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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.október 13-án megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

 
Braxa Józsefné, Szitó Lajos Zoltánné és Vágner István képviselők az ülésről távol maradtak. 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző 
dr.Vancsura István Tiszaalpár polgármester 
dr.Csernus Tibor a halászati tulajdonosi közösség elnöke 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 

- Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza haszonbérletéről 
- A Településképi Arculati Kézikönyv valamint a településképi rendelet 

elfogadása 
- A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet elfogadása 
- A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 
- A család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának módosítása 
- A szabályozott elektronikai ügyíntézés szolgáltatás jogszabályszerű 

teljesítésére vonatkozó megállapodás 
- Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 
- Egyéb aktuális kérdések 
 

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
94/2017.(X.13.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. október 13-i képviselő-
testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
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A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Tájékoztató a Tiszaalpári Holt-Tisza haszonbérletéről 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
Meghívott vendégek: dr.Vancsura István Tiszaalpár polgármester 
dr.Csernus Tibor a halászati tulajdonosi közösség elnöke 
 
Gyói Gábor 
Többször számoltam be a képviselő-testületnek a Tiszaalpári Holt-Tisza bérleti ügyéről, most 
azt kérem a meghívott vendégeinktől, hogy ők is tájékoztassák a képviselőket a jelenlegi 
állapotról.  
 
dr Vancsura István 
Több éve köttetett egy szerződés a közös tulajdonú Holt-Tiszára, a tulajdoni arányok 54 hektár 
a tiszaalpári, 51 hektár a Magyar Állam, és 32 hektár tiszasasi tulajdon. 2006-ban kötöttünk egy 
nagyon előnytelen szerződést a Bácshosz-szal, 500,-Ft/Hektár díjjal, ami 2021-ben jár le. A 
szerződést, csak akkor lehet felmondani, ha mindkét fél megegyezik, vagy ha a bérlő nem 
teljesíti a feltételeket. A megegyezés eddig a Bácshosz-szal nem sikerült, nem hajlandóak a 
szerződésen módosítani. Ők a szerződésben vállaltakat teljesítik. A szerződésbe nem került 
bele, hogy bármilyen okból megszűnik a szerződés, egyik fél sem tarthat kártérítésre igényt. 
Mindenképpen ki kellene harcolni egy méltányos szerződést, ezen belül az aránytalanságra 
hivatkozva a szerződés ezen részét megtámadni. Ezt peres úton lehetne rendezni. A tiszaalpári 
képviselő-testület ezzel egyetértett. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy ezt támogassa. 
Tiszasas eddig nem nagyon vett részt a tárgyalásokon. A Magyar Állam képviseletében eljáró 
akkori halászati felügyelő egyértelműen a Bácshosz-t támogatta. 
Arra kevés esélyt látok, hogy a szerződést fel lehessen bontani, arra inkább, hogy ezen a 
szerződésen méltánytalanság címén változtassunk, ami a bérleti díj mértékét illeti. 
 
Gyói Gábor 
Mivel említve lettek a régebbi idők, annyit szeretnék elmondani, hogy a régebbi vezetés nem 
foglalkozott azzal, hogy a tulajdonosi közösség munkájában részt vegyen, akkoriban egy olyan 
döntés született Tiszasas részéről, hogy a korábbi bérlőnek szeretné továbbra is odaadni a bérleti 
jogot,ami meghiúsult, hiszen  Tiszaalpár önkormányzata, illetve a Magyar Állam a Bácshosz 
mellett foglaltak állást, így köttetett meg a szerződés. Igazából a tulajdonosi közösség 
munkájában 2010. óta veszünk részt. 
 
dr Csernus Tibor 
Amikor ez a szerződés létrejött, akkor a vizek többsége állami tulajdonban volt, 500,-Ft/ hektár 
díjon adhatta haszonbérbe az Állam, ez volt a kialakult piaci helyzet. a 8 millió Ft kártalanítási 
összeget is, amit egyébként a tulajdonosi közösségnek kellett megfizetni az előző hasznosító 
felé az elszámolási per eredményeképpen ezt is az új hasznosító kötelezettségévé tette a 
pályázati kiírás. Ez egyébként megfizetésre került. Ebből kifolyólag több alkalommal volt 
egyeztetés a tulajdonosi közösség tagjai részéről.Amikor ezen részt vett Tiszasas korábbi 
polgármestere Laskai István, annyi volt az álláspontja, hogy ebbe pénzügyileg nem tud 
beszállni Tiszasas.gy ezt a kártalanítási összeget Tiszaalpár fizette ki teljes egészében. A 
későbbiekben az volt tapasztalható, hogy a korábbi hasznosító privát érdekei is belekerültek 
ebbe a történetbe.Ami biztos a, hogy ténylegesen többszöri tárgyaláson vagyunk túl a Bácshosz-
szal. A korábbiakban még talán volt pozitív lehetőség arra, hogy a haszonbérleti díjon 
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változtassanak, de az elmúlt években ez elutasító álláspontra került a Bácshosz részéről.Nem 
várható, hogy ebben tárgyalásos alapon elmozdulás jöjjön létre. Álláspontjuk, hogy számukra 
a szerződés az irányadó. A szerződés alapján én azt tudom mondani, hogy jelen esetben nincs 
felmondási ok, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi közösség kezdeményezte a bérleti díj 
emelését. Dönthet úgy a testület, hogy pert indít, sajnos bírósági gyakorlat ilyen esetre nincs. 
Az biztos, hogy ez évekig elhúzódhat, és még annyi, hogy a szerződés lejáratáig biztos, hogy a 
Bácshosz bérli a vizet. 
 
dr Vancsura István 
Az elmúlt években egészen más bérleti díjak voltak más holtágaknál. Mi rendkívül komoly 
anyagi hátrányt szenvedtünk emiatt. nekem változatlanul az a véleményem, hogy a bérleti 
szerződésből még hátralévő 4 év komoly anyagi veszteségt jelent számunkra, a bérleti díjat meg 
kellene emelni aránytalanság címén. 
 
Tényi Imre 
A mi 31 hektáros tulajdonrészünk tulajdonképpen csak papíron van, mi ebből sajnos nemigazán 
profitálunk, én még a tulajdonrészünk értékesítésében is gondolkodnék. 
 
Csongrádi Ferencné 
Nekem is ez a véleményem. Szerződést fel kell bontani, vagy értékesíteni. 
 
Kakulya Károly 
Én is ezt gondolom. 
 
dr Csernus Tibor 
Felmerült a terület értékesítése. Ez a terület forgalomképtelen önkormányzati vagyon 
kategóriába tartozik, így az értékesítése nem lehetséges. A másik pedig a területátadás, ami 
településhatárt módosít, megyehatárt módosít. A szerződés felmondása vonatkozásában annyit 
tudok, hogy az mindig egy konkrét okra hivatkozva történik, az kevés, hogy nem vagyunk 
megelégedve a bérleti szerződés díjával. A Bácshosz szerződést nem szegett, teljesíti az abban 
foglaltakat, tehát ezt az indokot sem tudjuk felhozni. Ha bírósághoz fordulunk, az is azt fogja 
tőlünk várni, hogy konkrét indokokkal támasszuk alá a keresetet. Azt is vegyük figyelembe, 
hogy egy ilyen bírósági per évekig elhúzódhat. 
 
dr Vancsura István 
A szerződés megszüntetésére nincs jogi lehetőségünk, ez egy határozott idejű szerződés, azt 
megszüntetni csak akkor lehet, ha azzal mindkét fél egyetért. Én itt az aránytalansággal tudnám 
elképzelni az indoklást. Itt nem csak Tiszaalpárt és Tiszasast éri aránytalanság, hanem a Magyar 
Államot is, mert ő is tulajdonosa holtágnak. neki nem érdeke, hogy a résztulajdonát érintő 
ingatlanból méltánytalanul alacsony díjat kap? 
 
dr Csernus Tibor 
Az aránytalanság tekintetében a bíróság mindent figyelembe fog venni. 
 
Gyói Gábor 
Elhangzott, hogy az értékesítés nem lehetséges. Ez a vízterület állami kisajátítás tárgyát 
képezheti, akkor kapnánk érte egy nagyobb összeget. A járható út az állam felé értékesítés lenne 
és valamilyen kártérítési összeget fizetne kisajátítás címén az önkormányzatnak. Erre 
egyébként jelen pillanatban nem látok esélyt. A bérleti díj kérdéssel kapcsolatban az a 
véleményem, hogy ez tényleg kevés. Elhangzott, hogy elég nehéz ezt a szerződést megtámadni, 
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azt is tudni kell, hogy egy pereskedés nem egy olcsó dolog, és az is megállapítható, hogy 
viszonylag hosszú ideig tart. A bérleti szerződésből 4 év van még hátra, azt nem tudom 
elképzelni, hogy egy esetleges pert 4 év alatt le tudnának zárni. Vancsura polgármester úr azt 
mondja, hogy nagy veszteség nem ér bennünket, ha elindítjuk a pert, azért merül fel perköltség. 
Mindent mérlegre téve az én véleményem is az, hogy ezzel kezdeni kellene valamit, de nem 
tudom, hogy mit. Azt tudni kell, hogy a bérleti jog Magyarországon egy elég erős jog. Az, hogy 
a Magyar Állam beszálljon mellénk pertársnak, azt teljesen kizárt. Van egy többször 
megpróbált tárgyalásos út, vagy megpróbálunk egy nem sok jóval kecsegtető perbe belemenni. 
 
Dr Vancsura István 
Továbbra is az a véleményem, hogy aránytalanság címén meg kellene támadni a szerződést, és 
bérleti díj emelést kiharcolni. Kellene keresni egy olyan ügyvédet, aki azt mondja, hogy van 
esélyünk ezen a jogcímen megtámadni a bérleti szerződés bérleti díjra vonatkozó részét. 
 
Tényi Imre 
11 év óta a Bácshosz csinált-e valamit a Holtágon, vagy a környékén? 
 
Dr Vancsura István 
A Holtág környékét az önkormányzat tisztítja, ezt a pénzt megkapjuk minden évben. 
 
Gyói Gábor 
Érdemi döntést akkor tudnánk hozni,  - mivel nem vagyunk jogi végzettségű emberek – ha 
idejön egy ügyvéd, és azt mondja, hogy a per kecsegtet bennünket valamivel. Tiszasasnak 
anyagi kapacitása nincs erre a feladatra. Én azt mondom, ha Tiszaalpár megkeres egy ügyvédet, 
aki letesz egy jogi utat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt végig vinni, meg mond egy 
árajánlatot, hogy mennyiért tudná ezt elvállalni, akkor megfontoljuk ezt a kérdést. 
A tiszasasi képviselő-testület most arról döntene, hogy felhatalmazza dr Vancsura István 
polgármestert arra, hogy járjon annak utána, hogy ki az az ügyvéd, aki ezt esetleg elvállalja, és 
amit mi szeretnénk kérni, hogy tisztán lássunk, hogy mennyiért és milyen utat tud megjelölni 
arra vonatkozóan, hogy ezt a pert hogyan lehet végig vinni. Esetleg még azt is meg lehet 
próbálni, hogy írunk a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek egy levelet, hogy a tiszasasi 
tulajdonunkért adjanak termőföldet. Erre is kérem a képviselő-testület felhatalmazását. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2017.(X.13.) számú határozata 
Tiszaalpári Holt-Tisza bérletével  kapcsolatos döntésről 
 
 
NINCS MEG! 
 
II.Napirend 
A Településképi Arculati Kézikönyv valamint a településképi rendelet elfogadása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
dr Babák Zoltán 
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Kiszelovics Ildikó településszervező kétszer volt már a képviselő-testületi ülésen, tájékoztatta 
a képviselő-testületet a kötelező jogszabályi rendelkezésekről, ismeri a képviselő-testület mind 
a rendelet tervezetet, mind az arculati kézikönyvet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
96/2017.(X.13.) számú határozata 
Tiszasas Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ÖR 
rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség 
Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a településképi 
rendeletet megalapozó a határozat mellékeltét képező „ Tiszasas Településképi Arculati 
Kézikönyv.” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja. 
 
Felelős: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Szántó krt 52. 
Irattár. 
 
 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2017.(X.13.) számú r e n d e l e t e 
Tiszasas Község településképének védelméről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
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településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kormányhivatal; 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 

- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter; 
- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága; 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása 

1. § 
 
E rendelet célja Tiszasas Község sajátos településképének, jellegzetes arculatának megőrzése, 
védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség meghatározása, a védetté 
nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a településképi szempontból meghatározó 
területek, a településképi követelmények megállapítása és a településkép – érvényesítési 
eszközök szabályozása. 
 
 
 
 
 
 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Pasztell szín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín 

mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. 
2. Föld színek (terra színek): tört, sötét, meleg színek, melyek színtartománya a vörös – 

narancs - sárga – zöldessárga  
 

II. Fejezet 
A helyi védelem 
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3. A helyi védelem célja 

3. § 
 

(1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése 
érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti, 
képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi. 

(1) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és 
utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti 
szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, 
köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, 
nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése. 

 

4. A helyi védelem fajtái 

4. § 
 

(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 
(2) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és egyes 

településrészt meghatározó valamely 
a) közterülettel határolt településszerkezetre 

b) utcaképre 
c) közterülettel határolt településrészre terjedhet ki. 

 
(3) Az önkormányzat helyi területi védelem alá nem helyez területeket. 

(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, 
településkaraktert meghatározó valamely 

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, 
tömegformálásra, homlokzati kialakításra, 

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, 
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint 

d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére 
terjedhet ki. 

(5) Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá nem helyez ingatlanokat, művi értékeket és 
természeti értékeket sem. 

 

5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai 

5. § 
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(1) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt. 

(2) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni a települési főépítész 
véleményét. 

(3) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes 
személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített örökségvédelmi 
hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél 
kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése, 
b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám), 

egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással, 
c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének 

megnevezése, elérhetősége, 
d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése, 

e) a védelem fajtája, 
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása. 

(4) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása tartalmazza a védetté nyilvánított helyi 
érték 

a) megnevezését 
b) pontos helyét (utcanév, házszám, helyrajzi szám) 

c) állapotát befolyásoló átalakításokat, tevékenységeket történeti sorrendben, 
d) fotókat. 
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A védetté nyilvánított helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről az 
önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles. 
(5) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték 

a) megsemmisül, 
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas 

költséggel járna, illetve növényegészségügyi szempontból állapota 
visszafordíthatatlanul károsodik, 

c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel 
összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, 

d) magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki) kap. 
(6) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció, 

amely tartalmazza: 
a) az érintett elem helyszínrajzát, 

b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek, 
homlokzatok, műszaki leírás), tájérték esetén a természeti tényező ismertetését 

c) fotódokumentációt, 
(7) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
 

6. A helyi védett érték fenntartása 

6. § 
 
(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az érték jó 

karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen rendeletben foglalt 
részletes előírásokat be kell tartani. 

(2) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat. A használat a védett 
értéket nem veszélyeztetheti. 

(3) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, 
helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében, amennyiben az önkormányzat 
támogatási rendszert vezet be. A támogatás megítélésnek feltétele a rendeltetésszerű 
használat. 

(4) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban 
történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban 
jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatási 
rendszerbevezetése esetén önkormányzati támogatás nem adható. 

 
 
 
 

III. Fejezet 
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A településképi szempontból meghatározó területek 

7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja 

7. § 
 
A településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, 
értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező 
alakítása. 
 

8. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján 
a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

8. § 
 

(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a 
településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a belterületre 
vonatkozóan e rendelet 1. melléklete tartalmazza, külterületen a kihirdetett magasabb 
szintű jogszabályok tartalmazzák. 

(2) Településképi szempontból meghatározó terület: 
a) belterületen: 

aa) Történelmi településrész 
ab) Polgárházas településrész 

b) külterületen: 
ba) Tisza Alpár – Bokros ártéri öblözet kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

bb) Tisza Alpár – Bokros ártéri öblözet madárvédelmi terület 
bc) Szikra és az Alpári – rét területe 

bd) országos ökológiai hálózat elemei 
be) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

 
IV. Fejezet 

A településképi követelmények meghatározása 

9.  Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi 
építészeti követelmények 

9.  § 
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(1) Lakó és középületek külső homlokzati felületképzésénél a téglahomlokzatú épületek 
kivételével, csak pasztell színek alkalmazhatók.  

(2) A téglahomlokzatú épületek homlokzata eredeti formájában megtartandó, felújítás, átépítés 
esetén a homlokzatra külső hőszigetelés nem kerülhet. 

(3) A téglahomlokzatú épületek fa nyílászárói eredeti formájukban megtartandók, pótlásuk 
csak fa anyagból készült az eredetihez hasonló nyílászáróval lehetséges. 

(4) Lakóépületeken csak magastető alkalmazása megengedett, a tetőfedés színe a földszínek 
valamelyike lehet. 

(5) Könnyűszerkezetes (fém, fa stb.) épület csak abban az esetben építhető, ha külső 
homlokzati megjelenése megegyezik a szomszédos épületekével. 

(6) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetében szabadon álló, 
vagy majorszerűen csoportosított olyan mezőgazdasági építmények helyezhetők el, melyek 
épülettömegükben az alföldi mezőgazdasági tájra jellemző alacsony, hosszúkásan nyújtott 
tömegarányú, viszonylag meredek héjazatú épületek képét tükrözik vissza. 

(7) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetében az épületek 
homlokzati képében a fehér meszelt falazat, vagy annak hatását keltő homlokzati 
megjelenés jelenjen meg 

(8) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetében a tetőhajlásszög 
36-45 fokos, a héjazat anyaga elsősorban égetett cserép vagy nád. Fémlemez tetőfedés 
akkor lehetséges, ha felületi tagolása cserépfedés megjelenésű. A héjazat színe cserépszínű, 
barna vagy szürke. Az épületek nyílászárói jellemzően kis felületűek, elsősorban a légcsere 
és a közlekedés céljára méretezettek legyenek. 

(9) Növénytelepítések során nem invazív, őshonos fajok kerüljenek telepítésre. 

 

10.  Egyéb, általános területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények 

10.  § 
 

(1) A település belterületén tetőfedés csak természetes anyagból (nád, cserép, zsindely) 
lehetséges, fémlemez, bitumenes hullámlemez tetőhéjazatként nem alkalmazható. 

(2) Mezőgazdasági területen elhelyezhető építmények kivitelezése során hullámpala, fém, 
műanyag lemez sem oldalfalként, sem héjazatként nem alkalmazható. 

  

11. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése 

11.  § 
 
(1) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos 

építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el, kivéve, ha az a település 
teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges. 
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(2) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási 
területe alkalmas. 

(3) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron 
vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető. 

(4) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges 
közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás-
szabályozó stb.) takartan, közterületen látványában kedvező megjelenéssel helyezendő el. 

(5) Természetvédelemmel érintett területeken  
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani. 

b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el. 
c) kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén, 

teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges. 

 

12. Reklámok, reklámhordozók 

12.  § 
 
(1) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz az előkertben 

nem helyezhető el. 

(2) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. 
Egyéb közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű 
helyezhető el. 

(3) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos 
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el. 

 
 

V. Fejezet 
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

13.  Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere 

13.  § 
 
E rendeletben önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer nem kerül bevezetésre. 
 
 
 
 
 

VI. Fejezet 
Településkép-érvényesítési eszközök  

14.  A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 
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14.  § 
 

(1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden olyan építési 
tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. 
(VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy településképi szempontból 
meghatározó területen található. 

(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérhető minden olyan építési 
engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén, melyet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja tartalmaz. 

(3) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész, annak 
hiányában a polgármester feladata. 

(4) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt – az (1) bekezdésben 
foglaltakon kívül - bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a főépítésznél, annak hiányában a 
polgármesternél. 

(5) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt legalább 8 nappal az építési 
tevékenység megkezdése előtt, illetve a településkép – védelmi tájékoztatás és szakmai 
konzultáció kezdeményezésének írásban történő benyújtását követő 8 napon belül le kell 
folytatni. 

(6) A településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész, illetve annak 
hiányában a polgármester emlékeztetőt készít. 

(7) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes. 

 

15.  A településképi véleményezési eljárás 

15.  § 
 
E rendeletben településkép véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre.  
 

16.  A településképi bejelentési eljárás 

16.  § 
 
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni  
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a) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti építési engedélyhez nem 
kötött építési tevékenységeket megelőzően, 

b) meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, 
rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén, 

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen információs vagy más célú 
berendezés elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása esetén. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerinti információs vagy más célú berendezések 
elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület használatára szerződés csak a 
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét 
tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével 
köthető. 

(3) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre 
indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális 
adathordozót kell mellékelni. 

(4) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia. 

(5) A tevékenység a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott igazolás birtokában, az 
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz egyéb 
hatósági engedély nem szükséges. 

(6) A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától 
számítva: 

a) állandó építmény esetén végleges, 
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap, 

c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén legfeljebb 2 év, 
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén a 

működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év, 
e) útbaigazító hirdetmény esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 2 év. 

 

17.  A településképi kötelezés 

17.  § 
 
E rendeletben településképi kötelezés nem kerül bevezetésre. 
 
 
 
 
 

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 
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18.  § 
 

(1) E rendelet 2017. október 16. napján lép hatályba. 
(2) Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének 9/2007 (VI.27.) számú a Helyi 

építési szabályzatról szóló rendeletének alábbi részei hatályukat vesztik: 
a) 4.§ (2) bekezdés j) és m) pontja 

b) 4.§ (3) bekezdés k) és n) pontja 
c) 4.§ (4) bekezdés k) és n) pontja 

d) 4.§ (5) bekezdés k) és n) pontja 
e) 5.§ (2) bekezdés k) pontja 

f) 6.§ (3) bekezdés l) pontja 
g) 6.§ (5) bekezdés l) pontja 

h) 8.§ (3) , (15) és (16) bekezdés  
i) 10.§ (3) bekezdés f) pontja 

j) 11.§ (7) bekezdés c), d), h), i) pontja 
k) 11.§ (12) bekezdés g) és h) pontja 

l) 11.§ (13) bekezdés f) pontja 
m) 12.§ (4) bekezdés i) és j) pontja 

n) 13.§ (1) , (2) a), b) és c), (3), (4) a) és b), (5) bekezdése 
 
 
Tiszasas, 2017. ............. 
 
 
 

polgármester 
 

jegyző 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 8/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez 
 
Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása - Belterület 
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III.Napirend 
A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Én a választópolgárok 25 %-át javaslom. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2017.(X.13.) számú rendelete 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
NINCS MEG! 
 
IV.Napirend 
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
dr Babák Zoltán 
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329 mázsa barnakőszenet kapott az önkormányzat, ennek a kiosztásához szükséges a helyi 
rendelet elfogadása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. 
 
dr Babák Zoltán jegyző ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2017.(X.13.) számú rendelete 
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 
NINCS MEG! 
 
V.Napirend 
A család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának módosítása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Dr Babák Zoltán 
A család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának ellenőrzése során merült fel, hogy 
a szolgálat iroda helyisége nem akadálymentesített, ezért ügyfélfogadási szempontból 
kifogásolt. Ezt úgy oldanánk meg, hogy az ügyfélfogadást az önkormányzat épületébe tennénk 
át a Rákóczi u.32-be, minden szerdán 8 órától 10 óráig. Határozat szükséges a módosításról, 
valamint az egységes módosításról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
97/2017.(X.13.) számú határozata 
 
 
NINCS MEG! 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2017.(X.13.) számú határozata 
 
NINCS MEG! 
 
VI.Napirend 
A szabályozott elektronikai ügyintézés szolgáltatás jogszabályszerű teljesítésére 
vonatkozó megállapodás 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
A települési önkormányzatok 2018. január 2. napjától kötelesek az elektronikus ügyintézést a 
jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítani. A Közinformatika Kft az önkormányzati 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítására küldött árajánlatot, nettó 
280.000,-Ft-ért kívánják ezt kialakítani.Még két ajánlatot kértem, az egyik nettó 480.000,-Ft, a 
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másik pedig nettó 550.000,-Ft-ról szólt. A vállalkozási szerződés a Tiszasasi Közös 
Önkormányzati Hivatallal köttetne, ezért a költség felét Szelevény fizetné. 
Én a Közinformatika Kft-vel javaslom a szerződés megkötését és a költségvetésben az erre 
vonatkozó összeg biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2017.(X.13.) számú határozata 
A szabályozott elektronikai ügyintézés szolgáltatás jogszabályszerű teljesítésére 
vonatkozó megállapodásról 
 
NINCS MEG! 
 
VII.Napirend 
Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése 
Előadó: dr.Babák Zoltán jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2017.(X.13.) számú határozata 
A településen működő általános iskola felvételi körzethatárának véleményezéséről 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC.törvény 50.§ (8) bekezdésében foglaltakra 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: dr Babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Képviselő-testület tagjai 
Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola  
Irattár. 
 
VIII.Napirend 
Egyéb aktuális kérdések 
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1. 
Gyói Gábor 
A Rákóczi Szövetség támogatja a szomszédos országokban élő magyar közösségeket, ahol 
meghatározó szerepet játszik, hogy Kárpátalján és a Felvidéken magyar gyermekeket 
iskoláznak be, ösztöndíjat adva részükre. A gyermekek száma a magyar nyelvű iskolákban 
folyamatosan növekszik. 2016-ban 231 önkormányzat támogatta a szövetség munkáját.  
Javaslom, hogy egy csekély összeggel – 10.000,-Ft-tal támogassa önkormányzatunk e nemes 
célt. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
101/2017.(X.13.) számú határozata 
Rákóczi Szövetség munkájának anyagi támogatásáról 
 
Tiszasas Község Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség támogatásáról az alábbi határozatot 
hozza: 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a Rákóczi 

Szövetség ( 1027 Budapest Szász Károly u.1.IV/1. képviseli: dr. Halzl József elnök ) munkáját. 

A támogatás összegét 10.000 Ft-ban határozza meg. 

Felelős: Gyói Gábor polgármester  

Határidő:  azonnal 

 
A határozatról értesül:  
Gyói Gábor polgármester  
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület – helyben 
Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u.1. IV/1 
Irattár. 
 
2. 
dr Babák Zoltán 
Az orvosi rendelőben lévő defibrillátor készülék felülvizsgálata kapcsán kértünk árajánlatot a 
készülék felújításához. Medi-Print Medical Kft Kecskemét árajánlata  a legkedvezőbb, nettó 
180.467,-Ft értékben. Ebben benne van az akkumulátor, elektródák, valamint felülvizsgálat és 
kiszállás díja is. Ezeket az orvosi készülékeket évente felül kell vizsgálni, mert ellenőrzik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
102/2017.(X.13.) számú határozata 
Defibrillátor készülék felülvizsgálatának megrendeléséről 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az orvosi 
rendelőben lévő defibrillátor készülék felülvizsgálatával a Medi-Print Medical Kft-t  
( 6000 Kecskemét, Vörösmarty u.10. ) bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr Babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
3. 
Gyói Gábor 
Ajánlatot kaptunk a MOL-tól földgáz szolgáltatásra, 13 %-al olcsóbban mint a jelenlegi 
szolgáltatónál. Végeztünk számításokat és havonta közel 100.000,-Ft-ot tudnánk 
spórolni.Javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
103/2017.(X.13.) számú határozata 
 
NINCS MEG! 
 
 
4. 
Gyói Gábor 
2017. november 4-én a Vöröskereszt helyi szervezete megrendezi a hagyományos véradó bálat, 
melyhez kérik az önkormányzat anyagi segítségét. 
Minden évben támogatjuk a rendezvényt, így javaslom az idén is 50.000,-Ft-tal támogassuk a 
rendezvény megszervezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



21 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
104/2017.(X.13.) 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. 
 
Ezután szó volt még a markológép eladásáról, valamint a helyi közlekedés nehézségeiről is. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

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


