnek szociális célú tüzelőanyag, aki olyan háztartásra 
(lakóingatlanra) nyújtja be kérelmét, melyben a Bizottság tudomása szerint 
életvitelszerűen nem laknak.   

4) Amennyiben a kérelmezők nyilatkozata alapján egy lakóingatlanban több háztartás 
van és ezekre  kérelmet nyújtottak be, akkor ebben az esetben a Bizottság csak egy 
kérelmet támogat. 

5) Az Önkormányzat a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

6) A jogosultak részére a tüzelőanyag kiosztásáról legkésőbb 2017. február 15-ig kell 
gondoskodni.  

9. § 
E rendelet 2016. november hó 21. napján lép hatályba és 2017. március hó 31. napján 
hatályát veszti.  



 7

 

                           Gyói Gábor                                        dr. Babák Zoltán 
                          polgármester                                             jegyző                           

 
1. számú melléklet 

 
 

KÉRELEM  
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására 

/ Benyújtható Tiszasas  Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában  
2016.  december hó 01. napjától 2016.  december  hó 22. napjáig / 

  
 
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
1.1. Neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1.2. Születési neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1. 3. Anyja neve: 
 ...................................................................................................................................................... 
 
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 
....................................................................................................................................................... 
 
1.5. Lakóhelye: 
 ……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám   
 
 
 
 
2. Kijelentem, hogy a 2016. év  november  hónapjában 
  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára,  
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására 
települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásra) vagyok jogosult 

   
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, vagy  
 
c) háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelek. 
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A 2. pontnál a megfelelőt jogosultsági feltételt vagy feltételeket aláhúzással szükséges 
jelölni! 
  
 
 
3. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:  
  

Név Születési helye, ideje Anyja neve 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Kijelentem, hogy a háztartásomban feltüntetett személyek közül a 2016. év november  
hónapjában volt olyan 

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő 

ab) időskorúak járadékára jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő 

 ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására 

települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) 

jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő 

   
b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, ha igen akkora gyermekek száma: ………fő 
 
c) aki a háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel, ha igen akkor e 
személyek száma: ………fő 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a kérelemben 
megjelölt lakcímen élek,   
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
c) a tüzelőanyagot saját háztartásomban fűtés céljára használom fel. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának 
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető. 
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 Ha a kérelmező vagy a kérelmező háztatásában feltüntetett személy közül valaki időskorúak 
járadékára jogosult, akkor ezt a jogosultságot a kérelem beadásával egyidejűleg igazolni 
szükséges 
 Dátum: ……………………………….                                                                                                         
                                                                                                  
…………………………………………………… 
                                                                                                                            kérelmező 
aláírása 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……… 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 
 
 
2. számú melléklete 

 
 

KÉRELEM  
a szociális célú tűzifa támogatás megállapítására 

/ Benyújtható Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában  
2016. december hó 01. napjától 2016.  december hó 22. napjáig / 

 
  

 
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 
 
1.1. Neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1.2. Születési neve: 
....................................................................................................................................................... 
 
1. 3. Anyja neve: 
 ...................................................................................................................................................... 
 
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): 
....................................................................................................................................................... 
 
1.5. Lakóhelye: 
 ……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám   
 

 
 

2. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:  
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Név 

 
Születési helye, ideje Anyja neve 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

3. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 
forintban: 

 
A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból 
származó 
ebből: 
közfoglalkoztatásból 
származó 

         

Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

         

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 
őstermelői, illetve 
szellemi és más 
önálló 
tevékenységből 
származó 

         

Nyugellátás és 
egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális 
ellátások 

         

Önkormányzat, 
járási hivatal és 
munkaügyi szervek 
által folyósított 
ellátások 

         

Egyéb jövedelem          
Összes jövedelem          
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4. Vagyonnyilatkozat    

 A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának a vagyona 
 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, 
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca 
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 
................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
 
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 

 
B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ 
típus ..................... rendszám 
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 

  
Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a 
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 
__________ 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
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a) életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek,   
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
c) a tűzifát saját háztartásomban fűtés céljára használom fel. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának 
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető. 
 
A kérelemmel egyidejűleg benyújtani szükséges a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 
2014. november havi jövedelem igazolásait.  
  
Dátum: ……………………………….            
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               ……………………………………                                                   
                                                                                                                        kérelmező aláírása 
 
………………………………………………………………………………………………… 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 

 
 
II.Napirend 
 
Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Szóbeli előterjesztés 

Dr. Babák Zoltán  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében A felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 
település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 
iskolákat a kijelölt körzetekről. 

A tavalyi év óta nem változott az iskola felvételi körzethatára, mely a település teljes 
közigazgatási területe. Nem, javaslom a felvételi körzethatár módosítását.  

 
A képviselő – testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
81/2016.(X1. 18.) számú határozata 
Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  50. § (8) bekezdésében foglaltaktra tekintettel megtárgyalta a 
településen működő általános iskolai felvételi körzethatára véleményezésére vonatkozó 
előterjesztést, és úgy határoz, hogy nem javasol módosítást a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 
Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének megállapított felvételi körzethatárára 
vonatkozóan. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
 
III.Napirend 
 
A 2016.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Gyói Gábor 
Itt szeretném elmondani, hogy az idén az Alkony Gondozási Központban választottunk egy 
ellenőrizendő területet, mégpedig a házigondozás 2016. I.félévének teljesítését, mivel ezen a 
területen több változás is történt. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
82/2016.(X1. 18.) számú határozata 
a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 70.§-a alapján az alábbiak szerint fogadja el a 2016. évi belső 
ellenőrzési tervet : 

  
A tervezett ellenőrzés leírása, ütemezése: 
 
Az ellenőrzött szerv:   Tiszasas Község Önkormányzata fenntartásában 
működő Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
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Az ellenőrzés tárgya:   A házi segítségnyújtás és étkeztetés bizonylati és 
adminisztrációs rendjének ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés célja:   Annak megállapítása, hogy a nevezett dokumentumok  
                nyilvántartása, valamint vezetése a  vonatkozó  
                  jogszabályoknak  megfelelően történik  
  
Az ellenőrzés időszaka:  2016. év I. félév 
 
Az ellenőrzés típusa:   Szabályszerűségi ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés módszere:  Részben tételes, részben szúrópróbaszerű 
 
Az ellenőrzés ütemezése:  2016. december hónapja  
 
Az ellenőrzési kapacitás:       3 revizori nap 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2015. évi belső ellenőrzés elvégzésével bízza meg a HEXAKER Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor  polgármester 
             dr. Babák Zoltán - jegyző 
 

 Gyói Gábor                                            dr. Babák Zoltán 
                              polgármester                                                        jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

  
  
IV.Napirend 
 
A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt üléseken már többször tárgyaltuk ezt a témát. Lett egy új vízelosztó központ, 1,7 
milliárt ft bekerülési költséggel, ha ezt a vagyont megkapnánk, az azzal járna, hogy ennek a 
felújítása is minket terhelne. Akkor azt mondtuk, hogy osszuk el ezt a vagyont úgy ahogyan 
felhasználjuk a vízmennyiséget. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
2016. október 20. megtartott ülésén Csépa polgármestere előadta, hogy a képviselő-testületük 
a csépai vízműtelepen elvégzett értéknövelő beruházás önkormányzata részére történő 
tulajdonba adását (amely vonatkozásában tulajdonjogi igénye van Csépa mellett, Tiszasas és 
Tiszaug önkormányzatának, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos) csak abban az 
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esetben tudják támogatni, ha a vízmű telepről ivóvizet szolgáltatott önkormányzatok a 
lakosaik által elfogyasztott vízmennyiség arányában az ivóvíz kitermelésével kapcsolatos 
azon felújítási és beruházási költségek viseléséhez hozzájárulnak, amelyeket a víziközmű-
szolgáltató az ellátásért felelősre áthárít.  
A csépai vízműtelepre épített ivóvízhálózat önkormányzatai jelenleg mind a Bácsvíz Zrt-vel 
állnak jogviszonyban. A Bácsvíz Zrt-vel egyeztetett Fialka György polgármester úr, amely 
szerint a Bácsvíz vállalta, hogy meghibásodás esetén a javítást haladéktalanul elvégzi és a 
javítási költségeket megelőlegezi (akár több évre előre programozottan) az önkormányzatok 
részére, így az ivóvíz ellátásban nem fog komoly fennakadást okozni egy-egy meghibásodás. 
A három település nevére kerülne a vízvagyon, ami egy passzív vagyon. Ebbe a másik két 
település, Csépa és Tiszaug belement, javaslom, hogy fogadjuk el a módosítást így. 
Abban is döntenünk kell, hogy a társulási megállapodás ennek megfelelően módosításra kerül. 
 
 A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
  
Tiszasas Község önkormányzati Képviselő – testületének 
83/2016.(XI. 18.) határozata 
A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep 
üzemeltetési költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel Csépa, Tiszasas és 
Tiszaug Községi Önkormányzatainak kérésére úgy határoz, hogy mivel a tiszazugi 
ivóvízminőség-javító beruházás befejezését követően Tiszasas közigazgatási területén a 
közműves ivóvízellátást részben a csépai vízműtelepen kitermelt és tisztított ivóvíz fogja 
biztosítani, az ivóvíz kitermelésével és tisztításával kapcsolatban, a vízműtelepen 
felmerülő azon felújítási és beruházási költségek viseléséhez, amelyeket a víziközmű-
szolgáltató az ellátásért felelősre áthárít, a bérleti díj terhére a településeken mért éves 
vízfogyasztás arányában a vízmű telepről nyert ivóvizet igénybe vevő települési 
önkormányzatokkal együtt hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                
                   Gyói Gábor                                                               dr. Babák Zoltán  
                  polgármester                                                                          jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
  
Tiszasas Község önkormányzati Képviselő – testületének 
84/2016.(XI. 18.) határozata 
A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 
módosításáról 
 
Tiszasas Községi Ökormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszazugi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a Társulási megállapodás (továbbiakban: 
Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását elfogadja: 

 
I. A Megállapodás IX. Tulajdoni kérdések, üzemeltetés A.) Tulajdonjogi kérdések című 
pontjában szereplő vagyonmegosztásról szóló második bekezdése („A vagyonmegosztás 
módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult önkormányzatok 
részére, az 5. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok alapján.”) 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult 
önkormányzatok részére, az alábbi vagyonmegosztási elvek alapján történik: 
1. A beruházással megvalósult ivóvíz hálózat és a vízműtelep tekintetében az adott 
település közigazgatási területén ténylegesen megvalósult műszaki tartalom szerint 
történik. 
2. Az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek tekintetében a 
vagyonmegosztásra a tagönkormányzatok lakosságszámának aránya szerint kerül sor.” 

 
II. A Megállapodás 5. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A tagokat terhelő fizetési kötelezettség és tagsági díj mértékét megállapító számítási 
mód 

 
A tagokat terhelő, az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 
és a Társulás működési költségeinek viselése (tagsági díj) a tagönkormányzatokat 
mindenkori lakosságszámuk arányában terhelik.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                                    Gyói Gábor                                                          dr. Babák Zoltán  
                                      polgármester                                                                          jegyző 
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A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

  
 
V.Napirend 
 
A Tiszazugi Leader Egyesület kérelme Tiszasas Község Önkormányzata felé, mint 
egyesületi tag felé a meglévő működési hitelszerződésé szerinti 2016.december 31-ig 
történő kint lévő hitelösszeg rendezése tárgyában 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
A Tiszazugi Leader Egyesület a 3A Takarékszövetkezet Kunszentmártoni Kirendeltségénél 
vezetett 4 millió Ft-os működési hitelét 2016.decemberében köteles lezárni a meglévő 
szerződés értelmében. A Tiszazugi Leader Egyesület 2016.11.03-án megtartott taggyűlésén az 
előterjesztett táblázatban szereplő tagi kölcsön összegeket a megjelent egyesületi tagok 
határozatban elfogadták, melynek értelmében Tiszasas Község Önkormányzata részére 
52.000,-Ft támogatásként való befizetése jut. A befizetés határideje 2016.november 30. 
Javaslom, az egyesület támogatásaként az 52.000,-Ft átutalását. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
85/2016.(X1. 18.) számú határozata 
a Tiszazugi Leader Egyesület részére tagi kölcsön megállapítása 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszazugi Leader 
Egyesület részére tagi kölcsönként 52.000,-Ft összegű támogatást állapít meg.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              Jegyző 
 
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
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VI.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Temető üzemeltetési szerződés lejárata 
Gyói Gábor 
2016. december 31-én lejár a temető üzemeltetési szerződés a Kegyelet Sírkő Kft-vel. Többé 
kevésbé elégedett vagyok a munkájukkal.. Vannak azért problémák, ezeket mondom: 
beszéltünk urnafal létesítésről, ez nem jött össze, beszéltünk kerítés építésről és javításról, ez 
részben megoldódott. Ami nagy bűnük, az a sírhely megváltás kérdése, amiben azért mi is 
hibásak vagyunk egy kicsit. A sírhely használati díjat nekünk kellett volna beszedni, de mi ezt 
azért nem szedtük be, mert az első pár sírhely díjat ők beszedték, és akkor úgy gondoltuk, 
hogy majd elszámoltatjuk őket a ciklus végén. Többször felhívtam a Kft vezetőjét, hogy 
egyeztessünk, mert mi úgy gondoltuk, hogy itt egy komoly összegről van szó. Ezzel szemben 
hozott egy kimutatást, amelyben 9 db sírhely megváltás volt. Ezt megreklamáltam, mert ez 
teljességgel lehetetlen. Kolléganőm kigyűjtötte, hogy egy évben átlagban 20 elhunyt van, ez 5 
év alatt 100, az általuk kimutatott 9-cel szemben. Mi is sokat dolgozunk a temetőben, kisebb-
nagyobb munkákat elvégzünk mi is.  
Az elmondottak miatt, és mivel lejár az üzemeltetési szerződés, javaslom pályázat kiírását a 
temető üzemeltetésére. 
 
Vágner István 
Majd az új szerződésbe mindenképpen bele kell foglalni a kontroll lehetőségét is, szerintem 
fél évente. 
 
Gyói Gábor 
Úgy gondolom, ezt mindenképpen bele kell majd foglalni a szerződésbe. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
86/2016.(X1. 18.) számú határozata 
Pályázat kiírása a Tiszasasi köztemető üzemeltetésére 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 
145/1999. (X.01.) Korm. rendelet, valamint Tiszasas Község Önkormányzatának a 
temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011. (VII.28.) Önkormányzati rendelete alapján 
nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, külterület 0116 hrsz-ú köztemető 5 éves, 
határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötése céljából. 
 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze 
be a pályázati kiírást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Jegyző 
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                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

  
 
2. 
Kecskés Károly és felesége ingatlan ügye 
 
Gyói Gábor 
A képviselők előtt ismert, hogy a kecskés házaspár megkeresett bennünket azzal, hogy be 
szeretnének menni az Öno-ba, ezért ők felajánlják cserébe az ingatlanukat. Akkor úgy 
döntöttünk, hogy értékeltessük fel az ingatlant. Az értékbecslés elkészült, 2.010.000,-Ft-ra 
értékelték az ingatlant. Végeztünk egy kis számítást, ha a 2 millió Ft-ot vesszük alapul, akkor 
a temetési költségeket, 500.000,-Ft-ot levonjuk, a 176.000,-Ft térítési díj helyett 104.900,-Ft 
lenne kettőjüknek az intézményi térítési díj,itt van egy 72.000,-Ft-os térítési díj különbözet, 
amit az önkormányzat magára vállal,  a megmaradó 1,5 millió Ft 14 hónapra lenne elegendő a 
bentlakáshoz. Ismerve a házaspárt, valószínűnek tartom, hogy ezt az értékbecslést nem 
fogadják el, keveslik majd. Mi ennyit tudunk „kínálni”, ennyit fut az ingatlan ára. A 14 hónap 
után a a nyugdíjuk a térítési díj egy részét fogja fedezni. Nekünk az ingatlan árát át kell 
adnunk az Öno-nak, mint intézményi támogatást. Javaslom részükre ezeket a tényeket 
elmondani. 
 
Kakulya Károly 
De mi mit csinálunk utána a házzal?   
 
Tényi Imre 
Én 36 hónappal osztanám el a másfél millió Ft-ot, úgy, hogy a nyugdíjukat is bevonnám a 
térítési díjba. 
 
Vágner István 
Adják el ők az ingatlant, amikor meglesz a ház ára, utána ki lehet dolgozni egy konstrukciót a 
nyugdíjuk ismeretében is. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
87/2016.(X1. 18.) számú határozata 
A Tiszasas Község Önkormányzatának felajánlott Tiszasas Ady E. u. 3. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó értékbecsléssel kapcsolatban 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasas, Ady Endre 
u. 3. szám alatti 879 hrsz-ú ingatlanra elkészített vagyonértékelést és az abban 
megállapított 2.010.000,-Ft forgalmi értéket tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a forgalmi érték ismeretében a későbbi félreértések elkerülése 
érdekében javasolja az ingatlan tulajdonosának a korábbi felajánlási szándék  
megfontolását ill. a saját maguk által történő értékesítés lehetőségét.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
  
3. 
Braxa József földterület csere ügye 
 
Gyói Gábor 
Braxa József nyújtott be kérelmet arra, vonatkozóan, hogy a tiszasasi 014/2 hrsz-ú osztatlan 
erdő művelési ágú területben, amely osztatlan közös tulajdonban van, 35 hektár, az 
önkormányzatnak is van tulajdona, 9,87 AK, 1,2375 hektár. Erre a területre felújítási 
kötelezettséget írt elő az erdő felügyelőség. Neki van egy erdőterület tulajdona, a 012/6 hrsz-ú 
terület, 2,3398 hektár. Ezt a területet szeretné felajánlani cserére az önkormányzatnak. Az 
önkormányzat állná az értékbecslést, az ügyvédi költséget, és az árkülönbözetet, ami neki 
kerülne megfizetésre. Így az önkormányzat megduplázná a területét, és a felújítási költséget 
nem kellene fizetnie a 014/2 hrsz-ban lévő tulajdoni hányadra. 
Ebben az erdőterületben Braxáéknak már kb. 90 % tulajdoni hányaduk van, ebből az erdő 
tulajdonból az önkormányzat még túl sok mindent nem látott, egyenlőre csak fizettünk. 
Tisztábbnak látnám azt a helyzetet, ahol az önkormányzat 1/1 tulajdonban tulajdonos, ezért én 
azt javaslom, hogy becsültessük fel az erdőterületeket, és az esetleges különbözetről 
egyezzünk meg. Hosszú távon ezt jó lehetőségnek tartom. 
 
Tényi Imre 
Először látni kell a területeket, utána döntsünk benne. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
88/2016.(X1. 18.) számú határozata 
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a Tiszasas külterület 014/2 hrsz-ú  és a  012/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozó értékbecslés 
megrendeléséről  
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Braxa József tiszasasi lakos  
cserére történő ingatlan-felajánlásra vonatkozó kérelmével kapcsolatban úgy dönt,  
hogy a kérelemmel érintett  Tiszasas külterület 014/2 hrsz-ú  valamint a  Tiszasas 
külterület 012/6 hrsz-ú ingatlanok hivatalos értékbecslését megrendeli. 
 
Az értékbecslés során felmerülő összes költséget az Önkormányzat  viseli.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
4. 
Család-Gyermekjóléti Szolgálat működése 
 
Gyói Gábor 
A költségvetési törvény előírja, hogy 2017. január 1-től a család és gyermekjóléti szolgálatot 
az önkormányzat szakfeladaton nem láthatja el, ezért ezt szociális intézményhez kell csatolni, 
ezért a legjobb megoldás az Alkony Gondozási Központhoz való csatolása. Így 2017.január 1-
től a gondozási központnál kell ezt a feladatot ellátni ezért van szükség a képviselő-testület 
hozzájárulására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
89/2016.(X1. 18.) számú határozata 
a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat  2017. január 01. napjától történő 
működtetéséről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával működő 
családsegítés és gyermekjóléti szolgálatot  2017. január 01. napjától  a fenntartásába 
tartozó Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szervezeti 
keretein belül működteti tovább.   
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Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
             Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
 
5. 
Alkony Gondozási Központ vezetőt érintő változásról tájékoztatás 
 
Dr Babák Zoltán 
Gyóiné Török Ildikó az Alkony Gondozási Központ intézményvezetője visszamegy még 1 
évre Gyes-re, a helyettesítését Váradi Zsófia látná el erre az időszakra. 
Kérem, ehhez a képviselő-testület támogatását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
90/2016.(X1. 18.) számú határozata 
az Alkony Gondozási Központ vezetőjét  érintő változásról 

 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Alkony Gondozási 
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének 2016. december 06. napjától 
a 2017. december 05. napjáig terjedő időszakra vonatkozó fizetés nélküli szabadságát 
engedélyezi. A Képviselő-testület a 2016. december 06. napjától a 2017. december 05. 
napjáig terjedő időszakra az intézményvezetői feladatok ellátásával a jelenlegi 
intézményvezető helyettest Váradi Zsófiát bízza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
              alpolgármester 
             Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
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Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
6. 
Orvosi rendelőben lévő defibrillátor készülék javítása 
 
Gyói Gábor 
Az előzményekről: néhai dr Szűcs Imre praxisjoga a feleségére szállt át, 1 éve van arra, hogy 
eladja a praxisjogot, de a feladat ellátási kötelezettség az önkormányzatot terheli. Doktor úr 
helyettesítése megoldódott, finanszírozásként kb.1.200.000,-Ft-ot kapunk. Az orvosi 
rendelőben lévő defibrillátor készülék javítása vált szükségessé, ami előzetes felmérés alapján 
kb. 200.000,-Ft-ba kerülne. 
 
Dr Babák Zoltán 
A mezőtúri ÁNTSZ-től voltak kinn helyszíni szemlén, a sterilizálót, a defibrillátort, és az Ekg 
készüléket vizsgálták. Ezek közül a defibrillátor készüléket kifogásolták. A korábban 
javításokat végző cégtől kértünk árajánlatot, aki az elektróda és elem cseréjére adta ezt az 
összegű ajánlatot. 
 
Gyói Gábor 
Kérjünk másik cégtől is árajánlatot, mert ezt sokallom.  
 
A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
91/2016.(X1. 18.) számú határozata 
Defibrillátor készülék javítására árajánlat kérése 

 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi 
rendelőben elhelyezett defibrillátor készülék javításához szükséges eszközök 
beszerzéséhez 3 árajánlatot kér be.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
               Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
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7. 
Vöröskereszt anyagi támogatás kérelme 
 
Gyói Gábor 
Az idei évben is megrendezésre kerül a helyi vöröskereszt szervezésében a véradó bál. 
Javaslom részükre – mint minden évben – 50.000,-Ft anyagi támogatást nyújtani a bál sikeres 
megrendezéséhez.  
 
A képviselők támogatták az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
92/2016.(XI.18.) számú határozata 
Véradó bál támogatásáról 
 
Tiszasas Község Képviselő-testülete a Véradó bál támogatásáról az alábbi határozatot 
hozza: 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a 

Vöröskereszt tiszasasi szervezetét véradó bál megrendezéséhez. 

A támogatás összegét 50.000 Ft-ban határozza meg. 

Felelős: Gyói Gábor polgármester  

Határidő:  azonnal 

 
A határozatról értesül:  
Gyói Gábor polgármester  
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület – helyben 
Vöröskereszt helyi szervezete – helyben - 
Irattár. 
 
Bejelentések 
 
Gyói Gábor 
- Hűtőkapacitás növelése címen került kiírásra pályázat,közfoglalkoztatás keretein belül. Egy 
összeszerelhető hűtőkamrára nyújtottuk be a pályázatot. A konyha épületének a pincéjében 
kívánjuk kialakítani ezt a hűtőkamrát. 
- A horgásztónál lévő magasfeszültség áthelyezését kell megoldanunk, balesetveszély 
elkerülése miatt. Az E.on kezdeményezte. Ők megtervezik a tó kikerülésére a nyomvonalat, 
árajánlatot adnak erre, és utána döntünk, hogy mi legyen. 
 

- A településrendezési terv aktualizálásáról már volt szó ez évben. 2018-ban jár le, a 
2017-es évünk van arra, hogy intézkedjünk ennek aktualizálásáról. Ha 2018-ra nem 
lesz új, elfogadott településrendezési tervünk, akkor nem adható ki egy építési 
engedély sem a településen.20 éve van életben a jelenlegi településrendezési tervünk. 
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Három árajánlat érkezett, ezek közül a legkedvezőbb, a Kiszelovics és Társa 
tervezőiroda árajánlata volt. 5.200.000,-Ft+ÁFA. Ennek a tervnek az elkészítése kb. 
másfél évet vesz igénybe, úgyhogy meg kell rendelnünk a szolgáltatást. A fedezetre 
vonatkozóan még nem tudok mondani semmit, de ez a probléma nem csak a mi 
településünket érinti, úgyhogy gondolatom szerint központilag lehet, hogy kapunk erre 
segítséget. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy döntsünk most arról, hogy a 
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-vel kötünk megbízási szerződést a 
településrendezési terv módosításának elkészítésére. 

 
A képviselők támogatták az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
93/2016.(XI.18.) számú határozata 
Településrendezési terv elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasas község teljes 
közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv elkészítésére  vonatkozó 3 
árajánlatot a 2016. november 18. napján tartott ülésén megtárgyalta.   
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településrendezési terv elkészítésére a Kiszelovics 
és Társa Településtervező Kft-vel ( 5000 Szolnok, Karczag László u. 11.) kíván tervezési 
szerződést kötni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés 
aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
               Jegyző 
 
               
                                         Gyói Gábor                                                   dr. Babák Zoltán   
                                        polgármester                                                             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
 
Vágner István  
A gyermekvállalási támogatásról szóló rendeletünket javaslom felülvizsgálni, mert az abban 
foglaltak félreértésre adnak okot. Gondolok itt a bejelentett lakcímre, és ténylegesen itt a 
faluban letelepedésre. 
 
Gyói Gábor 
Erre visszatérünk a későbbiekben. 
 
Csongrádi Ferencné 
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Javaslom,hogy az orvosi rendelő falára készíttessünk egy emléktáblát dr Szűcs Imre emlékére. 
 
Gyói Gábor 
Utána nézünk, és kérünk árajánlatot. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

……………………………..     ……………………………. 
     Gyói Gábor           dr Babák Zoltán 
    polgármester                jegyző 
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