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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a 2018.március 19-én 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.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
Jelenléti ív szerint 
 
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./ Előterjesztés Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

2./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről   

Előadó: Gyói Gábor  polgármester  

 
3./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervéről  

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 
4./ Előterjesztés Tiszasas Község 38/2007. (VI.27.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és 

a  helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
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5./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 
6./ Előterjesztés az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

7./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 
meghatározásáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester        

 
8./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 

energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságának 
megválasztásáról  

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

 
9./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének korszerűsítése, 

energiahatékonyságának növelése”  tárgyú projekt  közbeszerzési eljárásához meghívandó 
ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről. 

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

10./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatokról 

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

 

11./ Előterjesztés a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
12./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 

13./ Előterjesztés a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének 
kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 

14./ Előterjesztés a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
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15./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
16./ Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítésére 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző   

 
17./ Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Előterjesztés az Alkony Gondozási Központ  Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének 

megválasztására 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
Gyói Gábor polgármester javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének változtatására, 
miszerint először a VII.napirend, majd a VIII.,IX.,X. napirend tárgyalását javasolja. 
 
A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
18/2018.(III.19.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. március 19-i képviselő-
testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
VII.Napirend 
 Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 

meghatározásáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester  
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Gyói Gábor 
A tény az az, hogy 115.000,-Ft-ba kerül egy ember ellátása az idősek otthonában. Ahhoz, hogy 
a térítési díjat ki tudjuk kalkulálni, az egy elég bonyolult képlet, és az állami hozzájárulás 
mértéke ebben a képletben nagyban függ attól, hogy mennyi a befizetés. Ha emeljük a 
befizetést, akkor csökken az állami hozzájárulás mértéke. Ha a 115.000,-Ft-ot megpróbáljuk 
megközelíteni, akkor az a furcsa helyzet áll elő, hogy azoknak a száma, akik jelenleg nem tudják 
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a térítési díjat kifizetni, meg fog emelkedni. Tehát azt az önkormányzatnak kell befinanszírozni. 
Azért maradnék a mostani beterjesztett emelésnél, mert van egy olyan tétel a bentlakás 
finanszírozásában, ami egy érthetetlen módon csökkent le jelentősen. Három évvel ezelőtt a 
működési hozzájárulás 12 millió Ft volt, tavaly 8 millió, az idén pedig 4 millió Ft. Kértük ennek 
a felülvizsgálatát. Amennyiben a pótigényünk keretében a működtetési hozzájárulásra sikerül 
forrást szereznünk, abban az esetben a 95.100,-Ft-tal tudunk boldogulni. ha nem, akkor még év 
közben tudunk a térítési díjon emelni. A költségvetésbe beállítottuk ezt a 95.100,-Ft-os díjat. A 
többi ellátásban nem történik emelés. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja: 
 
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete 
a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által 
biztosított ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel 
rendjéről szóló 6/2010.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében 
és a 115. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:   
 
 

1.§ 
 
 
 
A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított 
ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 
6/2010.(IV. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet a 2018. április 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
                        Gyói Gábor                                                  Dr. Hoffmann Zsolt  
  polgármester     helyettesítő jegyző 
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2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
„6/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  

 
 

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonának 2018. év április 
01. napjától érvényes intézményi térítési díja és személyi térítési díja  

 
1. Szociális étkeztetés 

 
 
 

Az intézményi térítési díj szociális étkeztetést igénybe vevők esetén: 
 

-  helyben fogyasztás, illetve elvitel esetén 
600,- Ft/ adag 

 
-  lakásra szállítás esetén 

660,- Ft/ adag 
mely magába foglalja az étel kiszállításának költségét, mely 60,- Ft/adag   

  
 

2. Házi segítségnyújtás 
  
 A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja 

 
- személyes gondozás térítési díja  

     500,- Ft/gondozási óra 
 

- szociális segítés térítési díja 
                           500,- Ft/gondozási óra 
  

3. Nappali ellátás 
 

 Nappali ellátás intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők 
esetén: 

0,- Ft / nap / fő 

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén csak az étkezésért kell térítési 
díjat fizetni:  

600,- Ft/adag 

 

4. Tartós bentlakásos ellátás 
 

 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi térítési díja 
3.170,- Ft/nap 
95.100,- Ft/hó 
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VIII.Napirend 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló 
bizottságának megválasztásáról  

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Solymosi Zoltán ismertette az előterjesztésben leírtakat. 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2018. (III.19.) számú határozata 
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságának 
megválasztásáról  
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat által benyújtott a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda 
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési 
bíráló bizottságába az alábbi személyeket választja meg: 
 
   Elnöke:  

- dr. Hoffmann Zsolt  helyettesítő jegyző 
  végzettsége:  jogász, Szegedi Tudomány Egyetem, jegyzői gyakorlat 

   Tagjai: 
- Bakos László  közbeszerzési szaktanácsadó 

végezettsége: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
           : felsőfokú műszaki végzettség   

- Hegedűsné Szitó Lilla  intézmény-vezető 
  végzettsége: óvodapedagógus 
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi referens 
 végzettsége:  mérlegképes könyvelő 
- Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 végzettsége: építész technikus 
 

Felelős: Gyói Gábor-polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
                                       -Gyói Gábor polgármester 
                                       -dr. Hoffmann Zsolt  helyettesítő jegyző 
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                                       -Képviselő-testület tagjai – Helyben 
                                       -Irattár                      
     

IX.Napirend 
Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének 

korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése”  tárgyú projekt  közbeszerzési 
eljárásához meghívandó ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről. 

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Solymosi Zoltán ismertette az előterjesztésben leírtakat. 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 /2018. ( III. 19. )számú  határozata 
 
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése”  tárgyú projekt  közbeszerzési eljárásához meghívandó 
ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00009 azonosítási számú ,, Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény harmadik része 115.§ (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó 
hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásba az alábbi kimutatásban szereplő 
ajánlattevő vállalkozásokat jelöli meg: 
 
1. 
Megnevezése: Imrei István Kft. 
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32. 
Adószáma: 11501330-2-16 
Cégjegyzék száma: 16-09-004414 
 
2. 
Megnevezése: KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft. 
Székhelye: 5083. Kengyel, Rákóczi út 22. 
Adószáma: 22712242-2-16 
Cégjegyzék száma: 16-09-012149 
 
3. 
Megnevezése: K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft. 
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bem József u. 3/b. 
Adószáma: 13921569-2-16 
Cégjegyzék száma: 16-09-009260 
 
4. 
Megnevezése: Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 
Székhelye: 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
Adószáma: 20377261-2-16 
Cégjegyzék száma: 16-09-011203 
 
5. 
Megnevezése: Kalcsú Sándor egyéni vállalkozó 
Székhelye: 5465. Cserkeszőlő, Csalogány út 6. 
Adószáma: 61281477-2-36 
Nyilvántartási száma: 1809541 
 
Felelős:   Gyói Gábor – polgármester 
Határidő: azonnal  
A határozatról értesül: 
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Gyói Gábor polgármester 
Dr. Hoffmann Zsolt  helyettesítő jegyző 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Képviselő-testület tagjai  
Irattár 
 

 
 
X.Napirend 
Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett 
ajánlatokról 
Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 
 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Solymosi Zoltán ismertette az előterjesztésben leírtakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
21/2018. (III.19.)számú határozata  
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására 
beérkezett ajánlatokról 

 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a „Tiszasasi Óvoda 
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri 
feladatok ellátására a Fegyverneki Területfejlesztő Központ-és Mérnökiroda Kft.-vel (5231 
Fegyvernek , Szent Erzsébet út 101.) köt vállalkozási szerződést. 

A Fegyverneki Területfejlesztő Központ-és Mérnökiroda Kft ajánlata: nettó 448.000.- Ft + 
120.960.- Ft ÁFA, azaz bruttó 568.960.- Ft , melynek fedezete az elnyert támogatás összege. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Gyói Gábor  polgármester 
Határidő: 2018. március 31. 
 

Értesülnek: 

  -Gyói Gábor polgármester 
  -dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
  -Képviselő-testület tagjai 
  -Irattár 

 
I.Napirend 
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Előterjesztés Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről 
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Dr Hoffmann Zsolt 

Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és ismertette a lehetséges megoldásokat, mely szerint 
az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítása érdekében intézkedik, másrészt a jelenlegi 
helyzet érdekében hoz intézkedést. Itt a településrendezési tervet is figyelembe kell venni. 

Gyói Gábor 
 Az eredeti állapot nem egyezik meg a nyilvántartásban szereplő állapottal. Van egy őseredeti 
állapot, van egy eredeti állapot, és van egy közhiteles állapot. legutoljára abba az irányba 
mentünk el, hogy a készülő településrendezési terv kapcsán fogjuk ezt az ügyet rendezni. Ez az 
ügy a településrendezési terv készítésénél még nem került tárgyalásra. Én egyébként ebben 
látom a megoldást. Az eredeti állapot helyreállítása azért problémás, mert az önkormányzatnak 
ez kb.5-6 millió Ft-jába kerülne, mivel itt gázcsonk és szennyvízhálózat, valamint egy tűzcsap 
áthelyezés is megoldandó feladat lenne. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2018. (III.19.) számú határozata 
Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről 
 
 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Radics Tivadar 
Tiszasas, Fő u. 53/A. szám alatti lakos kérelmét, amely arra irányul, hogy az 
önkormányzat gondoskodjon az ún. Rákóczi utca zsákutcai részén a közterület 
elkerítésének megszűntetéséről. 
 
A Képviselő-testület ebben a tárgykörben a döntését az új településrendezési terv 
előkészítésével egyidejűleg, a települési főépítész illetve vezető településtervező 
véleményének kikérése után hozza meg. 
 

 
 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 
               - Gyói Gábor polgármester 
               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
               - Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. 

             - Irattár 
 

II.Napirend 
Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi 
munkatervéről   
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Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Gyói Gábor 
Az előterjesztésben szereplő tervet lehet módosítani, ez csak egy tervezet. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2018. (III.19.) számú határozata 
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
  
 
 
Erről értesülnek:  - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző  
   - Gyói Gábor polgármester 
   - Képviselő-testület 
   - Irattár 
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Tiszasas Község Önkormányzata 

Képviselő-testületnek 

 

 

2018. évi 

 

M U N K A T E R V E 

 

A Képviselő-testület üléseinek időpontja és napirendje 

 

 

 

Január 19. 

 

1.) Előterjesztés Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

2.) Előterjesztés Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos ingatlan felajánlásáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

3.) Előterjesztés Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti 
lakosok ingatlan felajánlásáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

4.) Előterjesztés Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35.  szám alatti lakos ingatlan 
felajánlásáról 

 Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

5.) Előterjesztés Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

6.) Előterjesztés Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
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7.) Előterjesztés Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti 
szerződésének megszüntetéséről 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

8.) Előterjesztés Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos 
helységbérleti jogáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

9.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatti önkormányzati 
helyiség használatához 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

10.) Egyebek 
 

 

 

Január 30. 

 

1./ Előterjesztés a TOP – 4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásainak lezárásáról új eljárások 
indításáról 

 Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
2./ Egyebek 

 
 

 

Február 15. 

 

1.) Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

 

 

Március 19. 
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1./ Előterjesztés Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

2./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről   

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                

 
3./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervéről  

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 
4./ Előterjesztés Tiszasas Község 38/2007. (VI.27.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve 

és a  helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
5./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 
6./ Előterjesztés az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

 

7./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 
meghatározásáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester        

 

8./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságának 
megválasztásáról  

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

 
9./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének 

korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése”  tárgyú projekt  közbeszerzési 
eljárásához meghívandó ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről. 

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 
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10./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására 
beérkezett ajánlatokról 

Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető 

 

11./ Előterjesztés a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról  

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
12./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 

13./ Előterjesztés a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 

14./ Előterjesztés a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
15./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 
16./ Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítésére 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző   

 
17./ Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 
1./ Előterjesztés az Alkony Gondozási Központ  Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének 

megválasztására 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

 

 

Április: 
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1.) Előterjesztés a nem közművel gyűjtött szennyvíz szabályozásáról. 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

2.) Előterjesztés az adóbevételek 2017. évi alakulásáról és az adóügyi feladatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 

 

3.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 

 

4.) Beszámoló Tiszasas közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság szilárdítása érdekében tett 
rendőri intézkedésről. 
Előadó: Simon Imre rendőr alezredes kapitányságvezető 

 

5.) Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: polgárőr egyesület vezetője 

 

6.) Egyebek 
 

 

 

Május: 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására. 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

2.) Előterjesztés a községi önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási 
rendeletének a megvitatásáról, elfogadásáról. 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

2.) Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 

Előadó: jegyző 

 

4.) Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről. 

Előadó: védőnő 
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5.) Egyebek 
 

 

 

 

Június: 

 

 

1.) Beszámoló a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet 2017. évi 
munkájáról 
Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezetője 

 

2.) Beszámoló a Tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2017. évi 
munkájáról. 

Előadó: intézményvezető 

 

 

3. )  Beszámoló a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi munkájáról. 

Előadó:  ÁMK vezetője 

 

4.) Egyebek 

 

 

 

Szeptember: 

 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására. 

 Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról 

Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
3.) Egyebek 
 
 
Október: 
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Közmeghallgatás: 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat munkájáról, fejlesztéseiről. 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 
 

 

November: 

 

1.) Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 
Előadó: jegyző 

 

2.) Egyebek 
 

 

 

December: 

 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására. 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

2.) Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi 
munkatervének elfogadásáról. 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

 

 
 

 

 

  

 
 
 

III.Napirend 
Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi belső 

ellenőrzési munkatervéről  
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Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Dr.Hoffmann Zsolt 
Az előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, mert a képviselő-testület tárgyalja meg az 
előterjesztést, és tegyen javaslatot, hogy az idén mi az a terület, amit esetlegesen a belső 
ellenőrzés vizsgáljon meg külön. Ez kötelező feladat minden évben. 
 
Gyói Gábor 
A belső ellenőrzés az olyan munka, ami értünk van, segíti a munkánkat. Gyakorlatilag minden 
intézményünknél történt már ellenőrzés több területen. 
 
Dr.Hoffmann Zsolt 
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a belső kontrollok működése itt az önkormányzatnál 
megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2018. (III.19.)számú  határozata 
A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasasi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést 
és azt az alábbiak szerint elfogadja: 
  
2018. évi belső ellenőrzési terv: 
 
    Belső kontrollrendszer ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a kialakított rendszer és eljárásrend megfelel-e 
a jogszabályi előírásoknak.  

 
Ellenőrzés típusa: célellenőrzés 
Ellenőrzött időszak: 2017.01.01 – 2017.12.31. 
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2018. május-június 

 
 
 
Erről értesülnek:  - Képviselő-testület  
   - Gyói Gábor polgármester 

- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző  
   - Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdasági vezető 
   - Irattár 
 
IV.Napirend 
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Előterjesztés Tiszasas Község 38/2007. (VI.27.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
terve és a  helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Gyói Gábor 
Ismert a képviselők előtt, hogy miért szükséges a jelenleg érvényben lévő településrendezési 
tervünk módosítása. Az épülő hordógyár miatt szükséges az érintett terület besorolása ipari 
területté. Szükséges egy határozat és egy rendelet elfogadása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – Testülete  
25 / 2018. (III.19.)számú határozata  
a 38/2007. (VI.27.)   számú Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott Tiszasas Község 
településszerkezeti tervének módosításáról 
 
 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 
megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
9§ (1) bekezdése értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett 
Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 38/2007. (VI.27.) számú határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Tervet a jelen határozat 1. mellékletét képező leírás és a 2. 
mellékletet képező „Településszerkezeti Terv Módosítása” megnevezésű TSZ - 2/m1  
rajzszámú tervlap szerint módosítja. 
 
 
Fenti határozat 2018. március hó 19. napján lép hatályba. 
 

 
 

5000 Szolnok, Szántó krt. I.lh. 52. II/5. 
 
 

Sz.:  25/ 2017 
 

25//2018.(III.19.) sz. Önkormányzati határozat 1. melléklete 
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TISZASAS 
 

KÖZSÉG 
  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETRE 
VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA  

 
 

38/2007. (VI. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Szolnok, 2018. március hó 
 

Aláírólap 
 

 
Tiszasas Község településrendezési tervének 

módosításához 
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Vezető településtervező:     ------------------------------ 

                         Kiszelovics Ildikó 
      TT-1-16-0238 

 településmérnök, városépítési   
  városgazdasági szakmérnök 

 
 
Tiszasas Község 38/2007. (VI. 27. ) számú Képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul: 
 

 
 
1. Tiszasas Község településszerkezeti tervének „5. Sajátos építési használat szerint 
beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területek" fejezete kiegészül: 
 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek: 
 
►belterületen:  
 
- lakóterületből tervezett kereskedelmi gazdasági – szolgáltató terület a település 

kereskedelmi központjában 
- református és katolikus temetők területéből kialakítandó kegyeleti parkok területe 

különleges területként 
- falusias lakóterületből – ipari, gazdasági terület a település belterületének 

peremterületén 
 

 
 
2. Tiszasas község településszerkezeti tervének „6. Változó területfelhasználás 
területkimutatása" fejezete kiegészül: 

 
 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 
 

 
Falusias lakóterületből – Ipari, gazdasági terület 

 

 
~ 4 667 m2 (0,47 ha) 

Összesen: ~ 4 667 m2 (0,47 ha) 
 
 

 
3. Tiszasas Község településszerkezeti tervének „7. Meglévő és tervezett 
területfelhasználási módok - szintterület- sűrűségek (m2/m2)" fejezete kiegészül: 
 



24 
 

 

 
- ipari gazdasági terület sz = 1,4 
 
Belterületen a tápkeverő üzem területe, külterületen a géptelep, Szik major, valamint a Csépai 
út mellé és a Szik major mellé tervezett iparterületek. Benzinkút létesíthetősége biztosítva. 
Kijelölésük a koncepció III. fejezetének A / 1 / c. és B / 4 /b pontjai alapján. Külterületen a 
mezőgazdasági feldolgozóipar erősítése a cél. 
Belterületen ipari fejlesztés hordógyártó üzem létesítése érdekében 
Közművesítettségi mértéke: részleges, belterületen: teljes 

 
 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotja: 
 
 

Kiszelovics és Társa Kft. 
 

5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I.lh. II/5. 
 
 

Sz.: 25 / 2017.  
 

 

TISZASAS 
 

KÖZSÉG 
  

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
   

9/2007. (VI. 27.) számú 
a  
 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
 
 

H.É.SZ. 
 

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 
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Szolnok, 2018. Március hó 
 

 
 
TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
 
3 / 2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában,  kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6.§ (1)  bekezdésében  
meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI.8.)  a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 29§ a) pontjában és  a partnerségi 
egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá, a 314/2012. (XI.8.)  a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 9. számú 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
 
 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, Állami 
Főépítész, Szolnok 

- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  Szolnok 

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
Szolnok  

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály 
(vízügyi szakterület) Szolnok 
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- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály 
(tűzvédelmi szakterület) Szolnok 

- Közép – Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály,  Útügyi Osztály, Szolnok 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Szolnok 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Osztály, Szolnok 
- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti 

osztályDebrecen 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és 

Talajvédelmi Osztály, Szolnok 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Budapest 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal, Budapest 
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati 

Osztály, Szolnok 
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Debrecen; 
- Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt. Szolnok 
- Víz – és Csatornamű Zrt., Szolnok 
- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen 
- E-On Zrt. Debreceni Régióközpont 
- Magyar Telekom Nyrt. Debrecen 
- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok 
- MÁV Zrt, Fejlesztési és Beruházási Igazgatósága, Budapest 
- Csépa Község Önkormányzata 
- Tiszakürt Község Önkormányzata 
- Tiszaug Község Önkormányzata 
- Csongrád Város Önkormányzata 
- Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 

 
 
véleményének kikérésével a Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő – testületének a Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 9/2007.(VI.27.) számú Önkormányzati rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő–testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
9/2007. (VI. 27.) számú Önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ)  

- 2. mellékletét képezi az SZ– 1 Szabályozási terv I. (külterület) elnevezésű külterületi 
szabályozási tervlap,  

- 3. mellékletét képezi az SZ -2 Szabályozási terv II. (belterület) elnevezésű belterületi  
szabályozási tervlap, 
 

 
 

2. § 
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Jelen rendeletmódosítás 1. mellékletét képezi az SZ – 2/m1 jelű Szabályozási tervlap. 
 
 

3. § 
 

A HÉSZ 3. Gazdasági terület 6.§. B. Ipari terület - a kiegészül az alábbi (5.a) bekezdéssel:  
 
(5.a) GIP4 - jelű építési övezet: tervezett belterületi hordógyártó üzem. 
 

a.) Az építési övezetben elhelyezhető: 
 

- az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei 
- hordógyártás ipari építményei 

 
b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: 
 

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások 

- oktatási, egészségügyi, szociális épületek 
 

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2500 m2.  
 
d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, 20 méternél szélesebb 
telek esetén az építési helyen belül az épület szabadon állóan is elhelyezhető. 
 
e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. 

 
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. 
     A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl. kémény, 
     tartály, stb.) 

 
g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. 

 
 h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 35 %. 
 

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 
rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti 
vízminőségvédelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok közül 
a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.  

 
j.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. 

 
k.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a   

            technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
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 l.) Parkolási lehetőséget, gépjárművek tárolását saját területen kell kialakítani. 
 
 

4. § 
 

A HÉSZ 3. Gazdasági terület 6.§. B. Ipari terület (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(6) Gazdasági terület építési övezeteire vonatkozó előírások: 
 

Sajátos építési 
használat szerinti 

terület 

Övezeti  
jel 

Kialakítható 
legkisebb 

telekterület 
méret 

 
m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
 

% 

Megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

 
m 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
 

% 

Előkert 
mérete 

 
 
 

m 

 
Kereskedelmi 

szolgáltató terület 
 

 
GKSZ 

 

 
1000 

 
O 

 
40 
 

 
6,00 

 

 
30 

 
10,00 

 
 
 

Egyéb ipari terület 
 
 

 

GIP1 

 

 
2500 

 
SZ 

 
40 

 
7,50 

 
35 

 
10,00 

 

GIP2 

 

 
4000 

 
SZ 

 
35 

 
9,50 

 
35 

 
10,00 

 

GIP3 

 

 
3000 

 
SZ 

 
40 

 
7,50 

 
35 

 
10,00 

 

GIP4 
 

 

 
2500 

 
O 

 
40 

 
6,00 

 
35 

 
- 

 
 

 
6. § 

 
Záró rendelkezések 

 
 

 
(1) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását 

követő 15. napján lép hatályba.  
 
 
 
(2) Kihirdetéséről és közzétételéről a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak 

szerint kell gondoskodni. 
 
 
Tiszasas,  2018. március hó 19. nap. 
 
 
 __________________________ ___________________________ 

 Polgármester Jegyző 
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V.Napirend 
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Dr.Hoffmann Zsolt ismertette az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotja: 
 
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2018.(III.19. ) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 10. § 
(2) bekezdése. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

kmf. 
  
 
 Gyói Gábor  Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester  helyettesítő jegyző 
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VI.Napirend 
Előterjesztés az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Dr.Hoffmann Zsolt ismertette az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotja: 
 

Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2018.(III.19. ) önkormányzati rendelete 
az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet a következő 7/A §-al 
egészül ki: 
 
„7/A. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. 
(2) Az adó alapja az (1) bekezdése szerinti adókötelezettség esetén a reklámhordozó  
reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. 
(3) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

kmf. 
  
 
 Gyói Gábor  Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester  helyettesítő jegyző 
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XI.Napirend 
Előterjesztés a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról  
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Gyói Gábor 
A Tiszasasi Polgárőr Egyesületet évek óta támogatjuk, most is javaslom a képviselő-
testületnek, hogy támogassák a kérelmet. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2018.(III.19.) számú határozata 
a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tiszasasi Polgárőr 
Egyesület részére 2018. évben a működéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Bertók Sándor, Tiszasas, Fő u. 110. 
    - Irattár 
 
XII.Napirend 
Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2018.(III.19.) számú határozata 
a Rákóczi Szövetség kérelméről 
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Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség 
(1027 Budapest, Szász K. u. 1.) Beiratkozási Programját 2018. évben is támogatni kívánja. 
 
A támogatás összege: 10.000,- Ft. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász K. u. 1. 
    - Irattár 
 

XIII.Napirend 
Előterjesztés a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének 

kérelméről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2018.(III.19.) számú határozata 
a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének kérelméről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Cserkeszőlői Petőfi 
Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye által rendezett hagyományos szavalóverseny 
díjazásához 30.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - Nagy Lászlóné tagintézmény-vezető, helyben 
    - Irattár 

 
 
XIV.Napirend 
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Előterjesztés a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Gyói Gábor 
Az előterjesztéshez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a gyerekek a művelődési házban 
szoktak edzeni, amit mi ingyen biztosítunk a rendelkezésükre, plusz fizetjük a fűtést, 
villanyt,stb. tehát ezt is számíthatjuk valamiféle támogatásnak. A gyereket fizetnek ezért. 
Javaslom, hogy ha lesz valami verseny, vagy rendezvény, akkor támogassuk őket, tehát konkrét 
cél megjelölésével.  
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2018.(III.19.) számú határozata 
a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tisza és Körösmenti 
Karatékák Alapítványát alkalmanként konkrét cél megjelölésével kívánja támogat.i 
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
     - Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa 
       6060 Tiszakécske, Dózsa telep 11. 
    - Irattár 
 
XV.Napirend 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester 

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

 dr Hoffmann Zsolt 
Ahol nincs közel optikai kábel, ott egy nagy sebességű mikrohullámú adók telepítésével 
próbálják a kommunikációt felgyorsítani. Ez nagyban hozzásegít bennünket ahhoz, hogy minél 
gyorsabban tudjunk ehhez a hálózathoz csatlakozni. Költségek nem terhelnek bennünket. 
Amikor majd kiépítésre kerül akkor látjuk majd a szerződést, hogy nekünk kell-e üzemeltetni 
majd a berendezéseket. Erről még nincs információnk. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
30/2018.(III.19.)számú  határozata 
tulajdonosi hozzájárulás adásáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a nagysebességű mikrohullámú 
összeköttetés kiépítése „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 
GINOP-3.4.2” projekt keretében megvalósítani tervezett NTG végpont kiépítésével az 5474 
Tiszasas, Rákóczi F. u. 32. szám alatti helyszínen egyetért. 
 
A fentiekre vonatkozó és jelen határozat mellékletét képező Kiviteli vázlattervet a Képviselő-
testület elfogadja.  
 
A Képviselő-testület, mint az épület tulajdonosa a szükséges kivitelezési munkákhoz, kültéri 
egységek elhelyezéséhez hozzájárul. 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
    - NISZ Zrt. 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
    - Irattár 
 
XVI.Napirend 
Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítésére 

Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző   

Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
dr Hoffmann Zsolt 
Egy szavazókörrel  rendelkező települések esetében a szavazatszámláló bizottság feladatát a 
helyi választási bizottság látja el. helyi Választási Bizottságot mindig a helyhatósági 
választások előtt szoktunk választani, tehát most csak a változások miatt kell pontosítanunk, 
aktualizálnunk  a bizottság tagjait. Az előterjesztésben foglaltak szerint javaslom beterjeszteni 
a képviselő-testület elé a helyi választási bizottság felállását. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2018.(III.19.) számú határozata 
a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítéséről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a választások, 
népszavazások lebonyolítására Tiszasas községben helyi választási bizottságba tagként az 
alábbi személyeket választja meg:  
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Varga Lajosné Tiszasas, Fő u. 52. 
Czink Renáta Fő u. 13/a. 

 
A Képviselő-testület a helyi választási bizottság kiegészítésével járó feladatok elvégzésével 
megbízza a helyi választási iroda vezetőjét. 
 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt HVI vezetője 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

- Varga Lajosné Tiszasas, Fő u. 52. 
- Czink Renáta Fő u. 13/a. 

    - Irattár 
 
 
XVII.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Nyári óvodai zárva tartás 
 
Gyói Gábor 
Az óvoda intézményvezetője nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez az óvoda nyári zárva 
tartására vonatkozóan., mely szerint 2018.július 16-tól 2018. augusztus 24-ig.Ezen időszak alatt 
a dolgozók szabadságolása megtörténne, illetve az óvoda felújítása is befejeződne. A nyári 
gyermek felülegyet az elmúlt évekhez hasonlóan megoldott lesz. 
Szeretném hozzátenni, hogy az ÁNTSZ-t kihívtuk és tanácsot kértünk tőlük, hogy melyik 
legyen az az épület, ahová az óvoda kiköltözne a felújítás idejére. Az egyik az iskola épületében, 
a másik pedig az un. Rendőrlakásban lett megjelölve. Az utóbbit hagyták jóvá, minimális 
átalakítási kötelezettséggel. Terveink szerint májusban hozzá tudunk kezdeni a felújításhoz. 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
32 /2018. (III.19.) számú határozata 
a Tiszasasi Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének 2018. évi nyári 
zárva tartási idejének meghatározásáról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános 
Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének 2018. évi nyári zárva tartási idejét 
az alábbiakban határozza meg: 
 

2018. évi nyári zárva tartási idő: 2018. július 16 – 2018. augusztus 24. 
Nyitási idő: 2017. augusztus 27. 

 
A fenti döntésről az érintett szülőket tájékoztatni kell. 
 
Felelős: Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető 
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Határidő: azonnal 
 
 
 
 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 
               - Gyói Gábor polgármester 
               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
               - Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető 

             - Irattár 
 
 
2. 
Braxa Józsefné 
Szeretném megkérdezni, hogy a Zrínyi utca egyik zugutcájában a közvilágítás problémája 
megoldódott-e már? 
 
Gyói Gábor 
Folyamatban van, a probléma meg fog oldódni. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
…………………………..        ……………………………. 
      Gyói Gábor       dr.Hoffmann Zsolt 
    polgármester                 helyettesítő jegyző 

 
 
 


