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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a 2016. december  12-én megtartott  rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

                                   Szitó Lajos Zoltánné 
 
Csongrádi Ferencné és Vágner István képviselők az ülésről hiányoztak. 
 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen  5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 
 
Ivóvíz-minőség javító program vagyonmegosztása 
Hulladéklerakó vagyonmegosztása 
Köztemető üzemeltetésére pályázati felhívás 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
94/2016.(XII.12.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 12-i  rendkívüli 
ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
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I.Napirend 
Ivóvíz-minőség javító program vagyonmegosztása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
A Társult települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87.§-a által meghatározott társulási jog alapján, a térség közműves 
ivóvíz-ellátási feladatinak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint 
közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 2009. április 17. 
napján Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre. 
 A Társult Önkormányzatok a Társulási megállapodás aláírásával az Észak-alföldi régió, Jász- 
Nagykun- Szolnok megyei, tiszazugi térség ivóvízminőség-javító programjának 
megvalósítására vállalkoztak. 
A Társulási megállapodás IX. A. pontjában foglaltak alapján: 
 A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult 
önkormányzatok részére, az alábbi vagyonmegosztási elvek alapján történik: 
1. A beruházással megvalósult ivóvíz hálózat és a vízműtelep tekintetében az adott település 
közigazgatási területén ténylegesen megvalósult műszaki tartalom szerint történik. 
2. Az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek tekintetében a 
vagyonmegosztásra a tagönkormányzatok lakosságszámának aránya szerint kerül sor. 
 Az átadásra kerülő vagyon tartalmazza az egyes településre vonatkozó építési költséget nettó 
értékben, valamint a beruházás megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb 
költségek értékét a települések lakosságszáma szerinti osztásban.  
A Társult Önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a projekt megalakításával 
kialakított rendszert igénybe veszik és azt a projekt befejezését követő 5. év végéig 
fenntartják és üzemeltetik. Ez Tiszasas esetében 38.928.084,-Ft-ot jelent. 
Második körben a 600 milliós vagyon ránk eső részét kell földhivatalilag rendezni, mert ez 
most Csépa nevén szerepel. Ezt Tiszaugnak és Tiszasasnak kell kezdeményeznie Csépánál. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
95/2016.(XII.12.) számú határozata 
a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretén belül az 
ivóvízminőség-javító projekt által megvalósult vagyonmegosztási megállapodásról 
 
 
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás társult önkormányzatai közötti, a KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002 
azonosító számú ivóvízminőség-javító projekt által létrejött vagyon megosztásáról szóló 
megállapodást.  

 
1. A vagyonmegosztási megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.  
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2. Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vagyonmegosztási megállapodás aláírására. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Gyói Gábor polgármester  
              Dr babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 - Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás   
  -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
 
II.Napirend 

Hulladéklerakó vagyonmegosztása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Itt sokkal egyszerűbb a helyzet, mert itt minden településen, aki ebben a projektben részt vett, 
az építkezés az adott településen valósult meg. 
 
A Társult települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87.§-a által meghatározott társulási jog alapján, a térség 
hulladékgazdálkodási feladatinak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, 
mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 2010. 
december 9. napján Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása (a 
továbbiakban: Társulás) néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást 
hoztak létre. 
 
 A Társult Önkormányzatok a Társulási megállapodás aláírásával kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy egymással a Környezet és Energia Operatív Programban „A Szelevényi és az 
egykori Hunyadfalva-Kőteleki hulladékgazdálkodási rendszerhez, valamint a Bács-Kiskun, 
Heves, Pest, Nógrád megyei hulladékgazdálkodási rendszerekhez tartozó egyes települések 
szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja” megnevezésű projekt 
megvalósítása végett együttműködnek. 
 
A Társulási megállapodás IX. 2. pontjában foglaltak alapján: 
- A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adtak át. 
- A Társulás a rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont a projekt lezárását 
követően átadja a rekultivációban közvetlenül érintett, azaz a tevékenységhez szükséges saját 
forrást biztosító önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban, mint az 
adott területek értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a rekultiváció során a 
Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítéséről. 
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 A Társulási megállapodás IX.2.3 alpontja alapján az átadásra kerülő vagyon tartalmazza az 
egyes településre vonatkozó építési költséget bruttó értékben, valamint a beruházás 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb költségek értékét lerakók száma 
szerinti osztásban.  
 Az átadott vagyont önkormányzati tulajdonban álló rekultivált terület esetében korlátozottan 
forgalomképes különféle egyéb építmények 1211482 számú főkönyvi számon, míg a Magyar 
Állam tulajdonában álló rekultivált terület esetében alábontásaként a „Korlátozottan 
forgalomképes különféle egyéb építmények idegen dolgon végzett beruházásként” 
megnevezéssel kell nyilvántartásba venni. 
 
Az Önkormányzatok az érintett lerakókra - a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - a 
fenntartási időszak végéig elidegenítési tilalmat vállaltak, illetve a fenntartási kötelezettségük 
fennállásáig csak az Irányító Hatóság vezetőjének előzetes engedélyével, a foglalkoztatási, 
illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetik 
el, adhatják bérbe, használatba, haszonélvezetbe, haszonkölcsönbe vagy terhelhetik meg és 
kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitűzését 
nem változtatja meg. 
 
Dr Babák Zoltán 
Utógondozási kötelezettsége van minden önkormányzatnak, ami nem csak annyit jelent, hogy 
lekaszálja az önkormányzat a területet, hanem évente- 5 éven keresztül -  mintát vesznek,ami 
bruttó 450.000,-Ft-ba kerül. Ezt szakhatóság írja elő. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
96/2016.(XII.12.) számú határozata 
a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása keretén belül a 
rekultivációs projektek által megvalósult vagyonmegosztási megállapodásról 
 
 
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körös-Tisza Menti 
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társult önkormányzatai közötti, a KEOP-
2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt és a KEOP - 7.2.3-0-2008-0036 azonosító 
számú projekt által létrejött vagyon megosztásáról szóló megállapodást.  
 

1. A vagyonmegosztási megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.  
2. Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

vagyonmegosztási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Gyói Gábor polgármester  
              Dr babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 -  Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása  
 -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
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Tényi Imre felvetette, hogy a képviselő-testület tagjainak van-e arra lehetősége, hogy az 
illegális hulladékot lerakó személyeket felszólítsák, dr Babák Zoltán jegyző válaszában 
elmondta, hogy neki, mint jegyzőnek van eljárási hatásköre. 
 
III.Napirend 
Köztemető üzemeltetésére pályázati felhívás 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Dr Babák Zoltán jegyző ismertette a pályázati felhívást. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
97/2016.(XII.12.) számú határozata 
Köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal 
elfogadja a tulajdonába tartozó külterület 0116 hrsz-ú köztemető üzemeltetésére 
vonatkozó pályázati felhívást: 
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Köztemető üzemeltetésére 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. 
rendelet, valamint Tiszasas Község Önkormányzatának a temetőről és a temetkezésről szóló 
11/2011. (VII.28.) Önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, 
külterület 0116 hrsz-ú köztemető 2017. február 01. napjától kezdődően 5 éves, határozott 
időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megkötése céljából. 
 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb 
feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően 
igazolja. 
 
A pályázat benyújtásának, ill. postai beérkezésének határideje: 2017. január 27.  péntek 12 
óra.  
A pályázatokat a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.) 
titkárságán zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon 
kizárólag az ajánlattevő megnevezése és a „köztemető üzemeltetése” szövegrész állhat. 
 
A pályázatok elbírálása a benyújtást követően a 2017. év január havi képviselő-testületi 
ülésen történik. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
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A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak: 
 
1) Az üzemeltetés és fenntartás ellátására jogosító okmányok másolatai: 
 
- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, hatályos társasági szerződése (alapító okirata) 
vagy egyéni vállalkozói igazolványa, 
- temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély 
- a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek 
- a nemleges köztartozásokról szóló adóigazolás (NAV, önkormányzati adóhatóság), 
- felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény, 
- kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete, mely tartalmazza az 1999. évi XLIII. törvény 
39. §-ban foglaltakat. 
 
2) A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy ellene csőd-vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 
 
3) A pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölése. 
 
4) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a 
Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott 
képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi 
feltételekkel. 
 
5) Üzleti terv. 
 
6) A pályázat mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban: 
- a szolgáltatás finanszírozásának rendjét, a szolgáltatás ellenértékének mértékére és a 
megfizetés módjára vonatkozó javaslatot, a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait, 
- a szolgáltatási tevékenység 2017. február  1-től üzemeltető által javasolt díjak mértékét, 
- a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 
- a temető üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, 
- a helyi ügyfélfogadás biztosításának módját, 
- közüzemi költségek (hulladékszállítás) viselésének módját, 
- hogyan biztosítja az 1999. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdés szerinti – a temetkezési 
szolgáltatókra vonatkozó – egyenlő bánásmód követelményét 
 
A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi szolgáltatási 
feladatokat köteles ellátni: 
- A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek, urna kriptahelyek és urnafülkék kijelölése, 
értékesítése, dokumentálása. 
- A sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, illetve azok lejáratának figyelemmel kísérése 
és dokumentálása, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése. 
- A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás elvégzése, maradványok 
elhelyezése. 
- Új sírhelyek kialakításához szükséges terület kijelölése és előkészítése az ezzel járó 
munkafolyamatok elvégzése. 
- Biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét. 
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- Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően-a szociális temetés kivételével-a sírhely kiásásáról (sírásás) való 
gondoskodást. 
- A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása. 
- A temető védelmének biztosítása. 
- Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 
- Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt. 
- Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és eltemetésükhöz szükséges kellékek 
átvételéről, valamint biztosítja a temető kapuinak nyitását, zárását. 
- Ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások 
betartását. 
- Szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 
betemetéshez szükséges eszközöket. 
- Gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a 
temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat. 
- Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők 
temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a 
köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, 
közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető 
üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében. 
- A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése. 
- A temetések összehangolása. 
- A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása. 
- A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése. 
- A temetkezési szolgáltatók részére térítés ellenében a temetkezések lebonyolításához 
szükséges létesítmények, berendezések biztosítása. 
- Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság 
mentesítését és a hó eltakarítást. 
- Összegyűjti és elszállítja/elszállíttatja a hulladékot. 
- Köteles a temető üzemeltetés során felmerült közüzemi költségeket viselni. 
- Köteles felülvizsgálni a megváltott sírhelyekkel kapcsolatos megállapodások hatályát, 
köteles a sírhelyek újraváltása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, erről az 
önkormányzat részére negyedévente beszámolni.  
- Zöldterület gondozása, szükség szerint, de legalább évente hatszori alkalommal a fű nyírása, 
díszfák, díszbokrok formálása, sövények nyírása, lombhullatók nyesése, permetezése, szükség 
szerint kivágása. Elvégzi a fagyökerek által okozott károk helyreállítási munkálatait. 
- A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszűntetése érdekében 
értesíteni a hozzátartozókat. 
- Ellenőrizni a temetőbe felállításra kerülő síremlékek műszaki tervrajzát, a ki-és beszállítási 
engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez. 
- Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a temetéssel 
szemben támasztott igényeket. 
- Tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak. 
- Gondoskodik a helyi ügyfélfogadásról. 
Egyéb kikötések: 
A szolgáltató a létrejövő megállapodás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi 
nyilvántartásokat 
vezetni: 
- Nyilvántartó könyv 
- Temető térkép 
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- Sírbolt-könyv 
- A más temetőben/ temetkezési emlékhelyen történő elhelyezésről szóló befogadó 
nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás 
- A temetőn/temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett 
személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás 
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles 
tiszteletben tartani. 
 
A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy: 
 
1., mint Üzemeltető, minden év őszén (a novemberi Képviselő-testületi ülésen) beszámol a 
Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, amelyet a Testület értékeli, döntve arról, 
hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésében foglaltakat. Nem teljesítés esetén a Képviselő-
testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására. 
2., Üzemeltetőként évente október 15-25 között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két 
hétben köteles általános temető-takarítást végezni. 
  
További információ az 56/326-001-es  telefonszámon,  Gyói Gábor polgármestertől kérhető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor polgármester  
              Dr. Babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
  
 Egyéb ügyek 
 
1. 
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő belépés 
 
Gyói Gábor 
 
A növekvő élelmiszer-, és energiaárak, az egyre nagyobb kiszolgáltatottság, mind többeket 
ösztönöznek arra, hogy keressék a biztonságot, az önellátás és önfenntartás lehetőségeit, 
vidéken.  
 
A vidéken élő családok egykori összetartása és önellátásra/önfenntartásra törekvése példát 
adhat ma is a nagyobb, közösségi szintű összefogásra, így akár jelentősen csökkenhet egy-egy 
település élelmezési, energiaellátási kiszolgáltatottsága, sokan találhatnak újra munkát, 
megélhetést, mindemellett teret nyerhetnek az igazi értékek, mind természeti, mind emberi, 
közösségi szempontból. 

 
A Térségfejlesztési Programot a helyi természeti adottságokra, a település (intézményeinek) 
és lakóinak élelmiszer szükségletére, gazdálkodási, történelmi és néphagyományaira, valamint 
a meglévő helyi erőforrásokra, az épített környezetre, infrastrukturális rendszerekre alapozva, 



 10

az energiaellátás, közlekedés, ipar, hulladékgazdálkodás szempontjait is figyelembe véve kell 
kidolgozni. A Programot úgy kell felépíteni, hogy az alapvetően a helyi erőforrások 
felhasználását célozza meg, helyhez illő megoldásokat kínáljon, és az eredmények is 
elsősorban helyben hasznosuljanak, a bevételi források ne áramoljanak ki a térségből – éppen 
ezért  mindig a helyi körülményekhez kell igazítani a település/térség fejlesztését, élelmiszer- 
és turizmusgazdasági, piaci programját. 
 
Csak olyan programot érdemes megvalósítani, ami hosszú távon képes működni, ezért már a 
tervezéskor rögzíteni kell azokat a szemléleti és módszertani alapelveket, célokat is, amelyek 
a fenntartható módon történő megvalósításához szükségesek.  
 
Az ökológiai adottságokat fenntartható módon hasznosító zárt, önfenntartó gazdálkodási 
rendszerek kialakítása biztosítsa, pl. ártéri-, fokgazdálkodás, természet közeli 
erdőgazdálkodás stb. 

 
A település térségi együttműködésen alapuló gazdasági létalapjának megerősítésére, illetve 
újjászervezésére kell törekedni. 
 
A feltárt adottságok alapján, a helyi szükségletek és érdekek figyelembevételével, a térségi 
fenntarthatóság elvét is szem előtt tartó, a helyi gazdaságfejlesztési keretbe illeszkedő 
települési és térségi élelmiszer- és turizmusgazdasági programot kell készíteni.  
A mezőgazdasági beszerzési–termelési–feldolgozási–értékesítési–újrahasznosítási folyamatok 
összehangolása, hosszú távú szemléletformálás, az ezt szolgáló, helyi igényekre tervezett 
szakképzés, oktatás, szaktanácsadás megszervezése. 
 Minta tangazdaságok, tanműhelyek, közösségi szaporító kertek, kertészetek, 

baromfiudvarok kiépítése a helyi lakosság gyakorlati, szakmai képzésére, az 
értékteremtő munka világába történő visszavezetésére, a helyi biológiai alapok 
biztosítására. 

 Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet létrehozása. 
 
Ehhez szükséges szervezeti formát kívánja nyújtani a Homokhát–Tiszatáj Multifunkciós 
Térségfejlesztő Klaszter, amely: a térség önkormányzatai, illetve gazdasági ágazataiba tartozó 
vállalkozások és szervezetek, a támogató/kapcsolódó tevékenységet kifejtő intézmények 
önkéntes együttműködése. 

 
Klaszter alatt általános értelemben egy adott iparághoz/üzletághoz tartozó cégek és 
üzleti partnereik, a kapcsolódó intézmények „térbeli sűrűsödését” értjük. A klaszter 
valójában egy „helyi társadalmi hálózat”, egyének és csoportok közötti 
együttműködés, ezért az egyik legfontosabb feladat a prominens egyének közötti 
párbeszéd, az együttműködési készség kialakítása. A klaszter nem jogi személy. 

 
A térségi klaszter létrehozásának célja: 
 a kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés, a versenyképesség 

növelése, a beszállítói tevékenység fejlesztése; a hazai (és nemzetközi) piaci jelenlét 
erősítése, a kutatás-fejlesztés-innováció összehangolása, az oktatási, marketing- és 
reklámtevékenység hatékonyságának növelése; fejlesztési tervek és elképzelések 
összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése; a helyi (és partnerségi) 
tudásbázis hasznosításával piacorientált, magas hozzáadott értékű technológiák 
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fejlesztése és alkalmazása, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés 
elősegítése. Ezen célok meg kell, hogy feleljenek a regionális és a táj-térségi 
prioritásoknak; 

 a klaszter tevékenysége során a beszerzés, termelés-feldolgozás és értékesítés, az 
anyaggazdálkodás, a szakképzés, a piackutatás, a termelésirányítás, a technológiai 
fejlesztés marketing, környezettudatos gazdálkodási, innovációs, vezetési, szervezési 
és módszertani kérdéseivel foglalkozik; 

 a klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, 
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a 
klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását;  

 a klaszter együttesen képviseli a tagok közös érdekeit, mely által kedvezőbb pozíciót 
és hatékonyabb fellépést kíván elérni a vidékgazdaság többi szereplőivel, illetve az 
adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező szervezetekkel szemben; 

 a klaszter tagjai együttműködésük keretében elkülönített szervezettel rendelkező jogi 
személyiségű gazdasági társaságot hoznak létre a klaszter menedzselési feladatok 
ellátására; 

 a klaszter politikai tevékenységet nem folytat. 
 

A Homokhát –Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klasztert az alábbi települések 
önkormányzatai, vállalkozásai és cégek hozzák létre a Lakitelek Önkormányzata által alapított 
Szolidáris Vidékért Közcélú Alapítvány kezdeményezésére és koordinálásával: Lakitelek, 
Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske; Csépa, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, 
Tiszaug. 
A Klaszter alakuló ülésének időpontja: 2016. december közepe 
A Klaszter tagjai éves tagsági díj befizetésével szereznek jogot a részvételre, melynek 
mértéke az alakuló ülésen kerül meghatározásra. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2016.(XII.12.) számú határozata 
Hozzájárulás Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő 
belépésről 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyói Gábor  polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy Tiszasas Önkormányzata 
nevében a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterban a belépési 
nyilatkozatot aláírja, valamint a Klaszter működése során Tiszasas Önkormányzatának 
képviseletében eljárjon. 
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Felelős: Gyói Gábor  polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 - Lakitelek Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt 48. 
 -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
2. Tiszasasi Általános Művelődési Központ Könyvtár és Művelődési Ház fenntartói 
nyilatkozatának elfogadása. 
 
  
Dr. Babák Zoltán 
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § 
(3) bekezdése írja elő a nyilvános könyvtár fenntartójának a fenntartói nyilatkozat 
elfogadását.   
 
Dr. Babák Zoltán jegyző ezt röviden ismerteti a vonatkozó jogszabályi rendelkezést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2016.(XII. 12.) számú határozata 
a Tiszasasi Általános Művelődési Központ Könyvtár és Művelődési Ház fenntartói 
nyilatkozatának elfogadásáról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak 
jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése 
alapján a fenntartásában működő Tiszasasi Általános Művelődési Központ Könyvtár és 
Művelődési Ház fenntartói nyilatkozatát az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó nyilatkozik 
arról, hogy 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 
c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

törvény előírásai szerint megközelíthető, 
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 
e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 
f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 

adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés 
szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a 
könyvtárhasználók igényeit, 
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g) a könyvtár szolgáltatásait   beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
                                  Gyói Gábor                              dr. Babák Zoltán 
                                  polgármester                                jegyző 

 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
 
3. Döntés a „Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott 
ajánlatokról 
 
Dr. Babák Zoltán: Önkormányzatunk az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozáshoz 6.000.000, .Ft összegű támogatásban részesült.  Ezt többek között informatikai 
eszközökre kell fordítani, mely eszközök Tiszasason és Szelvényen kerülnek használatba. A 
szükséges informatikai eszközöket a pályázat benyújtásakor kellett meghatározni, most pedig 
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára, a működésfejlesztés 
és szabályozási keretek kialakítása, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez 
kapcsolódó feltételek kialakítására és eszközbeszerzésre kértünk be 3 árajánlatot. Árajánlatot 
adott a Közinformatika Nonprofit Kft. bruttó 5.397.983,-Ft értékben a Exicom Rendszerház 
Kft. bruttó 5. 398.008,-Ft értékben valamint a Alba –Kontakt Plusz Kft. bruttó 6. 369. 987,-Ft  
értékben.  Javaslom a Közinformatika Nonprofit Kft. ajánlatát elfogadni. 
 
A Képviselő-testület ezt követően megbeszélést folytat a beszerzésre kerülő informatikai 
eszközökről.  
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2016.(XII. 12.) számú határozata 
A „Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott 
ajánlatokról történő döntésről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  
a Közszolgátatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében, „Csatlakozási 
konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott „Tiszasas Község Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00210 azonosító 
számú projekthez kapcsolódó 
 

 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, 
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 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, 
 

 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, 
 

 Eszközbeszerzés 
 
tevékenységek tárgyában kiküldött ajánlati felhívásra beérkezett 3 darab alábbi 
árajánlatot: 
 

1) Közinformatika Nonprofit Kft. bruttó 5. 397. 983,-Ft  
2) Exicom Rendszerház Kft. bruttó 5. 398. 008,-Ft  
3) Alba –Kontakt Plusz Kft. bruttó 6. 369. 987,-Ft    

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közinformatika Nonprofit 
Kft. árajánlatát fogadja el bruttó 5. 397. 983,-Ft összegben.  
 

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

 
A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 -  Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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


