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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.június 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Szitó Lajos Zoltánné 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Braxa Józsefné képviselk 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: 

Döntés a kuláküldözés áldozatai tiszasasi emlékművének felállításáról 
A 2017.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
A MÁV Zrt. valamint Tiszasas Község Önkormányzata között kötendő 
üzemeltetési szerződés 
Döntés Tiszasas Község településrendezési tervének módosításáról 
Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
 

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
57/2017.(VI.29.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. június 29-i képviselő-
testületi ülés napirendjét a  meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
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Gyói Gábor 
A napirendek tárgyalása előtt szeretném a képviselőket tájékoztatni az alábbiakról: 
A 3A takarékszövetkezet képviselői kerestek meg, mint polgármestert az elmúlt héten, és 
tájékoztattak arról, hogy a tiszasasi takarékszövetkezetet 2017. július 31-el bezárják, és a csépai 
takarékszövetkezetet jelölték ki az ügyfelek számára. Kérésem az volt, hogy akkor legalább egy 
ATM-et helyezzenek ki, de válaszként azt kaptam, hogy az drága lenne. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Gyói Gábor 
Akkor összefoglalnám a képviselő-testület álláspontját ezzel a témával kapcsolatban: 
Szeretnénk egy rövid állásfoglalásban tiltakozni, a takarékszövetkezet tiszasasi fiókjának 
bezárása ellen, amit azzal szeretnénk indokolni, hogy a község gazdálkodóinak és idős 
embereinek a banki szolgáltatása rendkívüli módon megnehezül amennyiben ezt más 
településen kell nekik gyakorolni, valamint csökken a település szolgáltatási színvonala, ami 
hátrányosan érinti a lakosságot. A tiltakozó álláspontunkat eljuttatjuk a 3A takarékszövetkezet 
vezetőségének, valamint az országgyűlési képviselőnknek is. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
58/2017.(VI.29.) számú határozata 
A 3A Takarékszövetkezet tiszasasi fiókjának bezárásával kapcsolatos állásfoglalásról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tiltakozni kíván a 3A 
Takarékszövetkezet tiszasasi fiókjának bezárása ellen tekintettel arra, hogy a község 
gazdálkodóinak és idős embereinek a banki szolgáltatása rendkívüli módon megnehezül 
amennyiben ezt más településen kell gyakorolni, valamint csökken a település 
szolgáltatási színvonala, ami hátrányosan érinti a lakosságot. 
  
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
               dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
 
 
I.Napirend 
Döntés a kuláküldözés áldozatai tiszasasi emlékművének felállításáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Amikor az orvosi rendelő felújítása elkészült, Gálfi Istvánné megkeresett, és elmondta, hogy ez 
az épület az ő tulajdonukban volt, sok emlék köti össze, sokat szenvedett a család, és az volt a 
kérése, hogy lehetne-e egy emléktáblát elhelyezni a családnak az épületen arra vonatkozóan, 
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hogy sok munkájuk van ebben az épületben, és méltatlan körülmények között vették el tőlük. 
Időközben megkeresett egy másik személy is Tóth László, aki felvetette, hogy nincs egy 
emlékmű azoknak a családoknak az emlékére, akik a II.világháború után sokat szenvedtek a 
településen. Alpolgármester úrral Tiszakürtön voltunk egy ünnepségen, ahol egy tiszasasi 
lakos, Tigyi László emelt egy emlékművet a tanyavilág pusztulásának emlékére. Ezek után 
gondoltunk arra, hogy itt Tiszasason is el lehetne készíteni egy hasonló emlékművet. 2018-ban 
lesz a 70. évfordulója a kuláküldözésnek, és Tiszasason a legtöbb intézményünk olyan 
épületben van, amit az ilyen családoktól vettek el, ezért gondoltunk az elmondottak miatt is egy 
emlékmű felállítására. Nem gondolnám, hogy ezt teljesen az önkormányzatnak kellene 
finanszírozni, a leszármazott családok is hozzá járulnának az anyagilag ehhez. Én most a 
képviselő-testülettől egy elvi hozzájárulást kérek. felveszem ezekkel a családokkal a 
kapcsolatot. A megyei levéltár archívumában van egy 1954. évből származó lista, amit már 
átnéztem. A hozzátartozókat levélben szeretném megkeresni. 
 
Tényi Imre 
Én az ünnepséget a Falunap időpontjára tenném. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
59/2017.(VI.29.) számú határozata 
Döntés a kuláküldözés áldozatai tiszasasi emlékművének felállításáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kuláküldözés 
tiszasasi áldozatainak emlékére  emlékművet kíván felállítani.   
  
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
               dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: 2018. év 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
 
 
II.Napirend 
A 2017.évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Minden évben fogadunk el belső ellenőrzési tervet, mely ellenőrzést a Hexaker kft-vel 
végeztetünk el, akik nagy szakmai alapossággal dolgoznak. Mindig vannak jó tanácsaik 
számunkra. javaslom az idei évben az ÁMK ellenőrzését megcélozni. 
 
dr Babák Zoltán 
Javaslom 2017.I.félévét ellenőrizni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
60/2017.(VI.29.) számú határozata  
Tiszasas Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 70.§-a alapján az alábbiak szerint fogadja el a 2017. évi belső ellenőrzési tervet : 

  
A tervezett ellenőrzés leírása, ütemezése: 
 
Az ellenőrzött szerv:  Tiszasas Községi Önkormányzat fenntartásában működő 

Általános Művelődési Központ 
 
Az ellenőrzés tárgya:   A készpénzkezelés, banki okmányok kezelése, 

kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozási ellenőrzési és 
szakmai teljesítés igazolási feladatok ellátása. Az utólagos 
elszámolásra felvett előlegek rendjének vizsgálata. Készpénz 
rovancs. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése, 
nyilvántartása.  

 
Az ellenőrzés célja:    A pénzügyi, gazdálkodási jogszabályok betartása érvényesülése 
  
Az ellenőrzés időszaka:  2017. I. félév 
 
Az ellenőrzés típusa:   Szabályszerűségi ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés módszere:  Részben tételes, részben szúrópróbaszerű 
 
Az ellenőrzés ütemezése:  2017. december hónapja 
 
Az ellenőrzési kapacitás:       3 revizori nap 
 
Szelevény  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2017. évi belső ellenőrzés elvégzésével bízza meg a HEXAKER Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Gyói Gábor   polgármester 
             dr. Babák Zoltán - jegyző 
 
  
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
Hexaker Kft. 
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III.Napirend 
A MÁV Zrt. valamint Tiszasas Község Önkormányzata között kötendő üzemeltetési 
szerződés 
Előadó: dr Babák Zoltán jegyző 
 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Gyói Gábor 
Emlékeim szerint 2011-ben megkerestük a MÁV-ot, hogy a vasútállomás épületét 
vagyonkezelésbe szeretnénk átvenni, indoklásul leírtuk, hogy úgyis mi tartjuk rendben a 
környéket, mi nyírjuk a füvet,stb. Kb. 2 év után hívtak fel, hogy áll-e még az ajánlatunk. Akkor 
elmondtam nekik, hogy a bontást már biztosan nem tudjuk vállalni, de azt szeretnénk, ha 
megkapnánk tulajdonjogba. Ismét eltelt 2 év, akkor közölték, hogy átadják a nemzeti 
vagyonkezelőnek, és velük vegyük fel a kapcsolatot. Most ismét jelentkeztek, és ide adnák 
nekünk fenntartásba ezt az ingatlant. Együttműködési megállapodást kötnének az 
önkormányzattal, melynek tervezetét el is küldték. Évi 135.000,-Ft-ot fizetnének a 
rendbentartásért. Ezeket a munkálatokat eddig is megcsináltuk, most fizetnének is érte. Minden 
szerződés annyit ér, amennyit betartanak, meg leellenőriznek belőle. 
 
Vágner István 
6 hónapos felmondási idő van, egy próbát megér. Ha nem működik, fel lehet mondani a 
szerződést. Egyébként meg úgyis meg kell csinálnunk, mint eddig. 
 
Gyói Gábor 
Többet nem hiszem, hogy fogunk tudni csinálni, mint eddig. 
 
Kakulya Károly 
A terület bővülni fog ezzel a megállapodással. 
 
dr Babák Zoltán 
Felhívnám a tisztelt képviselő-testület figyelmét a szerződés-tervezet 2.9., 2.10., és 2.11. 
pontjában foglaltakra. Jól körül bástyázza magát a Máv. ezzel a szerződéssel. valamint a 2.4. 
pontban javaslok 3 hónapos felmondási időt. 
 
Vágner István 
Akkor azt is lehet nekik mondani, hogy ezt a megállapodást így nem fogadjuk el, és a pénz sem 
kell. Ez egy elég egyoldalú szerződés. 
 
Kakulya Károly 
Csináljuk úgy, ahogy eddig csináltuk. 
 
Gyói Gábor 
Akkor itt most az a kérdés merül fel, hogy 135.000,-Ft-ért vállaljuk-e azt a kockázatot, hogy 
minden felelősséget a nyakunkba veszünk. 
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Tényi Imre 
Oldják meg vállalkozóval. 
 
 
Gyói Gábor 
Önkormányzatunk eddig is, és ezután is a vasútállomás környékén a munkát elvégezte, az ezzel 
járó felelősséget átvállalni nem áll módunkban, kérjük olyan konstrukció kidolgozását, 
amelyben az elvégzett munka ellenértékét megtérítik, de a felelősséget nem hárítják e 
tekintetben az önkormányzatra. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a napi rendi pontot. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
61/2017.(VI.29.) számú határozata 
A MÁV Zrt. valamint Tiszasas Község Önkormányzata közötti üzemeltetési szerződésről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel kötendő a helyi 
vasútállomás utasforgalmi területére vonatkozó üzemeltetési feladatokra, az 
állomásépület, az utasváró, valamint azok környezetének, tisztaságának fenntartási 
feladataiba történő bevonására irányuló együttműködési megállapodás-tervezetet 
megtárgyalta.   Az Önkormányzat eddig is, és ezután is a helyi vasútállomás környékén a 
munkákat elvégezi, azonban az ezzel járó felelősséget átvállalni nem áll módjában, ezért 
a Képviselő-testület kéri olyan konstrukció kidolgozását, amelyben az elvégzett munka 
ellenértékét megtérítik, de a felelősséget nem hárítják e tekintetben az Önkormányzatra. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
               dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
MÁV Zrt. 
 
 
Gyói Gábor  
Javaslom, hogy a IV. napirend tárgyalását előzze meg az V.napirend tárgyalása. 
 
A javaslattal a képviselő-testület tagjai egyetértettek. 
 
V.Napirend 
Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
 
1. 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
dr Babák Zoltán jegyző 
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dr Babák Zoltán 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013-ban fogadta el a képviselő-testület. A programot 2 
évente felül kell vizsgálni, 2015-ben is megtörtént ez a felülvizsgálat, ahol módosítottuk a HEP-
et, határidőket, valamint az intézkedési tervben szereplő feladatokat. jelen esetben intézkedés 
nem szükséges, mert a korábbi intézkedések határideje nem járt még le, valamint a 
célcsoportokhoz új intézkedés nem került felvételre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
62/2017.(VI.29.) számú határozata 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Tiszasas Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját, és megállapította, hogy intézkedést 
nem igényel. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
               dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
Türr István Képző és Kutató Intézet 
Irattár. 
 
2. 
Átjátszó torony létesítése 
 
Gyói Gábor 
Felhívtam a Digi Kft kollégáját a múltkori testületi ülés után és elmondtam neki, hogy a Május 
1.utcában lévő helyszínt a képviselő-testület nem támogatja, kérte, hogy mondjunk másik 
helyszínt, mert Csépa is és Tiszaug is igent mondott már az átjátszó torony létesítésére és van-
e valami elképzelésünk, ami jó lehet. Emlékeztek, hogy felajánlottuk egy területet Tiszaug és 
Tiszasas között, de ők ragaszkodnának a belterülethez. találtunk egy területet a focipálya 
környékén, itt lenne több alternatíva is. Biztos, hogy az a szűk lakókörnyezet, akiket ez 
valamilyen szinten érint rossz néven veszi, de jó lenne, ha erről nem maradnánk le.  
 
Vágner István 
Én nem látom ezt annyira sötétnek, hiszen ezen kívül is van választási lehetőség. Külterületen 
ennyire megoldhatatlan? 
 
Szitó Lajos Zoltánné 
Ennek vannak egészségre ártalmas hatásai? 
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Gyói Gábor 
A templom toronyban kb.15 éve fenn van, tudomásom szerint egészségügyi kockázatát még 
nem bizonyították, de az ellenkezőjét sem.  
Itt ebben a kérdésben egységes álláspontot kellene kialakítani. 
 
 
Tényi Imre 
A volt gázcseretelep környékére nem lehetne tenni, az már nem lakott terület, de nincs is messze 
a belterülettől? 
 
Gyói Gábor 
Akkor sincs beleszólásunk, ha mondjuk a cég magánszemélytől bérel, vagy vásárol területet. 
Véleményem az, hogy az új dolgokra egy picit nyitottabbaknak kell lennünk. mert ez a saját 
fejlődésünknek a gátja. Kell-e ezzel a történettel még tovább foglalkoznunk, vagy azt 
megállapíthatjuk, hogy belterületen nem szeretnénk. 
 
Vágner István 
Véleményem az, hogy belterületen nem, próbálja meg külterületen. 
 
Gyói Gábor 
Én alapvetően fejlődés-fejlesztés párti vagyok, de ha a település így retteg ettől a dologtól, 
akkor nem tudok mit csinálni. 
 
Tényi Imre 
A falu szélén kellene valamilyen helyet keresni. 
 
dr Babák Zoltán 
Az önkormányzatnak minden esetben ráhatása lesz, mert ha a helyi építési szabályzat nem 
engedi, akkor gondban lesz a vállalkozó. 
 
Gyói Gábor 
Akkor az az álláspont, hogy a képviselő-testület belterületen elzárkózik a torony építésétől, 
továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy külterületen megfontolás tárgyát képezheti a 
torony megépítése. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
63/2017.(VI.29.) számú határozata 
Távközlési torony a település belterületén történő elhelyezésének elutasításáról 
 
Tiszasas Községgi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván 
hozzájárulni távközlési torony település belterületén történő elhelyezéséhez, azonban a 
külterületen megfontolás tárgyát képezheti a torony megépítése. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
               dr Babák Zoltán jegyző 
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Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
 
 
3. 
Vágner István 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a közterületek állapotáról beszéljünk, mert vannak 
olyan helyek a faluban, amik mindenképpen említést érdemelnek. 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt időszakban a Titesz vezetője  Solymosi Zoltán és Kakulya Károly végig járták a falut, 
mindenképpen beszélnünk kell erről, ezért javaslom, hogy a következő testületi ülésünk egyik 
fő témája ez legyen. 
 
A képviselők megtárgyalták a felvetést és egyetértettek az elhangzottakkal. 
 
IV.Napirend 
Döntés Tiszasas Község településrendezési tervének módosításáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Ismeretes a képviselők előtt, hogy a Dolium Első Hazai Hordógyár  településünket választotta 
arra, hogy itt egy telephelyet létesítsen, ezzel munkahelyet biztosítva az itt élők számára. 
Meghívtuk Mészáros Gyula urat a testületi ülésre, hogy tartson egy rövid tájékoztatót, hogy a 
képviselők is megismerhessék az elképzeléseit. 
 
Ezután Mészáros Gyula  tartott beszámolót a képviselők részére, melyben elmondta, hogy 
Tiszasasra a donga gyártás kerülne, a telephely kialakításához szükséges területet megvásárolta. 
Építési engedély a birtokában van. 
 
Gyói Gábor 
Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, hogy ez a községnek nagyon jó lehetőség: 
Támogatjuk, hogy az üzem minél hamarabb létrejöhessen. Mindenki tudja, hogy melyik 
területet érinti a beruházás, és ezt a területet a településfejlesztése érdekében szeretnénk, ha 
olyan belterületi besorolást kapna, amelynek ipari minősítése van. Ehhez szükséges a jelenleg 
hatályos településrendezési tervünk módosítása. Az átminősítéssel járó anyagi terhet Mészáros 
Gyula úr átvállalja. A településtervezővel is felvettük már a kapcsolatot ez ügyben. Kötünk egy 
három oldalú szerződést, a megrendelők mi vagyunk, az anyagi felelősség a Dolium kft-t 
terheli. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2017. (VI. 29.) számú határozata 
Tiszasas község településrendezési terve módosításának elhatározásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Tiszasas Község 
településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és a következőképpen 
döntött: 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, a településen működő 
vállalkozás elősegítése érdekében támogatja a következő területre vonatkozó 
településrendezési tervmódosítást: 
 

A 188 és a 189 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló, jelenleg falusias lakóterület 
(Lf1) besorolású belterületi övezet ipari gazdasági övezetté történő átminősítése. 

 
A településrendezési terv módosításának és a főépítész megbízásának díját a 
településrendezési terv módosítását kezdeményező fizeti, és az ezzel kapcsolatos 
szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Gyói Gábor polgármester 
             dr. Babák Zoltán jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Képviselő-testület tagjai 
 
 
  
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

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


