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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.április 10-én megtartott  képviselő-testületi, valamint a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet, valamint településrendezési terv és a településfejlesztési 
koncepció elkészítésével kapcsolatos közmeghallgatás keretében társadalmi egyeztetés 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 
Kiszelovics Ildikó településtervező 
 
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: 
 

1. Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevényi tagintézménye 
átszervezésének véleményezése 

2. Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében 
alkalmazható élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 3/2008.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

3. A településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvényben foglalt 
önkormányzati feladatok 

4. Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
5. Közmeghallgatás 

 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
32/2017.(IV.10.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. április 10-i ülés napirendjét 
az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I. Napirend 
Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi tagintézménye átszervezésének 
véleményezése 
Előterjesztő: dr Babák Zoltán jegyző 
 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
 
Dr. Babák Zoltán  
Érkezett egy megkeresés a Szolnoki Tankerületi Központtól a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 
Általános Iskola Tiszasasi Tagintézmények átszervezésével kapcsolatban. Az átszervezés 
értelmében a tagintézmény új alapfeladattal bővülne, melynek értelmében sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált ellátási feladattatait látná el, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
oktatásának bővítése történne meg, azaz mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos 
(látási, hallási) halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásával bővülne az alapfeladat. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján kérem a 
T. Képviselő-testületet az átszervezés véleményezésére.  
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést folytatott az előterjesztésben foglaltakról.  
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
33/2017.(IV. 10.) számú határozata 
Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézmények átszervezéséről  
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testületet megtárgyalta Cserkeszőlői 
Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézmények átszervezésére vonatkozó 
előterjesztést, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) 
bekezdésére figyelemmel egyetért az intézmény alábbi átszervezésével: 
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Az intézményt érintő átszervezés 

 
 
kategóriája 

 
alkategóriája 

 
rövid tartalmi 
összefoglalója 

 
Alapfeladat bővülése új 
alapfeladattal 

 
Sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált ellátási 
feladata 

 
A sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált 
oktatásának bővítése: 
mozgásszervi fogyatékos, 
érzékszervi fogyatékos 
(látási, hallási) halmozottan 
fogyatékos 

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

A képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
 
 
II. Napirend 
Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható 
élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2008.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Az utóbbi időben olyan visszajelzések érkeztek, hogy a konyhán az előállított ételek minősége 
jelentősen javult. Azt is tudja mindenki, hogy jelentős személyi változások történtek a konyhán. 
Én azt szeretném, hogy ezek a személycserék beváltanák a hozzá fűzött reményeket, és ezt az 
irányt tudnánk tartani. Viszont úgy érzem, hogy a jelenlegi díjakon ezt a minőséget nem tudjuk 
tartani. Bizonyos mértékű emelésre szükség lenne. Annyit szeretnék javasolni, hogy a felnőtt 
ellátáson, - kivéve a szociális ellátásban étkezőket, ahol megmaradna a jelenlegi 560,-Ft, - 
emeljünk, 600,-Ft-ot javaslok. 
 
Vágner István 
A szociális étkeztetés díját miért ne emeljük? Én egyébként keveslem a 40,-Ft emelést. 
 
Gyói Gábor 
A szociális étkeztetés nálunk szakfeladat, az arra kapott normatíva ezt fedezi. 
A negyedéves kimutatás most fog elkészülni, lehet jó lenne ezt megvárni, és utána dönteni, 
hogy ne kelljen esetleg kétszer emelnünk. 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
Véleményem szerint rossz a konyha gazdálkodása, mert olyan árukat is megrendel, ami nagyon 
sokba kerül. 
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Gyói Gábor 
Azt is kell vizsgálnunk, hogy mi az, amivel ennyire megemelkedtek a költségek. A másik, hogy 
jelenleg 700.000,-ft összegű készletünk van, ami eddig nem volt jellemző a konyhára. 
 
Vágner István 
Ha meglesz a kimutatás, azt a testület tárgyalja már át, mert akkor látnánk, hogy hol lehetne 
változtatni, és annak arányában emelni. 
 
Kakulya Károly 
Ha most nagyon megemeljük az árat, az a darabszám visszaesését fogja eredményezni. 
 
Gyói Gábor 
Ez igaz, a 10 % emelés bele kell, hogy férjen. 
 
Tényi Imre 
Ezzel én is egyetértek. Ha költségcsökkentést szeretnénk elérni, mélyebben bele kell nézni a 
nyersanyag beszerzésbe. 
 
Gyói Gábor 
Javaslom, hogy a térítési díj emelésben ma ne döntsünk, a kimutatás ismeretében a következő 
testületi ülésen döntsünk. 
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
34/2017. (IV. 10.) számú  határozata 
Az óvodában, általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható 
élelmezési nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. 
(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításának elnapolása 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az óvodában, 
általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési 
nyersanyagköltségekről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008.(II.12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról a döntést elnapolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
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III. Napirend 
A településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvényben foglalt önkormányzati 
feladatok 
Előterjesztő: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor polgármester átadta a szót Kiszelovics Ildikó településtervezőnek. 
 
 
Kiszelovics Ildikó 
Köszöntöm a T. Képviselő-testületet. Településképi Arculati Kézikönyvet kell a településeknek 
jogszabályi rendelkezés alapján készíteni, ill. erre építve egy településképi rendeletet. Miről is 
szólna ez? Biztosan Önök is hallottak arról, hogy az elmúlt évben az építésügy területén több 
jogszabályi változás volt. Először 150 m2 alatt nem kellett építési engedély, és ezt egyre 
tornázzák fel. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki úgy építhet ahogy akar, hanem azt jelenti, hogy 
nincs ugyan építési engedély, ugyanakkor építész-tervező ugyanúgy kell, az épület tervét 
ugyanúgy el kell készíttetni, sőt nem engedélyes szintű tervet, hanem kivitelezési szintű tervet 
kell készíteni. A felelősség az építtetőre és az építésztervezőre került át. Az építésztervező 
felelőssége az, hogy ismerje a helyi jogszabályokat, megnézze a rendezési tervet, melyek az 
előírások, és az egyéb műszaki előírások alapján megtervezze az épületet. Az építésügyi 
hatóság ebből a feladatból kivonul, és gyakorlatilag mire az első ellenőrzések elkezdődnek az 
építésnél, addigra már lábazatig kész van egy ház.  Ekkor már nagyon nehéz bármit tenni, 
bírságolni lehet, vagy a visszabontást elrendelni. Esetlegesen a települések arculata valami 
negatív irányba elmozdul. Nincs egy kontrol, nincs egy engedélyezés, hogy mondjuk az az 
épület illik-e oda abba az utcaképbe. Ezért kell egy ilyen Településképi Arculati Kézikönyvet 
minden településnek készíteni. Ennek az elkészíttetésére, jóváhagyására és tartalmi felépítésére 
törvényi kötelezettség van. Ez szólna arról, hogy a település be van mutatva, fotókkal illusztrált 
könyv lenne. Ennek az egyik fejezete pedig arról szólna, hogy a település egyes részein meg 
kellene határozni az építészeti jellemzőket. Ennek az lenne a lényege hogy ha a településeken 
lenne főépítész, akkor aki építkezni szeretne az bemenne ehhez a főépítészhez, és Ő a kézikönyv 
alapján bemutatná, hogy ott abban az utcában mi a kívánalom. Pl.: ott ne legyen emeletes épület, 
ne legyen kék tetőfedés. Ez alapján készül el az épület terve. Az Arculati Kézikönyv egy 
képekkel illusztrált kiadvány, de ennek a jelentősége az, hogy az alátámasztó munkarésze egy 
településképi rendeletnek. Ez a rendelet és a helyi építési szabályzat együtt fog működni. 
Ellenőrzéskor ezt nézik, hogy ezekkel összhangban van-e az az építés ami a településen folyik. 
Október 1-jére a kézikönyvnek és a rendeletnek el kell készülnie. Ezt le is kell egyeztetni és 
jóvá hagyatni. Törvényi kötelezettség az, hogy kétszer kell lakossági fórumot tartani. Amikor 
elkészül a rendelet és a kézikönyv 4 államigazgatási szervnek kell egyeztetésre küldeni. Az 
arculati kézikönyv valamint a rendelet elkészítésének koordinálására az önkormányzatoknak 
főépítészt kell alkalmazni. Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a 
településrendezési terv elkészítése is folyamatban van, így a megalapozó vizsgálatok már 
túlnyomórészt elkészültek. A jelenleg hatályos településrendezési tervhez is készült egy helyi 
értékvédelmi vizsgálat, amit aktualizálunk, ez egyébként a településképi rendelet kötelező 
alátámasztó munkarésze. Mivel én Készítem Tiszasason a településrendezési tervet és helyi 
építési szabályzatot, így főépítészként nem közreműködhetek, május elejéig kell az 
önkormányzatnak egy főépítészt alkalmaznia.  
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Dr. Babák Zoltán  
T. Képviselő-testület először a kiküldött anyagban foglaltak szerint dönteni kellene arról, hogy 
a Településképi Arculati Kézikönyv valamint a településképi rendelet elkészítésére adott 
árajánlat közül melyiket fogadja el.  
Dr. Babák Zoltán jegyző ismerteti a 3 árajánlatot, mely szerint a Kiszelovics és Társa 
Településtervező Kft 700.000,-Ft+ÁFA, az Urban Linea Kft 1.050.000,-Ft+ÁFA, és az Artvital 
Kft 1.380.000,-Ft+ÁFA árajánlatot adott.   

A Képviselő-testület rövid megbeszélést folytat az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
35/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Tiszasas Község teljes közigazgatási területére vonatkozó településképi arculati 
kézikönyv, településképi rendelet elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról 

 
Tiszasas Község Képviselő-testülete - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény rendelkezéseire - megtárgyalta a Tiszasas Község teljes közigazgatási területére 
vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére 
vonatkozó 3 db árajánlatot, és úgy dönt, hogy az elvégzendő feladatokra a Kiszelovics és 
Társa Kft 700.000,-Ft+Áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                       
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
Kiszelovics és Társa Kft 5000 Szolnok, Szántó krt 52. 
Irattár. 

 
 
IV. Napirend 
Egyéb kérdések 
 
1. 
Gyói Gábor 
Biztosan emlékeznek a képviselők Braxa József 014/2 és a 012/6 hrszú földcsere kérelmére, 
amelyet a képviselő-testület is tárgyalt az elmúlt évben. Az önkormányzatnak ebben az lenne 
az előnyös, hogy egy 1/1 tulajdoni hányadú területet kapnánk egy osztatlan közös erdő terület 
helyett. Egy értékbecslőt kértünk fel, hogy állapítsa meg a terület különbözetének értékét. Az 
értékbecslő a 014//2 hrsz-ú erdőrészlet forgalmi értékét 620.000,-Ft-ban a 012/6 hrsz-ú 
erdőrészlet forgalmi értékét 1.170.000,-Ft-ban határozta meg, így a különbözet 550.000,-Ft 
Előzetesen már Tényi Imre alpolgármester és Kakulya Károly tanácsnok urak is érdeklődtek, 
hogy mi lenne a különbözet értéke, amely 4-600.000,-ft közötti összeg. Braxa Józseffel 
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egyeztetve 500.000,-ft-ot tartana elfogadhatónak, amennyit az önkormányzatnak rá kellene 
fizetnie a területcserére. 1,2 hektár erdő helyett kapnánk 2,3 hektár erdő területet. 
Javaslom a cserét, az elhangzott feltételekkel. 
 
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
  
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
36/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Braxa József ingatlan-felajánlásával kapcsolatban  
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Braxa József 
kérelmét melynek értelmében a kérelmező az  1/1 tulajdoni hányadába tartozó erdő 
művelési ágú ( 18,72 AK, 2,3398 ha)  tiszasas 012/6 hrsz-ú ingatlant felajánlja az 
Önkormányzatnak  az Önkormányzat 5922/171570 tulajdoni hányadába tartozó erdő 
művelési ágú ( 9.87 AK, 1,23375 ha) ) tiszasas 014/2 hrsz-ú ingatlan helyett úgy, hogy az 
Önkormányzat egyenlítené ki  az értékbecslő valamint az eljáró ügyvéd költségét valamint 
részére árkülönbözetet fizetne.  
 
A Képviselő-testület a felajánlással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 
 

 A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megbízott értékbecslő az 
Önkormányzat tulajdonába tartozó 014//2 hrsz-ú erdőrészlet forgalmi értékét 620. 
000,-Ft-ban a Braxa József tulajdonába tartozó 012/6 hrsz-ú erdőrészlet forgalmi 
értékét 1. 170. 000,-Ft-ban határozta meg 

 A Képviselő-testület a felajánlást elfogadja, a felajánlott ingatlant - a mező és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 11.§ (2) bekezdés c) 
pontjában foglaltakra figyelemmel - közfoglalkoztatás céljára kívánja 
felhasználni, kiegyenlíti az értékbecslő, valamint az eljáró ügyvéd költségét, 
valamint az ingatlanok közötti árkülönbözetre tekintettel a kérelmező részére 500. 
000,-Ft-ot kíván megfizetni.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás 
aláírására. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                       
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
Kérelmező 
Irattár. 
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2. 
Gyói Gábor 
Horváth Ádám tiszasasi lakos az alábbi kérelemmel fordult a képviselő-testület felé: 
 
Kérelem felolvasva: 
„Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy engedélyezni szíveskedjenek az Arany János utca 
két végén lévő teherautóval behajtani tilos tábla alá egy „kivéve célforgalom” kiegészítő táblát 
elhelyezni. Indokaim a következők: A munkám elengedhetetlenné teszi a gyakori teherautó 
használatát, aminek a súlya meghaladja a 3,5 tonnát. Ha valami olyan dolgot szeretnék szállítani 
a lakáshoz ami személygépkocsival nem oldható meg, de teherautóval az lenne. A teherautót 
az udvaromban szeretem tudni biztonságban nem pedig az utcán kívül a tiltó tábla miatt.” 
Javaslom a kiegészítő tábla elhelyezését az Arany János és Rákóczi utca közötti összekötő út 
két végére. 
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
37/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Kiegészítő KRESZ tábla elhelyezéséről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Arany János 
utcába a tehergépkocsival történő behajtást tiltó táblát egy „kivéve célforgalom” táblával 
egészíti ki.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                       
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
  Irattár. 

 
 
3. 
Gyói Gábor 
A hét végén elindult egy települések közötti horgászverseny, amelyet Berényi József csépai 
lakos szervez. Ebben Tiszaug, Tiszasas, Csépa és Szelevény települések vesznek részt. 
Településenként két csapat nevezhet. Javaslom a szervezés lebonyolítására 50.000,-Ft anyagi 
támogatást nyújtson a képviselő-testület, már csak azért is, mert a mi horgász tavunk is ezzel 
népszerűsítésre kerül. 
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
38/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Horgászverseny támogatásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszaug, 
Tiszasas, Csépa és Szelevény települések részvételével megrendezésre kerülő 
horgászversenyt a 2017. évben 50. 000,-Ft-tal támogatja.   
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
 
                       
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján 
Irattár. 

 
 
4. 
Gyói Gábor 
Varga Csilla, aki a Topkids Kse edzője, nyújtott be támogatás kérelmet arra vonatkozóan, hogy 
az április 23-án Tiszakécskén megrendezendő karate versenyen a tiszasasi diákokat anyagilag 
támogassa az önkormányzat. A nevezési díj 3. 500,-Ft, ami néhány család esetében megterhelő. 
Véleményem szerint minden olyan dolog, amivel a gyerekeket elmozdítjuk a számítógép 
mellől, az jó irány. 
 
Vágner István 
Ha a horgászversenyt támogattuk, akkor a gyerekeket is támogassuk. 
 
Javaslatként 50. 000,-ft támogatás hangzott el a képviselők részéről. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
39/2017. (IV. 10.) számú  határozata 
Varga Csilla Topkids Kse edzője részére anyagi támogatás versenyen való részvételhez 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Varga Csilla 
Topkids Kse edzője részére 50. 000,-Ft anyagi támogatást nyújt a tiszasasi gyerekek 
versenyen való részvételéhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
Varga Csilla Topkids Kse edzője 
Irattár. 
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5. 
Gyói Gábor 
Vígh Imre és Gecse Anita tiszasasi lakosok azzal az ismételt kéréssel fordultak az 
önkormányzathoz, hogy a Fő út 58.szám alatti szolgáltatóházban megüresedett lakást bérbe 
szeretnék venni. 
Az előző elutasító döntésünket azzal indokoltuk, hogy az épületet fel szeretnénk újítani, és ezért 
nem adjuk bérbe. Szeretném őket támogatni, csak az a baj, hogy közbe jött a védőnői állás 
megüresedése, és ha esetleg jelentkezik valaki az állásra, lehet, hogy lakást kell neki 
biztosítanunk. Amúgy ez a lakás szolgálati lakás céljára van fenntartva. Amíg ki nem derül, 
hogy erre szükség lesz-e, mint szolgálati lakás, addig nem áll módunkban a lakást kiadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
40/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Vígh Imre önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti kérelméről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonába 
tartozó szolgálati lakást nem kívánja bérbe adni arra való tekintettel, hogy a nevezett 
lakás szolgálati lakás céljára van fenntartva és a megüresedő védőnői állásra 
jelentkezőnek esetlegesen szolgálati lakást szükséges biztosítani.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
Kérelmező 
Irattár. 

 
 
6. 
Gyói Gábor 
Szitó Adél tiszasasi lakos fordult az önkormányzathoz az alábbi kérelemmel: 
„ Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Tiszasas, Ady Endre utca 3. szám alatti, jelenleg 
Kecskés Károly és felesége tulajdonát képező ingatlan megvásárlását tegyék lehetővé 
számomra. Felsőfokú csecsemő és kisgyermek nevelő-gondozó végzettségem megszerzése 
után itt maradtam a szülőfalumban. Pályakezdőként jelenleg a Tiszasasi ÁMK óvodájában 
dolgozom. Tiszasason szeretnék letelepedni, ezért kérem az Önök segítségét. Anyagi helyzetem 
nem teszi lehetővé, hogy a vételárat egy összegben kifizessem, ezért amennyiben lehetséges, 
részletfizetési kedvezményt szeretnék kérni.” 
A Kecskés Károly és felesége ügye ismert a képviselők előtt, annyi tájékoztatást adtam a 
kérelmezőnek, hogy erre akkor térjünk vissza, amikor az önkormányzat nevén lesz az ingatlan. 
Magam részéről támogatom a kérelmet. 
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Vágner István 
Most dönthetünk abban, hogy amennyiben az önkormányzat nevére kerül, akkor eladjuk részére 
részletfizetéssel az ingatlant, ezzel ne kelljen már a testületnek még egyszer foglalkoznia. 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
Havi 50. 000,-Ft részletet tudna fizetni. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
Bejelentem személyes érintettségemet és nem kívánok szavazni.  
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
41/2017. (IV. 10.) számú határozata 
Szitó Adél ingatlanvásárlási kérelméről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szitó Adél 
Tiszasas, Kossuth L. u. 3. szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonába kerülő és 
2.010.000,-Ft forgalmi értéken megállapított Tiszasas Ady E. u. (hrsz: 879) ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó kérelmét.  
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a nevezett ingatlan az Önkormányzat 
tulajdonába kerül, hozzájárul az ingatlan kérelmező általi havi 50. 000,-Ft-os részletekben 
történő megvásárlásához úgy, hogy a fent nevezet vételár teljes kiegyenlítéséig a 
tulajdonjogot fenntartja.  
 
Az ingatlan részletekben történő megvásárlásával kapcsolatban felmerülő költségeket a 
kérelmező viseli. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
 
Erről értesülnek: 

A képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
Kérelmező 
Irattár. 
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Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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


