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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a 2017.szeptember 5-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Braxa Józsefné 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Gyói Gábor polgármester és Szitó Lajos Zoltánné képviselő az ülésről távol maradt. 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Gyói Gábor polgármester távolmaradása miatt az ülést Tényi Imre alpolgármester vezeti. 
 
Tényi Imre alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 

Döntés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének 
támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról és kötelezettségvállalásról 
 

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
78/2017.(IX.5.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. szeptember 5-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban előterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
Tényi Imre 
Megkérem Solymosi Zoltán Titesz vezetőt, hogy ismertesse a pályázatban foglaltakat. 
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Solymosi Zoltán 
Kiírásra került a 2000 fő alatti települések kötelező feladatainak ellátása céljából 
infrastrukturális fejlesztések támogatására egy pályázat. A pályázati keretösszeg bruttó 1,6 
millió Ft. Mi a vízrendészeti és csapadékvíz elvezetési rendszerek kiépítésére és felújítására 
próbálunk pályázni, ezen belül az Attila utca, Május 1. utca csomóponti csapadék és 
belvízelvezető árok felújítását céloznánk meg. A pályázati anyag összeállításába bevontunk egy 
tervezőt, ő készítette el a pályázati anyagot. A felújítással érintett szakasz a Május 1.utca és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca közötti 230 méter. Az árok takarítás után az előregyártott lapokat az 
árokból ki kell szedni, takarítás, deponálás után újra fel lesz használva. A sérült lapok helyett 
új előregyártott elemek elhelyezésére kerül sor. A meglévő átereszek és kapubejárók átépítésére 
nem kerül sor, csak felszíni javítások történnek. A meglévő lapokból az átereszekhez és 
kapubejárókhoz csatlakozó burkolat készül, mely átmenetet biztosít az átereszek és az új 
burkolat között. 
Az elkészített tervezői költségvetés alapján a kivitelezés 2.055.114,-Ft, amiből a 
megpályázható rész 1.600.000,-Ft.A fennmaradó 455.114,-Ft-ra kellene a képviselő-testületnek 
kötelezettséget vállalnia a 2017.évi költségvetés terhére. 
 
Solymosi Zoltán ismertette a pályázat műszaki tartalmát. 
 
Tényi Imre 
Egyetértek az elhangzottakkal, javaslom a pályázat benyújtását, valamint a 455.114,-Ft—ra 
pedig vállaljon a képviselő-testület kötelezettséget. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2017. (IX.5.) számú határozata  
a ,,Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” 
vonatkozó pályázat benyújtásáról.  
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,,Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” vonatkozó 2017. évi pályázati 
kiírásban foglaltak alapján támogatást igényel és erre vonatkozóan pályázatot nyújt be a 
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására. 
 
A Képviselő-testület a támogatás alapján Tiszasas Község belterületén, a 636 hrsz-ú Attila út  
Május 1. utca és Bajcsy-Zs. utca közötti szakaszán kívánja csapadékvíz elvezetési rendszert 
felújítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint a TITESZ intézményvezetőt a 
pályázat benyújtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
             TITESZ intézményvezető 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2017. (IX.5.) számú határozata  
a ,,Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról.      
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a TITESZ intézményvezető 
előterjesztése alapján - megállapítja, hogy a ,,Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatására” vonatkozó 2017. évi pályázati kiírásban foglaltak alapján a 
Tiszasas Község belterületén az Attila út Május 1. utca és Bajcsy-Zs. utca közötti szakaszán 
történő csapadékvíz elvezetési rendszer felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban 

1) a pályázati kiírás szerint a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján az 
Önkormányzat támogatásának maximális mértéke legfeljebb: 1. 600. 000,-Ft, 

2) a tervezői által megállapított költségvetés : 2.055.114,-Ft. 
 
A Képviselő-testület a fentiek ismeretében kötelezettséget vállal az 1) pontban leírt támogatás 
és a 2) pontban meghatározott költségvetés közötti 455.114,-Ft összegű különbségnek az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből történő biztosítására.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
             TITESZ intézményvezető 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Tényi Imre alpolgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

 
 
…………………………..     ……………………………. 
      Tényi Imre           dr Babák Zoltán 
   alpolgármester                 jegyző 
 


