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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2019.január 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné képviselő 
   Csongrádi Ferencné képviselő 
   Kakulya Károly képviselő 
   Szitó Lajos Zoltánné képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
              Vágner István képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 7 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ A Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának  területrendezéséről 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
2./ A Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
3./ Téli rezsicsökkentés árajánlatainak elbírálása 
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 



3 
 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
5/2019.(I.28.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. január 28-i képviselő-
testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
A Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának  területrendezéséről 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Az előterjesztésben szereplő útszakasz külterületi részének rendezése már megtörtént, most a 
Magyar Közút a 187/1 hrsz.4511.j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának területrendezésével kapcsolatban keresett meg bennünket. Hozzájárulásunkat 
kérik ahhoz, hogy az országos közút burkolata, padkája, vízelvezető rendszere a Magyar Állam 
tulajdonába és a Magyar Közút Zrt kezelésébe kerüljön. 
( megosztási vázrajz ismertetve ) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
6/2019.(I. 28.) számú határozata 
A Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának területrendezéséről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést. A 
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-
Kunszentmárton összekötő út belterületi szakaszánál az önkormányzati utak becsatlakozásai, a 
járdák, a járdákhoz kapcsolódó zöldterületek, illetve azok a szomszédos ingatlanok melletti 
területsávok, melyek a távlati járda építések helyigényét biztosítják Tiszasas Községi 
Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe maradjanak, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az 
országos közút burkolata, padkája és vízelvezető rendszere a Magyar Állam tulajdonába és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerüljön át a határozat melléklete szerint. 

 
Ezen határozatot a Képviselő–testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján 
hozta meg.  

 
A határozatról értesül: 
1./ Gyói Gábor polgármester, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 



4 
 

3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző, 
4./ MKN Zrt. Szolnok, Petőfi S. u. 7-11. 
5./ irattár                                                                         
 
 
II.Napirend 
A Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Egy pályázat érkezett a pályázati kiírásunkra, amely nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 
A Kjt. Vhr. 24. § (1) bekezdése értelmében: „Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt 
pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott 
megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás 
határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható 
a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. : A köznevelési intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint 
- legfeljebb egy évig láthatók el. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az 
intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.” 
 
Gyói Gábor 
Két határozatot kell hoznunk, az egyiket a beérkezett pályázat véleményezéséről, a másikat 
pedig  Mohácsiné Szabó Lenke intézményvezetői feladat ellátásának meghosszabbításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
7/2019.(I. 28.) számú határozata 
A Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Tiszasasi 
Általános Művelődési Központ intézményvezetői állására benyújtott 
pályázatokat véleményezte, megtárgyalta, Molnár György pályázatát. 
 
A képviselő-testület a testülete a Tiszasasi Általános Művelődési 
Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot érvényesnek, de 
eredménytelennek bírálja el. 
 
Molnár György pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak. 
 
Ezen határozatot a Képviselő–testület Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján hozta meg.  
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Erről:  
 
1./ Gyói Gábor polgármester, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 
3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző, 
4./ Molnár György pályázó 
5./ MÁK Szolnok, Liget u. 6 
6./ irattár 
 
                                                                        É r t e s ü l.  
 

 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
8/2019.(I. 28.) számú határozata 
A Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása 

 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint megbízza Mohácsiné Szabó 
Lenkét a Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetői 
feladatok ellátásával 2019. február hó 1. napjától, 2019. május 22. napig. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester a személyi döntéssel 
kapcsolatos munkajogi és adminisztratív teendők ellátásáról 
gondoskodjék. 
 
A megbízott intézményvezető bérezése a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra.  

 
Ezen határozatot a Képviselő–testület Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján hozta meg.  
 
Erről:  
 
1./ Gyói Gábor polgármester, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 
3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző, 
4./ Mohácsiné Szabó Lenke megbízott intézményvezető 
5./ MÁK Szolnok, Liget u. 6 
6./ irattár 
 
                                                                        É r t e s ü l.  
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III.Napirend 
Téli rezsicsökkentés árajánlatainak elbírálása 
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor  
Árajánlatokat kértünk a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatban. Két árajánlat 
érkezett, a Grüne Europa Kft-től és a Sasi Tüzép-Trans kft-től, A két ajánlat között nem sok 
eltérés van, és mivel erre van lehetőség, mindkét ajánlattevővel kötünk megállapodást, így 
minden érintett maga döntheti el, hogy melyik szolgáltatónál szerzi be a kérelmében megjelölt 
fűtőanyagot. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
9/2019.(I. 28.) számú határozata 
a téli rezsicsökkentés árajánlatainak elbírálásáról 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentésre 
beérkezett árajánlatokat. Az Önkormányzat a SASI Tüzép-Trans Kft.-vel és a Grüne Europa 
Kft-vel köt szerződést a Belügyminisztérium téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 
keretében biztosított juttatás igényjogosultak számára. A Képviselő-testület feljogosítja a 
polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Erről:  
 
1./ Gyói Gábor polgármester, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 
3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző, 
4./ SASI Tüzép-Trans Tiszasas Kft. Fő u. 72. 
5./ Grüne Európa Kft. Tiszasas Fő út 64. 
6./ irattár 
 
                                                                        É r t e s ü l.  
 

IV.Napirend 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Bagi Gyöngyi ügyintéző ismertette a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat a 
képviselőkkel. 
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Gyói Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket az EFOP-3.9.2-16-2017-00005 Tisza 
menti virágzás, az EFOP-1.5.3-16-2017-00001 Tisza menti virágzás pályázatok programjairól, 
amely pályázatok kapcsán több – a HEP-ben felsorolt fejlesztési lehetőség is megvalósulhat. 
Beszélt továbbá a Modern Falvak Programról, amely keretén belül szintén több pályázati 
lehetőség lesz a HEP-ben beazonosított problémák megoldására. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
10/2019.(I.28.) számú határozata 
A 2018-2023.időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Tiszasas Község Önkormányzata 
2018-2023 közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját – elfogadja. 

 

Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Képviselő-testület tagjai 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége 
Felzárkózási és Képzési Osztály 5000, Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

Irattár 
 
 
V.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Pintér Mónika Nikolett útjavítással kapcsolatos kérelme 
 
Gyói Gábor 
Pintér Mónika Nikollett nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Deák Ferenc utcából 
nyíló kis zugutcát valamilyen módon tegyük járhatóvá, mert szinte lehetetlen a közlekedés. 
Zúzott kővel már újítottunk fel egy kis utcát az elmúlt években, de itt meg kell jegyeznem, hogy 
akkor a közmunkás létszámunk jelentős volt. Egyébként nem ez az egy utca az, aminek az 
állapotát javítani kellene. A Modern falvak programban hátha lesz rá pályázati lehetőség. Addig 
felmérjük a faluban a problémás területeket. Én javaslom, hogy várjuk meg a pályázati 
kiírásokat, és ezzel kívánjuk a problémás utcákat megnyugtatóan rendezni. 
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A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
11/2019.(I.28.) számú határozata 
Pintér Nikolett kérelméről 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pintér Mónika 
Nikolett kérelmét és úgy határozott, hogy a Deák Ferenc utca szilárd burkolattal való 
ellátását pályázati úton kívánja megvalósítani. 

Erről:  
 
1./ Gyói Gábor polgármester, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 
3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző, 
4./ Pintér Mónika Nikolett Tiszasas Deák F u. 12. 
5./ irattár 
 

                                                                        É r t e s ü l. 

2. 
Czucziné Keresztes Anita 
Az általános iskolai felvételi körzetek meghatározása kapcsán kaptunk levelet a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivataltól, melyben megküldték a 2019.évi tájékoztató tervezetét az 
általános iskolai felvételi körzetekről. A felvételi körzetekkel kapcsolatban módosítási 
javaslatunk nincs. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
12/2019.(I.28.) számú határozata 
Általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról 

 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal által - általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai 
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről -  megküldött tájékoztatóban 
foglaltakkal egyetért, a tervezetben foglaltakat elfogadja. 

 

Felelős: Gyói Gábor polgármester 

Határidő: 2019. február 15. 

A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
képviselő-testület tagjai  
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Irattár. 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
…………………………..     ……………………………… 
       Gyói Gábor      Czucziné Keresztes Anita 
      polgármester           jegyző 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


