
1 
 

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T E 
 

2017. szeptember 12-én 
 

megtartott 
 

ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

Tartalom: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
81/2017.(IX.12.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
82/2017.(IX.12.) számú határozata 
Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
83/2017.(IX.12.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
tárgyú projekt közbeszerzési bizottságának megválasztásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2017. ( IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt projektmenedzsment feladatainak 
ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2017. (IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt kötelező tájékoztatás nyilvánosság 
biztosítására feladatainak ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2017. ( IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatainak ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2017. ( IX.12.) számú határozata 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona Munkaruha juttatási 
Szabályzat elfogadása 
 



2 
 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2017. ( IX.12.) számú határozata 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona hatósági 
ellenőrzésében foglalt intézkedések megtételéről 
 
89/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
Csatlakozás a 2018. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
 
90/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
konzorciumi tagként történő részvételről 
 
91/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
Hegedűsné Szitó Lilla tandíj támogatásáról 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.szeptember 12-én megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Csongrádi Ferencné  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: 

- Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

Tiszasason” tárgyú projekt közbeszerzési bizottságának megválasztása 
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének 

korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekttel kapcsolatos 
döntések 

- Alkony Gondozási Központnál lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai, illetve a 
munkaruha szabályzat elfogadása 

- Konzorciumi megállapodás jóváhagyása Szelevény településsel 
- Bursa Hungarica pályázat benyújtása 
- Egyéb ügyek 
 

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
81/2017.(IX.12.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. szeptember 12-i képviselő-
testületi ülés napirendjét a szóban előterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
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   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Közbeszerzési Szabályzat  elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Minden évben el kell fogadnunk közbeszerzési tervet, ami túlnyomórészt „üres” szokott lenni. 
Mindig akkor változtatunk rajta, amikor közbeszerzésre kötelezett pályázatunk van.A 
közbeszerzési tervhez szorosan kapcsolódik a közbeszerzési szabályzat, mait aktualizálni kell 
az aktuális törvények szellemében. A közbeszerzési szabályzat elérhető a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 
dr Babák Zoltán jegyző ismertette a Közbeszerzési Szabályzat tartalmát. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
82/2017.(IX.12.) számú határozata 
Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy Tiszasas 
Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.  
A szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 
  
 
II.Napirend 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
tárgyú projekt közbeszerzési bizottságának megválasztása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Az említett pályázatunknak már ugyan választottunk egy bíráló bizottságot, de ezt újra be kell 
terjeszteni a képviselő-testület elé és meg kell erősítenünk, hiszen az elfogadott közbeszerzési 
terv értelmében erre szükség van. A bíráló bizottság tagjai a közbeszerzési szabályzat szerint 
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nem lehet sem képviselő, sem polgármester. A nevek tehát az alábbiak: Váradi Zsófia 
mb.intézményvezető, Solymosi Zoltán Titesz vezetője, Harangozóné Kézsmárki Andrea 
gazdasági vezető, dr Babák Zoltán jegyző, és Bakos László közbeszerzési szakértő. A bizottság 
elnökének dr Babák Zoltán jegyzőt javaslom. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
83/2017.(IX.12.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” 
tárgyú projekt közbeszerzési bizottságának megválasztásáról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat által benyújtott a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”  tárgyú projekt közbeszerzési bizottságába az 
alábbi személyeket választja meg: 
 

Elnök:  
- Dr Babák Zoltán jegyző 

Tagok: 
- Bakos László közbeszerzői szaktanácsadó 

- Váradi Zsófia mb. intézményvezető 

- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző 

- Solymosi Zoltán Titesz vezető 

 
 

Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 

III.Napirend 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Megkérem Solymosi Zoltán Titesz vezetőt, hogy ismertesse a nyertes pályázatot. 
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Solymosi Zoltán 
A nyertes pályázatunk keretében az óvoda kívül-belül teljes felújítást kap, a pályázat bruttó 62 
millió Ft. 
Solymosi Zoltán ismertette a pályázat műszaki tartalmát. 
 
A mai napon a pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására, a nyilvánosság 
biztosítására, valamint a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kell döntést hoznia a 
képviselő-testületnek. 
 
Gyói Gábor 
A projektmenedzsment feladatok ellátására 3 árajánlat érkezett: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft bruttó 
1.427.480,-Ft 

- Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft bruttó 1.428.750,-Ft 
- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bruttó 1.430.486,-Ft. 

 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlatot adó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft árajánlatát elfogadni. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2017. ( IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt projektmenedzsment feladatainak 
ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat által benyújtott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda 
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 
projektmenedzsment feladatainak ellátására vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a 
  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 5000 Szolnok, 
Kossuth L.u.2. 
által benyújtott ajánlatot választja ki.  

 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  
5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 3 árajánlat érkezett. 
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- - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft bruttó 
168.910,-Ft 

- Heves megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft bruttó 170.000,-Ft 
- Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bruttó 170.000,-Ft. 

 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlatot adó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft árajánlatát elfogadni. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2017. (IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt kötelező tájékoztatás nyilvánosság 
biztosítására feladatainak ellátásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat által benyújtott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda 
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 
megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás nyilvánosság biztosítására 
vonatkozóan beérkezett ajánlatok közül a 
  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 5000 
Szolnok, Kossuth L.u.2. 
által benyújtott ajánlatot választja ki.  

 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft  
5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 

A felelős akkreditált közbeszerzői szaktanácsadói feladatellátás biztosítására 3 árajánlat 
érkezett. 

- Bakos László Egyéni vállalkozó bruttó 565.150,-Ft 
- Ladányi Zsófia egyéni vállalkozó bruttó 600.000,-Ft 
- Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt bruttó 635.000,-Ft 

 
Javaslom a legkedvezőbb árajánlatot adó Bakos László egyéni vállalkozó árajánlatát 
elfogadni. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2017. ( IX.12.) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatainak ellátásáról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat által benyújtott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „Tiszasasi Óvoda 
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására vonatkozóan beérkezett ajánlatok 
közül a  
 

Bakos László EV. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
 

által benyújtott ajánlatot választja ki.  
 

Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Bakos László EV. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 
IV.Napirend 
Alkony Gondozási Központnál lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai, illetve a munkaruha 
szabályzat elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor 
Megkérem dr Babák Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet. 
 
dr Babák Zoltán 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya július 
hónapban folytatott ellenőrzést az Alkony Gondozási Központ idősek Klubja és Bentlakásos 
Otthona intézménynél. 
Az ellenőrzés alapján a fenntartót az alábbi intézkedések megtétele terheli: A fenntartó köteles 
munkaruha-védőruha juttatás szabályzatot készíteni, a fenntartó köteles gondoskodni arról, 
hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál a tevékenységnaplókban mind a személyi gondozás 
és szociális segítés terén a jogszabályban meghatározott résztevékenységek szerepeljenek. 
 
Váradi Zsófia mb.intézményvezető 
A munkaruha szabályzat elkészült a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
tevékenységnaplóban ezentúl a jogszabályban meghatározott résztevékenységek fognak 
szerepelni, erre felhívtam mindenki figyelmét. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2017. ( IX.12.) számú határozata 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona Munkaruha juttatási 
Szabályzat elfogadása 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek 
Klubja és Bentlakásos Otthona Munkaruha juttatási Szabályzatát – elfogadja. 
 
A Munkaruha-juttatási Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
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Alkony Gondozási Központ 
Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
5474 Tiszasas, Fő út 13. 

 

 

 

Munkaruha juttatási szabályzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 
 

 

 

I. Jogszabályi hivatkozás 
A Munkaruha juttatási szabályzat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján készült. 

Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató 

a közalkalmazottnak munkaruhát adhat.  



11 
 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe 

tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani, melynek pontos 

feltételeit a munkáltató állapítja meg. 

Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza a juttatási alanyok körét, a jogosultság 

körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját.  

 

 

 

II. A szabályzat hatálya 
A szabályzat kiterjed az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos 

Otthona valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban álló, illetőleg a Munka törvénykönyve 

hatálya alá tartozó munkavállalójára. 

 

 

 

III. Általános rendelkezések 
Fogalmi meghatározások:  

- munkaruha: munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi 

előírások alapján biztosít; 

- kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a 

tevékenység figyelembevételével;  

- kihordási idő kezdete: a munkaruha átvételének napja, melyet a munkaruha nyilvántartásba 

történő rögzítést követően a munkavállaló aláírásával hitelesít; 

- kiadható mennyiség: az intézményvezetője által, munkakörönként meghatározott 

mennyiségű munkaruha, melyet az 1. számú melléklet részletesen tartalmaz 

- keretösszeg: a házi segítségnyújtás szakterületen foglalkoztatott, személyes gondoskodás 

körébe tartozó feladatokat ellátó személyek, illetőleg az intézményvezető által, évente 

munkaruha vásárlásra felhasználható pénzösszeg; 

 

A munkaruhát az Intézmény – házi segítségnyújtásban foglalkoztatott munkavállalók 

kivételével - természetben biztosítja. Kivételt képez még (azaz nem természetben biztosítja) a 

fehér, nyitott vagy zárt papucs bentlakás, szociális étkeztetés, illetőleg nappali ellátás 

szakfeladaton foglalkoztatott munkavállalók esetében. 
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A természetben adott illetőleg a keretösszegből vásárolt munkaruha juttatásra jogosító 

munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordás idejét jelen szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

A házi segítségnyújtást ellátó munkavállalók, valamint az intézményvezető esetében minden 

évben egységes, munkaruhára fordítható keretösszeg kerül meghatározásra az Intézmény 

vezetője által. A keretösszegen felül az érintett munkavállaló természetben munkaruhát nem 

kaphat. A keretösszegből kizárólag felsőruházat vásárolható, melyet az Intézmény nevére szóló 

számlával kell igazolni. A számlán szereplő összeget az intézményvezető utólagosan, a számla 

átadásakor téríti meg a munkavállalónak. Jelenleg az intézményvezető által meghatározott 

keretösszeg egységesen évi 15.000 forint.  

Szintén egységes, éves keretösszeget biztosít az Intézmény a többi szakfeladaton (bentlakás, 

szociális étkeztetés, nappali ellátás) foglalkoztatott munkavállalójának fehér, nyitott/zárt 

papucs megvásárlására. A munkáltató ez esetben is utólag téríti meg az Intézmény nevére szóló 

számla ellenében a papucs vételárát a munkavállalóknak. Jelenleg a papucsra fordítható 

keretösszeg egységesen 5000 forint.  

 

Az újonnan belépő munkaruha-ellátásra jogosult dolgozóknak a munkaviszony kezdetétől kell 

a munkaruhát biztosítani, azzal a kitétellel, hogy főszabályként próbaidőre nem jár munkaruha. 

 

A munkaruha a kihordási idő elteltéig az Intézmény tulajdonát képezi, melyet a dolgozó csak a 

munkahelyén használhat. 

 

A munkáltató Munkaruha juttatási nyilvántartást köteles vezetni, mely tartalmazza: a 

munkavállaló fontosabb személyi adatait, munkakörét, a ruházat típusát, a kiadott/vásárolt 

mennyiségét, valamint a kiadás dátumát. 

 

Azon munkakörökben, ahol védőruha biztosítása kötelező, a védőfelszerelést az 

intézményvezető biztosítja. A védőfelszerelés az Intézmény tulajdonát képezi, kihordási ideje 

nincs, a munkavállaló tulajdonába nem kerülhet. Szakszerű és rendeltetésszerű használatáért és 

megóvásáért a munkavállaló felelősséggel tartozik.  

Az egyéni védőeszköz tisztításáról, karbantartásáról a használó köteles gondoskodni anyagi 

felelőssége mellett. Ha az egyéni védőeszköz védelmi funkcióját már nem tölti be, a használó 

köteles vezetőjének jelezni, aki annak pótlásáról köteles gondoskodni.  
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A védőruházatot, egyéni védőeszközt a munkába lépést követően a munkavállaló 

rendelkezésére kell bocsátani. 

 

 

IV. Egyéb rendelkezések 
A munkaruha a kihordási idő után térítésmentesen a kedvezményezett tulajdonába kerül.  

Ha a munkavállaló jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan 

köteles a ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni. Az intézményvezető saját hatáskörében 

engedélyezheti ezen összeg elengedését.  

Részfoglalkozású dolgozó munkaruha-kihordási ideje megegyezik a teljes munkaidős 

munkavállalókéval. 

Határozott időre kötött munkaszerződés során a kiadott munkaruha értékét időarányosan a 

dolgozó visszatéríti, amennyiben azt az Intézményvezető nem engedi el. 

Nyugdíjba vonuló munkavállaló esetében az intézményvezető engedélyezheti, hogy az esetleg 

fennmaradó munkaruha tartozás elengedésre kerüljön.  

A személyre szólóan kiadott ruházati cikkek tisztításáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról a 

munkavállaló saját költségén köteles gondoskodni.  

Ha a munka-, formaruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat 

leselejtezhető, a ruházat pótlását az intézményvezető engedélyezheti. Amennyiben viszont a 

munkavállalónak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a munka-, 

formaruházat, abban az esetben annak pótlásáról a dolgozó a saját költségén kell, hogy 

gondoskodjon.  

 

 

V. Záró rendelkezés 
Jelen szabályzatot Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

………..………………. számú határozatával hagyta jóvá. A munkaruha juttatási szabályzat 

…………………………………-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

 

 

………………………………….. 

          Intézményvezető 
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1. számú melléklet 
 
 

Szakfeladat  
 

Munkakör megnevezése 
 

Munkaruha megnevezése 
 

Keretösszeg/  
természetben 

 
Kihordási 

ideje 
Bentlakás  szociális gondozó-ápoló fehér, női tunika természetben 12 hónap 

fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 
rövid ujjú póló természetben 12 hónap 

fehér, zárt vagy nyitott 
papucs 

 
keretösszeg 

 
12 hónap 

Bentlakás konyhai dolgozó fehér, női tunika természetben 12 hónap 
fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 

rövid ujjú póló természetben 12 hónap 
fehér, zárt vagy nyitott 

papucs 
 

keretösszeg 
 

12 hónap 
Bentlakás intézményi kisegítő fehér, női tunika természetben 12 hónap 

fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 
rövid ujjú póló természetben 12 hónap 

fehér, zárt vagy nyitott 
papucs 

 
keretösszeg 

 
12 hónap 

Bentlakás foglalkoztató fehér, női tunika természetben 12 hónap 
fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 

rövid ujjú póló természetben 12 hónap 
fehér, zárt vagy nyitott 

papucs 
 

keretösszeg 
 

12 hónap 
Bentlakás mentálhigiénés 

asszisztens 
fehér, női tunika természetben 12 hónap 

fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 
rövid ujjú póló természetben 12 hónap 

fehér, zárt vagy nyitott 
papucs 

 
keretösszeg 

 
12 hónap 

Bentlakás intézményvezető  felső ruházat keretösszeg 12 hónap 
Nappali ellátás szociális gondozó-ápoló fehér, női tunika természetben 12 hónap 

fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 
rövid ujjú póló természetben 12 hónap 

fehér, zárt vagy nyitott 
papucs 

 
keretösszeg 

 
12 hónap 

Szociális 
étkeztetés 

intézményi kisegítő fehér, női tunika természetben 12 hónap 
fehér, pamut nadrág természetben 12 hónap 

rövid ujjú póló természetben 12 hónap 
fehér, zárt vagy nyitott 

papucs 
 

keretösszeg 
 

12 hónap 
Házi 
segítségnyújtás 

 
szociális gondozó-ápoló 

 
felső ruházat 

 
keretösszeg 

 
12 hónap 
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Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2017. ( IX.12.) számú határozata 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona hatósági 
ellenőrzésében foglalt intézkedések megtételéről 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya JN/17/00407-
4/2017.számú végzésében foglaltakkal egyetért. 
A felsorolt  intézkedések megtételével kapcsolatban, mint fenntartó gondoskodik arról, 
hogy a házi segítségnyújtás szolgáltatásnál a tevékenységnaplókban mind a személyi 
gondozás és szociális segítés terén a jogszabályban meghatározott résztevékenységek 
szerepeljenek. 
 
Fenti intézkedésekről az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos 
Otthona intézményvezetőjét tájékoztatja. 
 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 
V.Napirend 
Bursa Hungarica pályázat benyújtása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
A 2018.évre meghirdetett Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz – mint a korábbi években is – 
javaslom a csatlakozást. A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalokat kívánjuk ezzel 
támogatni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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89/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
Csatlakozás a 2018. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
  

 csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához, 

 
 a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el, 

 
 kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

 
 nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Babák Zoltán - jegyző 
 
A határozatról értesülnek: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr.Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Irattár. 
 
VI.Napirend 
Egyéb ügyek 
 
1. 
Gyói Gábor 
 
Szelevény településnek van beadva egy útfelújítási pályázata, amire hiánypótlást kaptak, 
konzorciumi megállapodást kértek tőlük. Azt nem értem, hogy egy szelevényi úttal 
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kapcsolatban milyen konzorciumot lehet alakítani. A sikeres pályázatukhoz kérem a képviselő-
testületet, hogy támogassa, hogy ebben a pályázatban konzorciumi tagként részt vegyünk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
90/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
konzorciumi tagként történő részvételről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szelevény Községi 
Önkormányzat  által benyújtott  „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 az 
1. célterületre „Külterületi helyei közutak fejlesztése”, vonatkozóan pályázatban 
konzorciumi tagként részt vesz.  
A Képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Gyói Gábor - polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző 
 Szelevény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület tagjai – Helyben 
Irattár. 
 
 
2. 
ifj.Deák Jenő ártézi kúttal kapcsolatos beadványa 
 
Gyói Gábor 
Ifj Deák Jenő tiszasasi lakos nyújtott be egy beadványt a képviselő-testülethez, a Bajcsy-
Zs.u.8.sz.alatt lévő ártézi kúttal kapcsolatban. 
A beadványban arra kéri a képviselő-testületet, hogy hogy a kutat a meglévő helyén tartsuk 
meg. A kút környékének rendbetételére lakossági összefogást javasol. A beadvány 
mellékleteként a kérelmet támogatók névsora is megtalálható.  
Ismeretes a képviselők előtt, hogy szó volt arról, hogy a kutat áthelyezzük kb.100 méterrel. 
A kúttal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy itt két problémáról van szó. 
Az egyik az volt, hogy egy helyi lakos a kútra szerelt slagról vette a vizet, amire felhívtuk a 
figyelmét, hogy ezt szüntesse meg. Ezzel kapcsolatban az indulatok elszabadultak, és az egyik 
lakó az ÁNTSZ-nél bejelentette. Ők kijöttek ellenőrizni, és a kút környékét rendben találták, de 
kifogásolták a csatornában lévő pangó víz állapotát. Ekkor merült fel az, hogy a két problémát 
azzal oldjuk meg, hogy kitesszük az utca végére a kutat. Kipróbáltuk és rájöttünk, hogy ez így 
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nem fog működni a víznyomás miatt. A csurgalék víz elvezetésével kapcsolatban a csatorna 
rendbetétele előttünk álló feladat lesz. Erre most egyenlőre nincs anyagi fedezetünk. 
 
Tényi Imre 
A csurgalékvíz elvezetésével kapcsolatban a Bácsvízzel is lehetne beszélni. 
 
 
 
Gyói Gábor 
Ezen már túlvagyunk, kiszámolták, hogy 30 m3/nap a víz leadása a kútnak, és ez összességében 
majdnem 10 %-a a befolyó vízmennyiségnek, tehát ez az út sem járható. 
Kértünk árajánlatot betonelemekre, kb.1 millió Ft lenne, plusz a munkaköltség. Közmunkában 
ezt sajnos nem tudjuk megoldani. Javaslatom szerint ezt 2018.év tavaszánál előbb nem tudjuk 
megvalósítani.  
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Gyói Gábor 
Válaszlevélben értesítjük Deák Jenőt az alábbiakról: 

- a teleki ártézi kút műszakilag nem lehetséges, amit az idő közben elvégzett próba is 
bizonyít. 

- a kút rendeltetésszerű használatával kapcsolatos problémák rendezése érdekében az 
önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket 

- a kút környékének szebbé tétele közös érdekünk, ezért ebben mindenképpen számítunk 
a lakosság aktív szerepvállalására 

- a csurgalék víz elvezetésének kérdése nem elválasztható a kút környékének általános 
állapotától, ezért ezt a két beruházást együtt látjuk célszerűnek megvalósítani, 
leghamarabb 2018 év tavaszán, vagy amint anyagi lehetőségünk ezt megengedi 

- benyújtott pályázatunk van az Attila utcai burkolt csatornahálózat rekonstrukciójára, 
melynek megvalósításával lehetőség nyílik a Bajcsy-Zsilinszky úti nyílt árokrendszer 
teljes felújítására is. 
 

Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetértett. 
 
3. 
Hegedűsné Szitó Lilla tandíj támogatás kérelme 
 
Gyói Gábor 
Hegedűsné Szitó Lilla ÁMK vezető felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem által indított közoktatási vezető és pedagógusi szakirányú képzésre, amellyel a 
jogszabálynak megfelelően vezethetné az óvodát. A képzés 4 féléven át tart, ami félévenként 
135.000,-Ft-ba kerül. Kérem, amennyiben az lehetséges, támogassák tanulmányaimat 
tanulmányi szabadsággal, illetve lehetőségeinkhez mérten anyagi támogatást kér a tandíj 
kifizetéséhez. 
Tanulmányi szerződést kötnék, az egész tandíjat biztosan nem fogjuk tudni állni, de 50 %-át 
javasolnám, ami 280.000,-Ft a 4 félévre. 
Kérem a véleményeket a képviselőktől. 
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Vágner István 
Mennyi évre kötnénk a tanulmányi szerződést? Nyilván ez a támogatás mértékétől is függ. Én 
többet javaslok, mint 50 %. 
 
Braxa Józsefné 
Fizessük ki helyette a tandíjat és 10 év legyen meghatározva a tanulmányi szerződésben. 
 
Gyói Gábor 
A teljes tandíjat nem javaslom kifizetni, már csak azért sem, mert az állást 5 évente meg kell 
pályáztatni. Javaslatom 5 évre tanulmányi szerződést kötni 50%-os tandíj támogatással. 
 
Szitó Lajos Zoltánné képviselő bejelentette, hogy nem kíván szavazni. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
91/2017.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat 
Hegedűsné Szitó Lilla tandíj támogatásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hegedűsné Szító Lillának 
a közoktatásvezető szakvizsga képzettség megszerzését támogatja.  
 A támogatás mértéke a tandíj 50%-ának 4 féléven át történő átvállalása, mely támogatás 
ellenében  Hegedűsné Szító Lillának vállalni szükséges azt, hogy a képzettség megszerzését 
követően   legalább öt éven keresztül az Önkormányzattal fennálló munkaviszonyát fenntartja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
dr Babák Zoltán jegyző 
Hegedűsné Szitó Lilla 
Pénzügyi iroda helyben 
Irattár. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

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

 
 
 


