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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017. február 09-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 

Kakulya Károly 
Szitó Lajos Zoltánné 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Braxa Józsefné és Csongrádi Ferencné 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: 
 

1. Tiszasas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének beterjesztése 
2. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonába tartozó köztemető üzemeltetésére kiírt 

pályázati eljárás eredményéről 
3. A 049/7 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztató 
4. Döntés az óvoda nyári nyitva tartásáról 
5. A képviselő-testület 89/2016.(XI. 18.) számú határozatának visszavonása 
6. Egyebek 

 
Zárt ülésen 

1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara J-N-SZ Megyei Szervezete Elnökségének föld 
adásvételre vonatkozó állásfoglalásával kapcsolatos tájékoztató 
  

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
4/2017.(II.09.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. február 09-i  ülés napirendjét 
az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
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A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 
I.Napirend 
Tiszasas Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének beterjesztése 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
A törvényi előírásoknak megfelelően február 15-ig kell a 2017. évi költségvetés-tervezetet 
beterjeszteni a képviselő-testület elé. 
Előzetesen annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a béremelés jelentősen érinti a költségvetést, 
amihez jó lenne, ha normatíva emelés is társulna. 
Március hónapban testületi ülésen fogjuk elfogadni a költségvetést, részletesen itt fogjuk 
megtárgyalni. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2017. (II.09.) számú határozata  
Tiszasas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
 
1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti azt, hogy a 2017. évi 
költségvetés beterjesztése a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint megtörtént. 
 
2. A rendelet elfogadását a képviselő-testület elnapolja. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai – helyben –  
Pénzügyi Gazdasági Iroda – helyben -  
Irattár. 
 
 
II.Napirend 
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonába tartozó köztemető üzemeltetésére kiírt 
pályázati eljárásról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
 
Gyói Gábor 
A megadott határidőre nem érkezett az önkormányzathoz egy pályázat sem a köztemető 
üzemeltetésére. 
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Az eddigi üzemeltető a Kegyelet Sírkő Kft képviselője eljött hozzám személyesen, 
megbeszéltünk mindent az elmúlt 5 évvel kapcsolatban, levontuk a tanulságokat. A legnagyobb 
probléma az elmúlt időszakkal kapcsolatban az, amiben nem mondom, hogy mi nem vagyunk 
hibásak, ez pedig a sírhely megváltásának a kérdése. Ezt az önkormányzatnak kellett volna 
beszednie. A tavalyi év végén a sírhely újraváltást elindították, ami kb.: 500. 000,-Ft-t bevételt 
jelent az önkormányzatnak, mivel a fele összeg illet ebből minket. Ezt az összeget a ravatalozó 
épületének a rendbetételére kell fordítanunk. Ami miatt elállnak az üzemeltetéstől az, hogy mi 
annak idején úgy döntöttünk, hogy a temető üzemeltetésének a feladatát elválasztjuk a kegyeleti 
szolgáltatástól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kegyeleti szolgáltatásban nincs 
kizárólagossága az üzemeltetőnek, tehát mindenki azzal temettet, akivel akar. Ezt az üzemeltető 
nem igazán vette jónéven. Ebből számtalan esetben volt konfliktus. Indoklásuk szerint így nem 
éri meg nekik a temetőt üzemeltetni. 
 
Egy másik üzemeltetővel is beszéltem telefonon, aki miután elmondtam, hogy itt nincs 
kizárólagosság, már be sem nyújtotta a pályázatot. 
 
A TITESZ vezetőjével átbeszéltük az esetleges üzemeltetést, meg kellene emelni a sírhely 
díjakat, és az ebből befolyó összegből, valamint a normatíva összegéből ami kb.1,5 millió Ft,   
a temető fenntartását meg tudnánk oldani.  
A temetőkönyv vezetése, sírhely kijelölés, pénz beszedése, tehát az adminisztrációs munkák, 
ezeket nem tudjuk vállalni. Ezzel a feladattal valakit, díjazás ellenében meg kell bíznunk. A 
többi feladat, pedig azt a szolgáltatót érintené, akit a hozzátartozók megkeresnek. 
Várom a véleményeket. 
 
Vágner István 
Mi lenne, ha egy olyan embert alkalmaznánk, aki minden feladatot ellát? 
 
Kakulya Károly 
Erre embert nem fogunk kapni. 
 
Gyói Gábor 
Sajnos az a tapasztalat, hogy a szóba jöhető emberek közül nem lenne erre megfelelő. Ezt a 
közmunkaprogram kapcsán is mondom, ott tartunk, hogy nem tudunk embert bevonni. 
 
Tényi Imre 
Szerintem a temető fenntartást mi ezzel az ember állománnyal nem fogjuk a többi munka 
mellett ellátni. 
 
Gyói Gábor 
A TITESZ-hez lehet, hogy fel kell vennünk egy embert.  
Ezzel a témával még foglalkoznunk kell. 
 
Dr. Babák Zoltán 
A pályázati eljárás eredménytelenségét a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2017. (II.09.) számú határozata 
a köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
tulajdonába tartozó köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásra pályázat 
nem került benyújtásra, melyre való tekintettel a Képviselő-testület a nevezett pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.   
 
A köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenségére tekintettel 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonába 
tartozó köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat az 
Önkormányzat saját mag látja el.   
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai – helyben –  
Irattár. 
 
 
III.Napirend 
A 049/7 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Tájékoztatásul szeretném elmondani a Képviselő-testületnek, hogy kaptunk 20 millió Ft-ot az 
állatsimogató, halastó környékének a kialakítására, egyedi költségvetési támogatás címén. 
Az érintett 049/7 hrsz-ú ingatlant szerettük volna megszerezni a Magyar Államtól, de mivel 3 
hektár feletti az ingatlan nagysága, nem adhatja el a Magyar Állam. Amit el tudunk érni, az egy 
tartós bérlet. 1996 óta szerepel a településrendezési tervekben, hogy ott csónakázótó kerül 
kialakításra. Januárban megkerestem a Nemzeti Földalapkezelőt, aki arról tájékoztatott, hogy 
az állatsimogatónak a területét azt megvásárolhatjuk, a 049/7 hrsz-ú ingatlant csak bérelhetjük, 
valamint az olajerdőt, amit betelepítettünk nyárfával, azt megvásárolhatjuk. Amit 
megvásárolhatunk arra be kellene nyújtani a nyilatkozatot, hogy meg szeretnénk vásárolni, amit 
meg csak bérelhetünk, arról pedig nyilatkozzunk kell, hogy bérelni szeretnénk legalább 20 évre 
azért, hogy ezt a pénzt erre a területre  nyugodt szívvel elkölthessük. 
Amire költenénk ezt az összeget: Az E-on küldött egy árajánlatot a magasfeszültségű vezeték 
földkábelre való cseréjére, ami 2,5 millió Ft + ÁFA valamint megvásárolnánk az említett 
területeket. A többi kiadást pedig megbeszélné a testület. 
Addig nem tudunk tovább lépni, amíg nem kerül a tulajdonunkba, valamint 
vagyonkezelésünkbe ez a terület. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2017. ( II.09.) számú határozata 
a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába tartozó tiszasasi ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozó kérelemről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) 
pontjára tekintettel a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába tartozó tiszasasi ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése iránt nyújt be kérelmet a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a fentiek alapján az alábbi ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzését kívánja kérelmezni és a jelzett ingatlanokat az alábbi 
célokra kívánja felhasználni: 
 

 Tiszasas külterület 049/8 hrsz – településfejlesztés céljára 
 Tiszasas külterület 049/9 hrsz – közfoglalkoztatás céljára  
 Tiszasas belterület 178/5 hrsz - településfejlesztés céljára 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonszerzéssel kapcsolatos 
szerződések aláírására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
  
Erről értesül: 
Képviselő-testület tagjai  
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2017. ( II.09.) számú  határozata 
a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába tartozó tiszasasi ingatlan vagyonkezelői jogának 
megszerzésére vonatkozó kérelemről 
 
 Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonába tartozó tiszasasi ingatlan vagyonkezelői jogának megszerzése 
iránt nyújt be kérelmet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a fentiek alapján az alábbi ingatlan 
vagyonkezelői jogának megszerzését kívánja kérelmezni és a jelzett ingatlant az alábbi 
célra kívánja felhasználni: 
 

 Tiszasas külterület 049/7 hrsz – közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára 
 

A vagyonkezelői jogról történő döntésig a Képviselő-testület kérelmezi a nevezett ingatlan 
jelzett célra, megbízási szerződés alapján történő használatát.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási- valamint a vagyonkezelői 
jog megszerzésével kapcsolatos szerződés aláírására 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
  
 Erről értesül: 
Képviselő-testület tagjai  
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
 
IV.Napirend 
Döntés az óvoda nyári nyitva tartásáról 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
dr Babák Zoltán 
Jogszabályi rendelkezés alapján minden év február 11-ig kell dönteni a képviselő-testületnek a 
fenntartásában működő óvoda nyári nyitva tartásáról. Ezzel kapcsolatban az alábbi levél 
érkezett az intézményvezetőtől: „Javaslom, hogy az eddigi évek gyakorlatának megfelelően az 
óvoda nyáron július 10-től augusztus 25-ig tartson zárva. Mivel az elmúlt évben a 
csoportszobák, tornaszoba, folyosó nem voltak újra festve, ezt az idén szükséges lesz elvégezni, 
erre lehetőség nyílik ezen időszakban, illetve ekkor a dolgozók szabadságolása is megtörténik. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is lesz nyári tábor a Művelődési Ház 
szervezésében, így tulajdonképpen 5 napot kell a családnak gondoskodni gyermeke 
ellátásáról.” 
 
Gyói Gábor 
Az óvoda felújítására tavalyi évben nyújtottunk be pályázatot, kb. március hónapban lesz 
eredményhirdetés, ha nyer a pályázat, akkor mindenképpen fel lesz újítva az épület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2017.(II.09.) számú határozata 
Óvodai nyári szünet megállapításáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartásában működű 
óvoda nyári zárva tartásának idejét - Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető javaslatára 
- 2017. július 10-től  2017.augusztus 25-ig határozza meg.    

 
Felelős: Gyói Gábor polgármester  
                  Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül:  
 
Gyói Gábor polgármester  
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület – helyben 
Hegedűsné Szitó Lilla intézményvezető 
Irattár 
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V.Napirend 
A képviselő-testület 89/2016.(XI. 18.) számú határozatának visszavonása 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
dr Babák Zoltán 
A képviselő-testület a 89/2016.(XI.18.) számú határozatával döntött a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat 2017. január 1. napjától történő működtetéséről, mely értelmében a 
szolgálatot az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szervezeti 
keretein belül működteti tovább. Akkor azért kellett így döntenie a képviselő-testületnek, mert 
a normatíva igényléssel kapcsolatban az Államkincstár ezt kérte. Decemberben kiderült, hogy 
ez mégsem kell, marad az önkormányzatnál kormányzati funkción 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2017.(II.09.) számú határozata 
A Képviselő-testület 89/2016.(XI. 18.) számú határozatának visszavonásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - arra való tekintettel, hogy a 
fenntartásában működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot továbbra is lehetséges 
kormányzati funkción működtetni ezért - a 89/2016.(XI. 18.) számú határozatát 
visszavonja.  
 
  
Felelős: Gyói Gábor polgármester  
                   dr. Babák Zoltán - jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
A határozatról értesül:  
 
Gyói Gábor polgármester  
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület – helyben 
Irattár. 
 
VI.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Gyói Gábor 
Az egészségügyi ellátási körzetek tárgyalása kapcsán merült fel a fogorvosi ellátás témája. Dr 
Németh László lakiteleki fogorvos hívott fel, hogy Nyárlőrincen most lett nyugdíjas fogorvos 
és vállalná Tiszasas ellátását is. Mondtam neki, hogy mi Nyárlőrinccel semmivel nem vagyunk 
előrébb, mint eddig voltunk. Tiszaugon rendel a fia, mint fogorvos. Beszéltük, hogy jó lenne, 
ha mi le tudnánk válni Tiszakürttől, önálló fogorvosi körzet lennénk, és nem Nyárlőrincre 
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járnánk, hanem Tiszaugra. A doktor úr utána érdeklődött, és ez az út járható lenne. Jó lenne 
ebben az irányban elindulni. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
2. 
dr. Babák Zoltán 
A polgármesterek illetményéről, tiszteletdíjáról valamint költségtérítéséről a Magyarország 
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (3), (4) és (5)  bekezdése 
rendelkezik, mely rendelkezéseket a 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1. napi hatállyal 
módosított. A jogszabály az 501 és 1500 fő lakosságszámú települések esetén a polgármester 
illetményét az államtitkári illetménynek a 40%-ban határozza meg,  a társadalmi megbízatású 
polgármester esetén a tiszteletdíj ennek az illetménynek az 50%-a, a költségtérítés pedig a 
tiszteletdíj 15%-a. Ezek alapján 2017. január 01-napjától a 997. 170-Ft-os államtitkári 
illetményt alapul véve a polgármester tiszteltdíja bruttó 199. 434,-Ft, a költségtérítése pedig 
bruttó 29. 915,-Ft.  
  
Gyói Gábor polgármester: 
Bejelentem személyes érintettségemet, a szavazás során tartózkodni kívánok, és egyben 
felkérem Tényi Imre alpolgármestert, szíveskedjen az előterjesztését szavazásra beterjeszteni. 
 
Tényi Imre alpolgármester 
Ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2017.(II.09.) számú határozata 
a polgármester tiszteletdíjáról valamint költségtérítéséről  

 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (3), (4) és (5) bekezdésében 
foglalt rendelkezésekre tekintettel és ezek alapján a polgármester tiszteletdíját bruttó 199. 
434,-Ft,-ban költségtérítését bruttó 29.915,-Ft-ban határozza meg.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Babák Zoltán – jegyző            
 

       Gyói Gábor                                                dr. Babák Zoltán  
                             polgármester                                                        jegyző 
 
Erről értesülnek: 

a képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
 
 
 
 
 
 
 3. 
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Gyói Gábor 
Az utóbbi egy évben problémáink voltak a T-home szolgáltatással, mert akadozott a térerő. A 
mobil flottánk náluk van, többször próbálkoztunk ennek a problémának a megoldására, 
sikertelenül. árajánlatokat kértünk be más szolgáltatóktól is, a Vodafone és a T-home küldött, 
árajánlatokat. A T-home ajánlatában nettó 3.000,-Ft-os alapdíj, 500,-Ft internet, ennyi amit 
fizetnünk kell telefononként, ezen felül ingyenesen beszélhetünk, a Vodafone ajánlatában 
2.500,-ft + ÁFA alapdíj és 11 Ft-os percdíj szerepelt. A T-home ajánlata kedvezőbb, így 
javaslom az ő ajánlatukat elfogadni. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2017.(II.09.) számú határozata 
a mobil flottára vonatkozó árajánlat elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megrendelő - a felek között 
2015. február 25. napján létrejött keretszerződés alapján - elfogadja a mobil flottára 
vonatkozó és a Magyar Telekom Nyrt . ( 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) mint 
szolgáltató által tett alábbi ajánlatot: 

1) Az alapdíj: 3000,-Ft. 
2) Internet: 100 Mb, melynek havi költsége: 500,-Ft.  
3) A fentiek alapján a kártyák havi díja: nettó 3500,-Ft/hó, mely a teljes 

korlátlanságot biztosítja, illetve tartalmaz már 100Mb internetet is. 

A Képviselő-testület jóváhagyja az ajánlatra vonatkozó megállapodás aláírását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Babák Zoltán – jegyző            
 

       Gyói Gábor                                                dr. Babák Zoltán  
                             polgármester                                                        jegyző 
 
Erről értesülnek: 

a képviselő – testület tagjai jkv. útján. 
 
4. 
Gyói Gábor 
Tiszasas Községi Önkormányzat Konzorciumi részvétele az EFOP - 3.9.2 -16 pályázatban 

 
Az EFOP – 3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek című pályázat fő célkitűzései: 
 
I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban 
dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek 
hozzáférésének biztosítására.  
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II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci 
érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések 
támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.  
II. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való 
hozzáférésének biztosítása.  
IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek 
óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.  
 
Kizárólag konzorciumban lehet pályázni. A konzorcium maximum 10 tagú lehet és abból 
legalább ötnek települési önkormányzatnak kell lenni. 
Konzorciumi tag lehet: forprofitok kivételével lényegében bármilyen szervezet (megyei 
önkormányzat és megyei nonprofit szervezet is). 
Csongrád Városi Önkormányzat a Konzorcium vezetője. 
A Konzorcium további tagjai: Felgyő Községi Önkormányzat, Csanytelek Községi 
Önkormányzat, Tömörkény Községi Önkormányzat, Tiszasas Községi Önkormányzat, 
Csongrádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Csongrádi Óvodák Igazgatósága, Dr. Szarka 
Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi 
Egyesülete, Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény. 
 
A pályázat keretében igényelhető támogatás 100-500 millió Ft aszerint, hogy 20. 000 
lakosságszámot elérő konzorcium felett a támogatás maximális összege 500 millió forint lehet. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 
 
A projekt közvetlen célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú 
lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá 
nemzetiségek, etnikumok.  
A program célja a mindennapi élet során jelentkező hiányérzet enyhítését szolgáló programok, 
lehetőségek biztosítása az egyének, a családok komfortérzetének, településekhez való 
kötődésének erősítése érdekében. 
A program főbb elemei: 

- értékteremtő foglalkoztatás 
- esélyteremtő oktatás, nevelés 
- a lokális közösség erősítése 
- minőségi helyi szolgáltatások 

Az iskolarendszeren kívüli időszakban kíván támogatást nyújtani a gyermekek, tanulók 
fejlődéséhez, személyiségük kiteljesedéséhez, kompetenciáik fejlesztéséhez, továbbá a 
minőségi szolgáltatások fejlesztéséhez, közszolgáltatásban dolgozók képzéséhez, valamint az 
integrált szakmai együttműködésekhez. 
 
Csongrád Városi Önkormányzat jelen program megvalósítására együttműködést kötő felek 
közül a Konzorcium vezetőjeként nyújtaná be a pályázatot. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megvitatására. 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
          
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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13/2017. (II. 09.) számú határozata 
az EFOP - 3.9.2 -16 pályázatban történő részvételről 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a „Csongrád Városi Önkormányzat Konzorciumi 
részvétele az EFOP - 3.9.2 -16 pályázatban” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza:  

A Képviselő-testület az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat konzorciumban való 
benyújtásával egyetért. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi szerződés 
aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor polgármester 
 
 
Erről értesítést kapnak: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Csongrád Város Önkormányzata 
 
 
5. 
dr Babák Zoltán 
Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 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 projekt kapcsán ajánlatot kértünk a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítására, projektmenedzsmentre, valamint tesztelés-élesítésre, melyre három ajánlat 
érkezett. 
A Nyír-Öko-System Kft Nyíregyháza 425.002,-Ft, a CéF Centrum és Fejlődés Üzletviteli és 
Szolgáltató Kft Debrecen 430.000,-Ft, és az ENEREA Észak-alföldi Regionális Energia 
Ügynökség Nonprofit Kft Nyíregyháza pedig 420.000,-Ft-os ajánlatot tett. Az árak bruttó árak. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2017. (II. 09.) 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 Közszolgáltatás-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 
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 Projektmenedzsment 
 tesztelés, élesítés 
 kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 
tevékenységek tárgyában kiküldött ajánlati felhívásra beérkezett 3 darab alábbi 
árajánlatot: 
 

1) Nyír-Öko-System Kft (Nyíregyháza) -bruttó 425. 002,-Ft 
2) CéF Centrum és Fejlődés Üzletviteli és Szolgáltató Kft (Debrecen) bruttó - 430. 

000,-Ft  
3) ENEREA Észak-alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 

(Nyíregyháza) - bruttó 420. 000,-Ft 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ENEREA Észak-alföldi 
Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft (Nyíregyháza)  bruttó 420.000,-Ft összegű 
ajánlatát fogadja el.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
                                   

A határozatról értesül: 
 - Gyói Gábor polgármester  
 - dr Babák Zoltán jegyző 
 - Képviselő-testület tagjai 
  - Irattár. 
 
 
6. 
Gyói Gábor 
A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit Kft szerződéses támogatója 
kéri az önkormányzat segítségét kitűzött céljai megvalósításához. Kb. 4.500.000,-ft értékű 
eszköz megvásárlásához kérik a segítséget. Az adományról adóigazolást állítanak ki. Őket már 
máskor is támogattuk, javaslom 10.000,-Ft támogatást állapítsunk meg részükre. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2017. (II. 09.) számú határozata 
A Medicopter Alapítvány anyagi támogatásáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Medicopter 
Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) részére, a sürgősségi ellátáshoz szükséges 
eszközök beszerzéséhez egyszeri 10. 000,-Ft anyagi támogatást nyújt. 
 
A támogatás összegét Tiszasas Község Önkormányzata a 11705008-20477873 bankszámla 
számra utalja. 
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Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
dr Babák Zoltán 
Medicopter Alapítvány 1083 Budapest, Rákóczi út 51. 
Irattár. 
 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

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


