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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.április 28-án megtartott  rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 

Kakulya Károly 
Tényi Imre 

   Vágner István 
 
Braxa Józsefné és Szitó Lajos Zoltánné képviselők az ülésről távol maradtak. 
   
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: 

- Cserkeszőlő-Tiszasas Szolnoki Törvényszék előtt 27.G.20.008/2013. ügyszám alatt 
folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatos egyezség jóváhagyásáról 

- Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői pályáztatása 
- Támogatási igény benyújtása a 2017.évi települési önkormányzatok rendkívüli 

támogatására 
- Folyószámla hitel felvétele 

 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
42/2017.(IV.28.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017. április 28-i rendkívüli ülés 
napirendjét a szóbeli előterjesztésben szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Cserkeszőlő-Tiszasas Szolnoki Törvényszék előtt 27.G.20.008/2013. ügyszám alatt 
folyamatban lévő peres eljárással kapcsolatos egyezség jóváhagyásáról 
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Előadó: Gyói Gábor 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Minden képviselő tudja, hogy évek óta pereskedünk Cserkeszőlő önkormányzattal az iskola 
társulás elszámolásával kapcsolatban. Kb. 20 millió Ft az az összeg, amit Cserkeszőlő követel 
rajtunk. Ebben az ügyben több forduló volt, voltak szakértői vélemények, stb. Új vizsgálat is 
indult a bíróságon, ahol már mi kedvezőbb helyzetbe kerültünk, ami Cserkeszőlő követelését 
illeti, aztán mi pereltük be Cserkeszőlőt. A cserkeszőlői képviselő-testület és Szokolai Lajos 
polgármester is rászánta magát arra, hogy tárgyalásokat folytassunk az ügy lezárása céljából. A 
tavalyi évben felajánlottunk 5 millió Ft-ot, hogy zárjuk le a pereskedést, ezt akkor nem fogadták 
el. Az elmúlt héten felhívott polgármester úr és arról tájékoztatott, hogy mégiscsak le szeretné 
zárni ezt az ügyet, és a testülettől teljes felhatalmazást kapott a megegyezésre. Szelevényen 
találkoztunk két napja. Én akkor úgy mentem arra a tárgyalásra, hogy Tiszasas nem szeretne 
fizetni Cserkeszőlőnek. Polgármester úr azt képviselte, hogy a korábban felajánlott 5 millió Ft-
ot fizessük meg. Országgyűlési képviselő úr kért arra minket, hogy próbáljunk már meg egy 
olyan verziót, hogy ha már Cserkeszőlő is hajlandóságot mutat a megegyezésre, akkor ő 
felajánlja a segítségét önkormányzati rendkívüli támogatás formájában. megkérdeztük az 
ügyvédünket is, hogy mi a véleménye, aki úgy nyilatkozott, hogy ebben az esetben azt javasolja, 
hogy ne tegyük ki magunkat a kockázatnak, hogy tovább folytatjuk a pert. Azt itt szeretném 
megjegyezni, hogy közel 1.300.000,-Ft-ba került az ügyvédi költség az évek alatt. 
Megfogalmaztunk egy megállapodás, melyet szeretnék a képviselőkkel ismertetni, és ez a 
határozatban is szerepelni fog, amennyiben a képviselők egyetértenek vele. 
 
Gyói Gábor polgármester felolvasta a megállapodás szövegét. 
 
Ha azt nézzük, hogy az utóbbi időben felcsillant annak a reménye, hogy még Cserkeszőlő fizet 
nekünk, akkor ez egy visszalépés, ugyanakkor az évek óta húzódó pernek a végére pontot 
tudunk tenni és úgy tűnik, hogy Képviselő úr teljes mértékben fogja támogatni a pályázatunkat. 
Gyakorlatilag ebben a megállapodásban a tartozásunkat elismerjük, de csak akkor tudjuk 
kifizetni, ha erre támogatást kapunk. A fizetési határidőt azért szükséges rögzíteni, mert az 
önhiki pályázatban csak lejárt követelést tudunk szerepeltetni. 
 
Vágner István 
Mi van akkor, ha mégsem nyerünk a pályázaton? 
 
Gyói Gábor 
Én nem számolok ezzel. Nagyobb annak az esélye, hogy nyerünk a pályázaton, mint az, hogy 
nem. 
 
Tényi Imre 
Cserkeszőlőnek nagyon jól jött ez a társulás, mert azért tudtak ott komoly beruházásokat 
folytatni, mert van két tagintézménye. De azt ne felejtsük el, hogy ezek a beruházások ott 
maradnak a településen. 
 
Gyói Gábor 
A tanulság ebből az egészből az, hogy ha a jövőben bármilyen megállapodást kötünk, a 
feltételeket nagyon komolyan rögzíteni kell. 
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
43/2017. (IV.28.) számú határozata 
Szolnoki Törvényszék előtt 27.G.20.008/2013. ügyszám alatt folyamatban lévő peres 
eljárással kapcsolatos egyezség jóváhagyásáról valamint az ezzel kapcsolatos 
felhatalmazásról 

Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a   Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat ( 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) felperesnek – Tiszasas 
Községi Önkormányzat ( 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32.) I.rendű alperes és Szelevény 
Községi Önkormányzat ( 5476 Szelevény, Kossuth út 4.) II.rendű alperes ellen elszámolási 
tartozás megfizetése iránt a Szolnoki Törvényszék előtt 27.G.20.008/2013. ügyszám alatti 
perre vonatkozóan a peres feleket képviselő polgármesterek útján az egymással 
egyeztettet és 2017. április 25. napján Szelevényen megkötött   alábbi egyezséget: 

„1.Tiszasas Községi Önkormányzat I. rendű és Szelevény Községi Önkormányzat II. 
rendű alperesek (a továbbiakban: alperesek) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Szolnoki Törvényszék előtt 27.G.20.008/2013. számon folyó perben Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat felperes ( a továbbiakban: felperes) velük szemben 
érvényesített követelése teljes körű és végleges kielégítése fejében megfizetnek külön-
külön 5.000.000 – 5.000.000 forintot a felperesnek 2017. június 30. napjáig, az 
alperesek a vállalt összeg megfizetésére saját forrással nem rendelkeznek, ezért „A 
megyei önkormányzatok rendkívűli támogatására és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására” vonatkozóan pályázatot nyújtanak be és a 
megítélt és folyósított támogatásból tudják a vállalt összeget megfizetni 
kamatmentesen. Alperesek kötelezettségvállalása az alperesi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek ilyen tartalommal való egyezségkötésre vonatkozó 
felhatalmazásától függő hatályú.  

2. Felperes a perbeli követelésének teljes körű kielégítéseként elfogadja az 
alperesektől az alperesek által külön-külön megfizetni vállalt 5.000.000 – 5.000.000 
forintot 2017.június 30-i fizetési határidővel, illetve elfogadja, hogy az alperesek az 1. 
pontban foglaltak szerint pályázatot nyújtanak be és a megítélt és folyósított 
támogatásból tudják a vállalt összeget megfizetni kamatmentesen. 

3. A felek megállapodnak, hogy a hivatkozott perben a felperes és az alperesek a 
fentieken túlmenően egymással szemben további követelést nem érvényesítenek, 
valamint viselik a perrel kapcsolatban felmerült saját költségüket, a másik féllel 
szemben perköltség igényük nincs.  

4. A felek vállalják, hogy – amennyiben a fenti tartalmú egyezséghez az alperesi 
önkormányzatok képviselő-testületei a felhatalmazást megadják – a perben  2017. 
április 28-án tartandó tárgyaláson a fenti tartalmú egyezséget jogi képviselőik útján 
megkötik és kérik egyezségüknek a Törvényszék általi jóváhagyását ( perbeli 
egyezséget kötnek). 
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5. Felperes nyilatkozza, hogy a felperesi önkormányzat képviselő-testülete 
29/2017.(IV. 24.) számú határozatával a fenti tartalmú egyezség megkötéséhez 
hozzájárult és felhatalmazta a polgármestert ilyen tartalmú egyezség megkötésére.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat jogi képviselőjét az egyezséggel 
kapcsolatos szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Erről értesül: 
 Képviselő-testület tagjai helyben 
 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 
 Dr. Tarr Ágnes ügyvéd 

 

II.Napirend 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői pályáztatása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

Gyói Gábor 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetőjének, Molnárné Kiss Erikának 
a vezetői megbízása 2017. 07. 31.napján lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC.törvény 67.§ (7) bekezdése szerint az intézményvezető kiválasztása pályázat útján 
történik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt intézményvezetői pályázatra egy 
jelölt nyújtotta be a pályázatát, a jelenlegi vezető, Molnárné Kiss Erika. A képviselő-testületnek 
véleményezni kell a pályázatot. 

Javasom, hogy támogassuk a pályázatot. 

A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 

 

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2017. (IV.28.) számú határozata 
intézményvezetői pályázat véleményezéséről 
 
 
 Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdés e) pontja és 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján 
véleményezte a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására 
– a jelenlegi igazgató asszony - Molnárné Kis Erika által benyújtott pályázatot. 
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A Képviselő-testület véleménye értelmében: 
 

1) A magas színvonalú pályázati anyag részletesen mutatja be az intézményi 
adatokat, a szakmai munkát, külön is kiemelve a tiszasasi tagintézményt.    

 
2) A pályázó  1983 óta dolgozik pedagógusként, 1993 óta lát el vezetői feladatokat,  

pályája során folyamatos továbbképzéseken vett részt, szakmai munkáját 
többször és a legmagasabb szinten is elismerték. 

 
3) A Képviselő-testület támogatja a pályázó által a vezetési programjában leírt 

célokat, főbb fejlesztési irányokat, prioritásokat.  
 

4) A Tiszasas Községet is érintő iskolatársulás megalakítása óta eltelt időben 
intézményvezetőként jó kapcsolatot alakított ki és tart fenn Tiszasas Község 
Önkormányzatával.  

 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázó személyében látja 
biztosítottnak az intézményi nevelő-oktató munka jelenlegi színvonalának megtartását, 
ill. további fejlesztését, valamint az iskola fejlődését, ezért úgy dönt, hogy támogatja 
Molnárné Kis Erika intézményvezetői beosztásra történő megbízását.   
 
 
Határidő: 2017. május 12. 
Felelős: polgármester 
              Jegyző 
 
Erről értesül: Képviselő-testület tagjai – jegyzőkönyv útján 
                        Szolnoki Tankerületi Központ 
 

 
 
 

 III.Napirend 
Támogatási igény benyújtása a 2017.évi települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Szeretnénk benyújtani támogatási igényt a 2017.évi rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásra, melyből a Magyar Államkincstár felé normatíva visszafizetési kötelezettségünket 
egyenlítenénk ki. Ez 4 millió Ft-ot jelent. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
45/2017. (IV.28.) számú határozata 
Támogatási igény benyújtása a 2017.évi települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be az 
önkormányzatok 2017.évi támogatására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
    dr Babák Zoltán jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Képviselő-testület tagjai 
dr Babák Zoltán jegyző 
Pénzügyi iroda -helyben- 
 
 
IV.Napirend 
Folyószámla hitel felvétele 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Folyószámla hitelt minden évben igénybe vesszük, de ez nem azt jelenti, hogy fel is kell 
használnunk, ez egy védőháló, ami azért kell, hogy ha likviditási probléma merül fel, akkor a 
működőképességet biztosítani tudjuk. 5 millió Ft folyószámla hitel felvételét javaslom. 
fedezetként a tornacsarnok épülete van megjelölve. 
 
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 
 
Ezután a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
46/2017.(IV.28.) számú határozata 
Folyószámlahitel felvétele 
 

1. Tiszasas Község Önkormányzata bevételei és kiadásai ütemkülönbségéből adódó 
likviditási problémái kezelése céljára a magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél 
folyószámla hitelkeret megnyitását kéri 2017. 12.31-i lejáratra. 

2. Az igényelt folyószámlahitel-keret összege 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint. 
3. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Gyói Gábor 

polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 
szerződés aláírására. 
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Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 

Gyói Gábor polgármester 
Dr. Babák Zoltán jegyző,  
Képviselő-testület tagjai – helyben-  
Pénzügyi és gazdasági Iroda vezetője – helyben 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 5000 Szolnok 
Irattár. 

 
 
Egyéb ügyek 
 
1. 
Vágner István 
jelezni szeretném, hogy a közterületen lévő fák sok esetben nagyon akadályozzák a 
közlekedést. Beláthatatlanok a kereszteződések. 
 
Tényi Imre 
Tavalyi évben elkezdtük azoknak a fáknak a kivágását, ahol úgy éreztük, hogy szükséges. Elég 
kényes téma ez, volt, ahol nem vették jónéven, én azt javaslom, hogy ahol szükséges, küldjünk 
ki egy levelet, hogy a tulajdonos vágja ki a fát. Az is baj, hogy az önkormányzatnál nem nagyon 
van rá kapacitás. 
 
Vágner István 
Most közterületről beszélünk. A másik problémám, hogy a Fő út és Alpári út kereszteződése 
nagyon balesetveszélyes, az oda rakott tégla és egyéb építőanyag miatt nem belátható a 
kereszteződés. Oda nem lehetne egy tükröt felszerelni? 
 
Gyói Gábor 
Először megpróbálok beszélni a tulajdonossal. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

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

 

 

 

 


