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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. szeptember 26. 
napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Tiszasasi Közös Önkormányzati 
Hivataltanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

   Vágner István 
   
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. 
  
Meghívó nem került kiküldésre, ezért a Képviselő-testület ülésének napirendjére a polgármester 
az alábbi javaslatot terjeszti elő: 
 

1) Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez elnevezésű pályázat benyújtásával kapcsolatban   

2) Döntés a települési önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

3)  Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról  
4) Egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 
A képviselő – testület tagjai a polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjaira vonatkozó 
szóbeli előterjesztésével egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbiak szerint 
határoznak: 
  
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete 
76/2016.(IX. 26. ) számú határozata 
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 26-i 
rendkívüli nyílt ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1) Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez elnevezésű pályázat 
benyújtásával kapcsolatban   

2) Döntés a települési önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyag-
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

3)  Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő 
ellátásáról  
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4) Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
              dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

  
 

I.napirend 
Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez elnevezésű pályázat benyújtásával 
kapcsolatban   

  
Szóbeli előterjesztés 
 
Előadó: dr. Babák Zoltán – jegyző 
 
Dr. Babák Zoltán  
(Röviden ismeretei a pályázati kiírást): Az ASP szolgáltatás lényege, hogy nem a számítógépes 
programot kell megvásárolni és feltelepíteni a számítógépekre, hanem egy távoli szolgáltató 
központtól szolgáltatásként kell igénybe venni az alkalmazásokat.  Az ehhez történő csatlakozás 
dátuma 2017. január 01. Az közös önkormányzati hivatalokban, valamint a polgármesteri 
hivatalokban az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges feltételek megtemetéséhez 
pályázatot lehet benyújtani, pályázat 100%-ban támogatott. Az ASP a Közös Hivatalt érinti, 
esetünkben a pályázható összeg 6. 000. 000,-Ft, melyből 3. 300. 000 Ft-ot lehet 
eszközbeszerzésre fordítani, a többit pl: oktatásra, szabályzatok elkészítésére, adattisztításra, 
migrációra stb. lehet felhasználni. A pályázatot Tiszasas Község Önkormányzatának kell 
benyújtani, mellyel kapcsolatban Szelevény Község Önkormányzatának egy támogató 
határozatot kell elfogadnia.  
 
A Képviselő-testület rövid megbeszélést folytat a pályázattal kapcsoltban:  
 
A Képviselő – testület tagjai ezt követően egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbiak szerint 
határoznak: 
 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2016. ( IX. 26.) számú határozata 
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Döntés pályázat benyújtásáról a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívással 
kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című konstrukció 
keretében 6.000.000,-Ft támogatási igényre.  
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
              dr. Babák Zoltán-jegyző 
 
Határidő: szeptember 30. 
  
A határozatról értesül: 

Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

 
 
II.napirend 
Döntés a települési önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
  
Szóbeli előterjesztés 
 
Előadó: Gyói  Gábor– polgármester  
 
Gyói Gábor   
Ebben az évben is megjelent a pályázati kiírás a szociális célú tüzelőanyagra, ugyanúgy 
barnaszenet és tűzifát lehet igényelni. Javaslom barnakőszén igénylését, 504 q szénre vagyunk 
jogosultak.   
 
A Képviselő-testület tagjai rövid megbeszélést folytatnak az igényelendő tüzelőanyag 
fajtájáról.  
 
A képviselő – testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) 
az alábbiak szerint határoznak: 
 
 
 
 
 
 

  
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2016. ( IX. 26.) számú határozata 
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Döntés a települési önkormányzatok 2016.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési 
önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag 
vásárlására pályázatot nyújt be, melyben 504 q mennyiségű barnakőszenet igényel. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban 
meghatározott kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
foglaltak alapján megállapítja, hogy a pályázat benyújtásához az önkormányzatnak, mint 
jelentőse munkanélküliséggel sújtott önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a 
2016. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő rendeletben szabályozza  
 
A pályázat keretében megállapított szociális célú tüzelőanyag szállításából - ideértve a 
rászorulókhoz történő eljutatást is – származó költségek az Önkormányzatot terhelik, az 
Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.   
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
              dr. Babák Zoltán-jegyző 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
         

  
A határozatról értesül: 

Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 

 
III.Napirend 
Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról  
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Előadó: Gyói Gábor - polgármester 
 
Gyói Gábor  
Egy sajnálatos tény miatt szükséges az alábbi napirendi pontot tárgyalni. Településünk 
háziorvosának Dr. Szűcs Imre doktor Úrnak a halálát követően, amíg a praxist be nem tölti 
valaki jogszabályi rendelkezés alapján az önkormányzatnak kell a feladatellátást biztosítani. 
Működési engedélyt kell kérni valamint az egészségbiztosítási pénztárral finanszírozási 
szerződést kell kötni.  Javaslom Dr. Kovács Imre cserkeszőlői háziorvossal történő 
megállapodás megkötését.  
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A Képviselő-testület rövid megbeszélést folytat a az előterjesztésről.  
 
A képviselő – testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) 
az alábbiak szerint határoznak: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2016. ( IX. 26.) számú határozata 
Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a feladat ellátására kötelezett 
- a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy az üres háziorvosi álláshely betöltéséig 
megbízza Dr. Kovács Imre háziorvost (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 02.), mint 
egyéni vállalkozó orvost, hogy Tiszasas község közigazgatási területén a háziorvosi 
körzetben a háziorvosi tevékenységet 2016. október 01. napjától helyettesítéssel lássa el. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ellátással kapcsolatos megállapodás 
aláírására. 
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
              dr. Babák Zoltán-jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
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 
 


