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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.július 20-án megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Szitó Lajos Zoltánné 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 7 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 
 

- Döntés a „Tiszasas Községért” kitüntetés átadásáról 
- A Falunappal kapcsolatos feladatok 
- Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
- A közterületek állapotának áttekintése 
- Településképi rendelettel kapcsolatos feladatok 
- Döntés a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást 

nyert projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátására beérkezett ajánlatokról 

- Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
 

 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
65/2017.(VII.20.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. július 20-i képviselő-
testületi ülés napirendjét a  meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
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A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 
I.Napirend 
Döntés a „Tiszasas Községért” kitüntetés átadásáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Az idei évben augusztus 12-én kerül megrendezésre a Falunap, mely keretén belül kerül 
átadásra a „Tiszasas Községért” díj is. Emlékeztetőül szeretnék annyit elmondani, hogy a 
tavalyi évben, mikor tárgyalta a képviselő-testület ezt a napirendet, akkor felmerült Koczka 
János neve, valamint az én javaslatom még a Pitypang Alapítvány, akik a település hírnevének 
öregbítéséért nagyon sokat tettek. Mindenki ismeri a tevékenységüket. 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
Egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Csongrádi Ferencné 
Ha a többség úgy dönt, akkor én is megszavazom. 
 
Vágner István 
Én a Pitypang Alapítvánnyal nem értek egyet, javaslatom helyette nincs másik, viszont azt 
javasolnám, hogy adjunk egy díjat az idén, mert lassan elfogynak a díjazandó személyek. 
 
Tényi Imre 
Javaslom még Csató Sándornét. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a napirendi pontot. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2017. (VII.20.) számú határozata 

„Tiszasas Községért” kitüntetés átadásáról 
 
 
1. Tiszasas Község Önkormányzata 2017. évben, az augusztus 12-i falunapon az alábbi 

személyeket tünteti ki „Tiszasas Községért” kitüntetéssel: 
 
Koczka János Ferenc 
Csató Sándorné 

 
 

Felelős: Gyói Gábor polgármester  
Határidő:  azonnal 
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A határozatról értesül:  
 
Gyói Gábor polgármester  
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület – helyben 
Irattár. 
 
II.Napirend 
A Falunappal kapcsolatos feladatok 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor beszámolt a falunappal kapcsolatos feladatokról. 
 
III.Napirend 
Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dr Babák Zoltán 
A belügyminiszter az idei évben is pályázatot hirdet a Magyarország 2017.évi központi 
költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvény 3.melléklet 1.9. pont szerint a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. 
 
Dr Babák Zoltán jegyző ismertette a pályázati kiírást. 
 
Vágner István 
Egyetértek a pályázat benyújtásával, én barna kőszenet javaslok, mivel kevés a 
közmunkásunk, a szétosztás sokkal egyszerűbb lenne. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
Döntés a települési önkormányzatok 2017.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési 
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására pályázatot nyújt be, melyben 558 q mennyiségű barnakőszenet igényel. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban 
meghatározott kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
foglaltak alapján megállapítja, hogy a pályázat benyújtásához az önkormányzatnak, mint 
jelentőse munkanélküliséggel sújtott önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia. 
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Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a 
2017. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő rendeletben szabályozza  
 
A pályázat keretében megállapított szociális célú tüzelőanyag szállításából - ideértve a 
rászorulókhoz történő eljuttatást is – származó költségek az Önkormányzatot terhelik, az 
Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.   
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
              dr. Babák Zoltán-jegyző 
 
Határidő: 2017.augusztus 28. 
 
         

  
A határozatról értesül: 

Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

 
IV.Napirend 
A közterületek állapotának áttekintése 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt testületi ülésen felmerült ennek a napirendnek a tárgyalása, mert sok probléma 
felvetődött a faluban. Ebben van gazos ingatlan, különböző lerakatok az utcán, fa ügyek,stb. 
 
 
Braxa Józsefné 
Fő út, Szőlőhegyi út kereszteződésében lévő fák akadályozzák a kanyar beláthatóságát. 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
A Szabadság utcában már többször jeleztük, hogy az egyik ingatlannál a járda mellé kőkupacok 
vannak kihelyezve, ami nagyon balesetveszélyes. 
 
Tényi Imre 
Petőfi utcában az egyik ingatlanról folyik a trágyalé az utcára. 
 
Gyói Gábor 
A Fő úton a gazdaboltnál van lerakat homokból, sóderből,stb. A Bethlen Gábor utcában a volt 
méregraktár ingatlannal kapcsolatban már több jelzés érkezett, hogy nagyon elhanyagolt. Szó 
volt a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő ártézi kúttal kapcsolatos problémáról. Egy ottani lakos 
folyamatosan erről engedi a vizet, slagot szerel rá, sőt szivattyút is. Ezt a kutat szeretnénk innen 
elhelyezni, mert így mások jogait korlátozza. 
Ezek az esetek mind egyedi esetek, első körben levelet küldünk ki az érintetteknek. 
 
Tényi Imre 
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Erre testületi határozat kell. A következő testületi ülésre készüljünk fel, hogy milyen 
intézkedéseket tudunk tenni. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
V.Napirend 
Településképi rendelettel kapcsolatos feladatok 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
dr Babák Zoltán 
A településtervező három anyagot készített el, az egyik a helyi értékvédelmi vizsgálat, a másik 
a településképi arculati kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló helyi rendelet. 
Mind a három munkaanyag, ami vissza fog kerülni a képviselő-testület elé elfogadásra. Az 
elfogadás előtt még vannak feladatok, véleményezések. Most van az a lehetőség, hogy bizonyos 
épületeket, a település egy bizonyos részét helyi védelem alá helyezze a képviselő-testület. Erre 
vannak eljárási szabályok. természetesen a helyi védelem alá helyezett épületeknél az ingatlan 
tulajdonosának a mozgástere kötöttebb lesz. 
 
Gyói Gábor 
Ha ezeket veszni hagyjuk, akkor egy építészeti értéktől esünk el. A világon mindenütt, ha 
vannak olyan értékek, akkor azt megpróbálják megmenteni. Ez a település attól vonzóbb a 
többitől, hogy jó a közbiztonság, valamint aki meglátja a Fő úton lévő téglakirakásos épületeket, 
azt mondja, hogy ez egy hangulatos, szép falu. Ezeknek az épületeknek valamilyen védelmet 
kell adni. Érdemes ezt felvállalni a jövő szempontjából. Én a tölgyfát is belevenném. 
 
Vágner István 
A védetté nyilvánított épületek tekintetében lesz-e az önkormányzatnak valamiféle 
kötelezettsége? 
 
Gyói Gábor 
A felelősség itt a tulajdonosoké. Most nekünk szándékunkat kell kifejezni, hogy vannak olyan 
ingatlanok, amiket szeretnénk, ha helyi védettség alá kerülnének. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet véleményezéséről  

  
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezte a Településképi 
Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet tervezetét. A Képviselő-testület a 
tervezeteket egyetért, és államigazgatási egyeztetésre javasolja. A fentiek mellett a 
Képviselő-testület jelen határoztában kifejezi azon szándékát, hogy vannak a településen 
olyan ingatlanok, mely esetében szeretné a Képviselő-testület, hogy helyi védettség alá 
kerülnének.   
 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
Kiszelovics Ildikó - településtervező 

 
 
  
 
VI.Napirend 
Döntés a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert 
projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására 
beérkezett ajánlatokról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
A Szociális alapszolgáltatások fejlesztése címmel benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban 
részesült, ami a konyha és a Gondozási központ közös pályázata, így 36 millió Ft támogatásban 
részesültünk.  
Megkérem Solymosi Zoltán Titesz vezetőt, hogy ismertesse röviden a pályázatot. 
 
Solymosi Zoltán 
A bruttó érték 36 millió Ft, megbontva a konyhára 34 tétel 13 millió Ft, a Gondozási központnál 
43 tétel 20 millió Ft, a többi eljárásra pedig 3 millió Ft. 
 
A pályázat részletesen ismertetésre került. 
 
A projektmenedzsmenti feladatok ellátásra három árajánlat érkezett: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 622.300,- 
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt Kft 635.00,- 
- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt 647.700, 

 
Gyói Gábor 
Javaslom, a legkedvezőbb árajánlatot tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft árajánlatát elfogadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
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A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatokra vonatkozó döntésről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására az alábbi 3 
árajánlat érkezett be:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 
622.300,- 

- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt Kft 635.000,- 
- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt 647.700, 

 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot tevőt, azaz a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t  bízza meg a projektmenedzsment 
feladatok ellátásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmaz a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 

 
 
Solymosi Zoltán: 
A közbeszerzői szaktanácsadó feladatok ellátásra három pályázat érkezett: 

- Bakos László egyéni vállalkozó 355.600,- 
- Ladányi Zsófia 360.000,- 
- Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 381.000,-Ft 

 
 
Gyói Gábor 
Javaslom, a legkedvezőbb árajánlatot tevő Bakos László árajánlatát elfogadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2017. (VII. 20.) számú határozata 



10 
 

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzői szaktanácsadó feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatokra vonatkozó döntésről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátására az alábbi 
3 árajánlat érkezett be:  

- Bakos László egyéni vállalkozó 355.600,- 
- Ladányi Zsófia 360.000,- 
- Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 381.000,-Ft 
 

 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot tevőt, azaz Bakos László egyéni 
vállalkozót  bízza meg a  közbeszerzői szaktanácsadói feladatok ellátásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmaz a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 Bakos László egyéni vállalkozó 

 
Solymosi Zoltán: 
A Közbeszerzési Bizottság tagjaira a javaslat: 

- Bakos László közbeszerzői szaktanácsadó 
- Dr Babák Zoltán jegyző 
- Váradi Zsófia mb. intézményvezető 
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző 
- Solymosi Zoltán Titesz vezető 

 
 
Gyói Gábor 
Javaslom, az említett személyek elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
a közbeszerzési bizottság tagjaival kapcsolatos döntésről 
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Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési döntőbizottság 
tagjait az alábbiak szerint határozza meg: 

- Bakos László közbeszerzői szaktanácsadó 
- Dr Babák Zoltán jegyző 
- Váradi Zsófia mb. intézményvezető 
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző 
- Solymosi Zoltán Titesz intézményvezető 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
  A Bizottság tagjai 

 
 
 
Solymosi Zoltán: 
A kötelező tájékoztatás nyilvánosság biztosítására három árajánlat érkezett: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 123.910,- 
- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt 125.000,- 
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 125.000,- 

 
 
Gyói Gábor 
Javaslom, a legkedvezőbb árajánlatot tevő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft árajánlatát elfogadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatokra vonatkozó döntésről. 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” címmel támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása  vonatkozó feladatok ellátására az 
alábbi 3 árajánlat érkezett be:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 
123.910,- 
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- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt 125.000,- 
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 125.000,- 
 

 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot tevőt, azaz  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t  bízza meg a  nyilvánosság 
biztosítására vonatkozó feladatok ellátásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmaz a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  

 
 
Gyói Gábor 
Amit még várunk TOP pályázatot, az óvoda korszerűsítése, ami bruttó 80 millió Ft. 
 
VII.Napirend 
Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
 
1. 
Gyói Gábor 
Kigyűjtésre került a Titesz felé fennálló tartozás, ami 1.089.300,-Ft. Ebben étkezési térítési díj 
és egyéb díj tartozások szerepelnek. Felszólításokat kiküldtük, ami ereményeként 
kiegyenlítésre került 279.000,-Ft.Erről mindenképpen szerettük volna a képviselő-testületet 
tájékoztatni, hogy a behajtást folytatjuk. Többen elismerték a tartozást, szeretnék kiegyenlíteni, 
de vannak olyanok, akik egyáltalán nem reagálnak a felszólító levelekre. 
Akik 2 hónapig elmulasztják az ebéd befizetését, azok nem kellene hogy kapjanak a jövőben 
ebédet. Szeretném, ha a testület állást foglalna abban, hogy 2 hónap hátralékkal rendelkező 
személyeknek nem adhatunk ebédet. 
 
Vágner István 
Itt csak a felnőtt ebédről van szó, én javaslom 1 hónapra csökkenteni. Ezek az emberek nagyon 
jól tudják, hogy ők tartoznak. Minden jogi lehetőséget ragadjunk meg és hajtsuk be a tartozást. 
 
Tényi Imre 
Erre fel kell hívni az ebédet igénybevevők figyelmét. 
 
dr Babák Zoltán 
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A képviselő-testület felhatalmazását is kérnénk, hogy amennyiben úgy gondolja, behajtásra 
tereljük-e ezeket a tartozásokat. jegyzői hatáskör nincs a tartozás behajtására, van lehetőség 
bizonyos összeg befizetése ellenében arra, hogy hivatalos útra tereljük. 
 
 
 
Solymosi Zoltán 
Egy ügyvédet kell megbízni, aki a felszólításokat elkészíti, ami pénzbe kerül, végrehajtó díja, 
stb. Tehát ez pénzbe kerül, és vagy sikeres lesz a behajtás, vagy nem. 
 
Gyói Gábor 
Az ügyvédig mindenképpen elmennék, hogy legyen súlya ennek. Először mindenképpen 
küldeni kell még egy felszólító levelet, aki bejön és reagál erre, lehet fizetési ütemezést adni, 
aki be se jön, nem reagál, akkor következik az ügyvédi felszólítás. Kb. 80.000,-lenne az ügyvédi 
költség. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
étkezési térítési díjtartozásokról  kapcsolatos döntésről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, hogy hozzájárul a fennálló 
étkezési térítési díjtartozások behajtásához, és az ehhez szükséges költségeket biztosítja.  
A Képviselő-testület állást foglal abban, hogy a felnőtt étkezést igénybe vevőknél az 1 
hónap hátralékkal rendelkezők esetében a részükre történő ebédkiadást a tartatozás 
rendezéséig meg kell szüntetni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
   Solymosi Zoltán intézményvezető  
 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 
  
2. 
Gyói Gábor 
A Startmunka pályázat kapcsán lehetőségünk volt eszközbeszerzésre pályázatot benyújtani, 
mi egy kistraktorra pályáztunk, amit meg is nyertünk. 
 
Solymosi Zoltán 
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Az ajánlatkérés egy MTZ 320.4 Traktorra és egy 3,8 tonnás teherbírású pótkocsira 
vonatkozott. 
Három árajánlat érkezett: 

- Tempel Kft bruttó 5.622.493,-Ft 
- Normtec Kft bruttó 5.931.726,-Ft 
- Speed-Ex Kft bruttó 6.016.625,-Ft 

 
 
Gyói Gábor 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlatot adó Tempel Kft ajánlatát elfogadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
Startmunka program keretében történő gépbeszerzésről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Startmunka 
pályázat keretében beszerezhető kistraktorra valamint a 3,8 tonna teherbírású pótkocsira 
az alábbi ajánlatok érkeztek: 

- Tempel Kft bruttó 5.622.493,-Ft 
- Normtec Kft bruttó 5.931.726,-Ft 
- Speed-Ex Kft bruttó 6.016.625,-Ft 

 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb árajánlatot beküldőtől, azaz a Tempel Kft-től   
kívánja a gépeket beszerezni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmaz a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
    Solymosi Zoltán - intézményvezető 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 
3. 
Gyói Gábor 
Az önkormányzat tulajdonában lévő markológépünk javítására már nagyon sokat 
ráköltöttünk,5 éves fenntartás volt rajta, ami lejárt, úgy gondoljuk, hogy nincs értelme a 
fenntartásának. Szeretnénk értékesíteni mert többet nem szeretnénk rákölteni. A legjobb 
ajánlatot tevőnek értékesítenénk. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
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Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
75/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
az Önkormányzat tulajdonába tartozó markológép értékesítéséről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a 
tulajdonába tartozó MF 50 HX ( frsz.: YIA-582) típusú markológépet. A képviselő-testület 
felhatalmazz a polgármester, hogy a legkedvezőbb ajánlatevővel kösse meg az adásvételi 
szerződést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
    Solymosi Zoltán - intézményvezető 

 
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 
4. 
Gyói Gábor 
Idén is szeretnénk benyújtani pályázatunkat a települési önkormányzatok működésének 
támogatására, melyhez nagyobb értékű számlákat rögzítettünk, illetve a visszafizetendő 
normatívát állítottuk be. Kérem a képviselőket támogassák a pályázatunk beadását. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
Támogatási igény benyújtása a 2017.évi települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be az 
önkormányzatok 2017.évi támogatására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
    dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
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Képviselő-testület tagjai 
dr Babák Zoltán jegyző 
Pénzügyi iroda -helyben- 
 
 
 
 
5. 
Tiszaalpári Holt-Tisza ügye 
 
Gyói Gábor 
A részben tulajdonunkban lévő Tiszaalpári Holt-Tisza 135 hektár, és ezt mi éves szinten 
64.000,-Ft-ért adjuk bérbe, úgy hogy a pályázó amikor megnyerte a pályázatot 15 évre, akkor 
8 millió Ft-ot fizetett előre. Itt jelentős horgászjegy bevétele van az üzemeltető Bács megyei 
Horgász szövetségnek belőle. Többször jeleztük szóban, írásban, hogy legyenek szívesek 
méltányolni azt, hogy az árak időközben emelkedtek és tárgyalásos úton valamilyen 
normálisabb összeget megállapítani. Ettől minden alkalommal elzárkóztak. Azért zárkóztak el, 
mert kitudódott az, hogy Tiszaalpár polgármestere többször megvizsgáltatta ezt a szerződést és 
ezt felmondani gyakorlatilag nem lehet. Addig, amíg a jó gazda gondosságával gondozza a Bács 
megyei Horgász szövetség ezt a vizet, addig nem tudunk velük mit kezdeni. A tulajdonosi 
közösség elnöke dr Csernus Tibor azt mondta, hogy tényleg nehezen támadható a szerződés, 
tárgyalásos úton lehetne ezen esetleg változtatni. a tiszaalpári polgármester meg arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a testülettel megszavaztatta, hogy mondjuk fel a szerződést arra 
való hivatkozással, hogy az ár kevés. Azt javasolta, hogy menjünk bele a perbe, majd lesz 
valami. Én tartózkodtam ezen a gyűlésen, mert én a testület véleménye nélkül nem szeretnék 
véleményt nyilvánítani. Meghívtam a következő testületi ülésre Tiszaalpár polgármesterét, 
valamint a tulajdonosi közösség elnökét is, hogy a képviselő-testület tisztán lásson ebben a 
témában. Véleményem előzetesen az, hogy csak a tárgyalást kellene szorgalmazni, nem perre 
menni, mert annak a végkimenetele véleményem szerint ránk nézve nem lenne kedvező, csak 
sok pénzbe kerülne. A bérleti szerződés 2021-ben jár le. bele kellett volna fogalmazni a 
szerződésbe az évenkénti felülvizsgálatot. 
 
Vágner István 
Szerintem olyan bérleti szerződés nincs, amit nem lehet felmondani. 2021-ig még a bírósági 
per is elhúzódik. 
 
Tényi Imre 
El kell gondolkodni azon is, hogy a részünket értékesítsük. 
 
6. 
Herosz Szentesi Szervezete  és az Önkormányzat közötti megállapodás 
 
dr Babák Zoltán 
Az utóbbi időben három kutya került elszállításra a községből. Együttműködési megállapodást 
írtunk alá a Hermann Ottó Magyar Országos Állat és Természetvédő Egyesülettel, akik 
vállalták a településen fellelhető kóbor kutyák elszállítását. Ennek a költsége 9.000,-Ft/ kutya 
és 2.000,-ft kiszállási költség. Utólag kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Gyói Gábor 
Az önkormányzat kötelező feladata a kóbor ebek ügye. 
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A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2017. ( VII. 20.) számú határozata 
a Herosz Szentesi szervezete  és az Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Herosz 
Állatvédő Egyesület Szentesi Szervezetre, valamint az Önkormányzat között a településen 
fellelhető kóbor kutyák elszállítását kötött megállapodást.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
   
            Gyói Gábor                                  dr. Babák Zoltán 

polgármester                                          jegyző 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
 
7. 
Közútkezelőtől kapott tájékoztatás ismertetése 
 
dr Babák Zoltán 
Csongrádi Ferencné képviselő asszony kérte, hogy keressem meg a Megyei Közútkezelőt a 
Tiszaug felől bejövő úttal kapcsolatban, pontosabban azzal a problémával, hogy a faluba 
beérkező járművek nem az 50 km/h sebességgel jönnek be a lakott területre. Az alábbi 
tájékoztatást adta a közútkezelő, aminek a lényege, hogy csupán forgalomtechnikai eszközök 
telepítésével a közlekedési morál és magatartás megváltoztatása önmagában nem lehetséges, a 
rendőrség fokozott jelenléte és az 50 km/h haladási sebesség túllépésének szankcionálása 
adhatja a legeredményesebb javulást a haladási sebesség megválasztása tekintetében. 
 
A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

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


