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Készült: a 2016. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem
Jelen vannak:

Gyói Gábor polgármester
Csongrádi Ferencné
Kakulya Károly
Tényi Imre
Szitó Lajos Zoltánné
Vágner István

Braxa Józsefné képviselő az ülésről távol maradt.

Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Babák Zoltán jegyző
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi

Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 6 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirendi javaslat:
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló
rendelet elfogadása
Állásfoglalás a ROP beruházás területrendezése tárgyában
A Magyar Államkincstár és Tiszasas Község Önkormányzat között létrejött ASP
Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2016.(XII.22.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 22-i képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai
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I.Napirend
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló
rendelet elfogadása
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Dr Babák Zoltán
A Kormányhivataltól kaptunk egy törvényességi felhívást, hogy Tiszasas község
önkormányzata nem fogadta még el az egészségügyi alapellátások körzeteit. Ezt helyi
rendeletben kell elfogadnia a képviselő-testületnek. Ki kell kérni az alapellátási intézet
véleményét is, az erre szóló megkeresésünkre még nem válaszolt az intézet. Mivel még nem
érkezett válasz és a törvényességi felhívás december 9-i határidős, így határidő hosszabbítást
kértem az ügyben. Amikor ez megérkezik, akkor tudjuk ezt a rendeletet elfogadni. Most
javaslom, hogy beszélje meg a képviselő-testület az elhangzottakat, a rendelet-tervezet.
Gyói Gábor
Van nekünk egy évtizedes problémánk, mégpedig a fogorvosi ellátás kérdése. Ilyen
szempontból a 6. §-t nem tartom elfogadhatónak. Ezt nagyon rendbe kell tenni! Már egy
párszor nekifutottunk a fogorvosi rendelő kérdésének, de nem olyan egyszerű kialakítani egy
fogorvosi helyiséget. Fogorvost tudnánk szerezni, csak meg kellene oldani a rendelő kérdését.
A probléma az, hogy a mostani körzet alapján Tiszakürthöz tartozunk, ami Tiszasasról nem
igazán megközelíthető tömegközlekedéssel. Én mint polgármester még egyszer sem
találkoztam a fogorvossal.
Szitó Lajos Zoltánné
Az orvosi rendelőben nem lehetne kialakítani a fogorvosi helyiséget?
Gyói Gábor
Ki fogjuk hívni az ÁNTSZ-t, nézzék meg a rendelőt, hogy alkalmas-e arra, hogy ott egy
fogorvosi helyiséget kialakítsunk. Ha ez sikerülne, akkor itt lenne helyben a fogorvosi
körzetünk.
Dr Babák Zoltán
Ha a 6. §-t kihagyjuk a rendeletből, akkor jogszabályt sért a képviselő-testület.
Az OEP-et megkérdeztem, bármilyen fogorvosi ellátása lesz Tiszasasnak, van rá
finanszírozási lehetőség. Ha abban gondolkodik a képviselő-testület, hogy itt akarnak
kialakítani egy körzetet, az betöltetlen körzetként fog szerepelni, mint jelen esetben a
háziorvosi szolgálat is, azt finanszírozza az OEP,a lakosságszám alapján heti 8 órában. Ha
esetlegesen abban gondolkodik a képviselő-testület, hogy másfelé nyitna, van egy olyan
jogszabályi kritérium, hogy bizonyos lakosságszám után már nem annyi finanszírozás jár.
Gyói Gábor
Én azt javaslom, hogy a fogorvosi körzetre vonatkozó rész ne fogadjuk el, tudván azt is, hogy
ez egy adminisztratív huza-vona lesz.
Csépa és Szelevény községekben ugyancsak megoldatlan ez a feladat.
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Dr Babák Zoltán
Szelevény átjár Kunszentmártonba, Csépa pedig Tiszaugra. Úgy tudom, Csépán 5 éve
keresnek fogorvost.
Gyói Gábor
Javaslom, hogy azt intézzük el, hogy nekünk itt legyen helyben egy fogorvosi körzetünk.
Amint megérkezik az alapellátási intézettől a vélemény, erre januárban vissza kell térni!
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.
Döntéshozatal nem történt.

II.Napirend
Állásfoglalás a ROP beruházás területrendezése tárgyában
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2016.(XII.22.) számú határozata
Állásfoglalás a ROP beruházás területrendezése tárgyában

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (továbbiakban: KKK) a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) és 32. § (6) bekezdésére hivatkozással, a
Szelevény Község Önkormányzat tulajdonába tartozó Tiszasas 0115 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a ROP beruházás területrendezése tárgyában kért állfoglalás alapján
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontjában foglaltakra hozzájárul, hogy a nevezett ingatlan térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a
KKK illetve megszűnését követően jogutódja vagyonkezelésébe kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

III.Napirend
A Magyar Államkincstár és Tiszasas Község Önkormányzat között létrejött ASP
Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző
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Dr Babák Zoltán
2017. január 1-től bevezetésre kerül az un. ASP rendszer, aminek lényege, hogy az itt
feltöltött adó, és pénzügyi adatok megjelenésre kerülnek a Kincstár által üzemeltetett
rendszerben. A rendszerhez történő csatlakozás minden 3000 fő alatti önkormányzatnak
kötelező volt. Az ehhez szükséges infrastruktúrát pályázati úton nyertük meg, született egy
szolgáltatási szerződés a Magyar Államkincstár és az önkormányzat között.
Dr. Babák Zoltán jegyző röviden ismerteti a szolgáltatási szerződést.
Gyói Gábor
Kb. 1 évvel ezelőtt volt erről szó először, hogy ehhez a rendszerhez – akkor még – önkéntesen
lehetett csatlakozni. Már akkor láttuk, hogy ez nem önkéntes alapon fog működni. Jóvá kell
hagynunk valamit, ami kötelező.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2016.(XII.22.) számú határozata
A Magyar Államkincstár és Tiszasas Község Önkormányzat között létrejött ASP
Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar
Államkincstár ( 1054 Budapest, Hold u. 04.) és Tiszasas Községi Önkormányzat ( 5474
Tiszasas, Rákóczi u. 32.) között létrejött „Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződést”.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Egyéb ügyek
1.
Gyói Gábor
Lehetőség van külterületi földutak javítása című pályázatra pályázni. Itt Szelevény községgel
közösen pályáznánk a Leader közösséghez erő és munkagépek beszerzésére.10 %-os önerő
szükséges, amelyet a két település közösen vállal.
A képviselők támogatták az elhangzottakat.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2016. (XII.22.) számú határozata
Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és
munkagépek beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére – Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú konstrukció keretében a 2. célterületre „Önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”,
vonatkozóan pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
1) Tiszasas
Község
Önkormányzata
a pályázatot
Szelevény
Község
Önkormányzatával konzorciumban nyújtja be. A konzorcium vezetője Szelevény
Község Önkormányzata.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat megírásával
kapcsolatos megbízási szerződés aláírására.
4) A Képviselő-testület a pályázat keretében 2 darab erőgépet és 1 darab
munkagépet kíván beszerezni.
5) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtásához szükséges 10%-os
teljes önerőt, mely teljes önerő a konzorciumi tagok között egyenlő arányban
oszlik meg.

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: polgármester
jegyző
Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.
2.
Gyói Gábor
Solymosi Zoltán a TITESZ vezetője részére javaslok egy havi bérének megfelelő összeg
kifizetését jutalom címén. Munkáját lelkiismeretesen, precízen végzi.
A Képviselő-testület ezt követően röviden megvitatja az előterjesztést.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2016. (XII.22.) számú határozata
jutalom megállapításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyói
Gábor polgármester, mint munkáltató Solymosi Zoltán intézményvezetőnek a
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése
alapján a munkaköri feladatainak eredményes, lelkiismeretes és precíz végzéséért, a
kiválóan végzett munkája elismeréseképpen bruttó 187. 000,-Ft összegű jutalomban
részesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.
3.
Dr Babák Zoltán
2016. októberében volt a Közös Hivatalnál közszolgálati ellenőrzés, mely keretén belül a
2015. év illetmény megállapításait ellenőrizte a Kormányhivatal.
Egy fő dolgozónál volt 10 %-os illetmény kiegészítés megállapítva, melynél az volt a
probléma, hogy az önkormányzat nem rendelkezik helyi rendelettel az illetmény kiegészítés
megállapítására vonatkozóan, valamint az egyéb pótlék megállapításával kapcsolatban
jegyezte meg a kormányhivatal, hogy annak nincs jogszabályi alapja.
Azért ismertettem Önökkel az ellenőrzés megállapításait, mert mindenképpen szükséges
szabályozni az illetmény kiegészítéseket. Három olyan dolgozó van, akinek van olyan bér
eleme, amit alá kell támasztani helyi szabályozással. Megoldás, hogy a személyi juttatások
előirányzatán belül adjon lehetőséget a képviselő-testület arra, hogy teljesítmény értékelés
alapján tudjuk megállapítani a három dolgozónak azokat az illetmény kiegészítéseket,
amelyek már jóval korábban megállapításra kerültek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2016.(XII.22.) számú határozata
a 2016. évi közszolgálati ellenőrzésről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi közszolgálati
ellenőrzés ellenőrzési jelentését megismerte.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
ellenőrzési jelentésben foglalt illetménykiegészítéssel ill. egyéb pótlékkal rendelkező és
jelenleg is a Közös Hivatallal jogviszonyban álló köztisztviselők illetményének
felülvizsgálat során a jelentésben jelzettek jogszabály szerinti rendezése céljából a
megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év
minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a
köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét a jegyző
december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Babák Zoltán - jegyző
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Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

……………………………
Gyói Gábor
polgármester

…………………………………
dr Babák Zoltán
jegyző

