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13/2018.(XII.20.) számú r e n d e l e t e
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2018.(XII.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2018. ( XII. 19. ) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárás lezárása
döntéshozatallal a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény harmadik része
szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115.§(1) pontban szabályozott nyílt eljárás
részeként.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2018.(XII.19.) számú határozata
Adóbevételekről szóló tájékoztató elfogadásáról
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Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete
151/2018. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozata
a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2018. (XII.19.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2018.december 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem
Jelen vannak:

Gyói Gábor polgármester
Braxa Józsefné képviselő
Csongrádi Ferencné képviselő
Kakulya Károly képviselő
Szitó Lajos Zoltánné képviselő
Tényi Imre alpolgármester
Vágner István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Solymosi Zoltán Titesz vezető
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi

Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 7 fő
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirendi javaslat:
1./ TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése
Előadó: Gyói Gábor polgármester
Solymosi Zoltán Titesz vezető
2./ Adóbevételekről tájékoztató
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző
3./ A Szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gyói Gábor polgármester
4./ 2019.évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző
5./ Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.évi munkatervének elfogadása
Előadó: Gyói Gábor polgármester
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6./ Egyebek

A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2018.(XII.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. december 19-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai
I.Napirend
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése
Előadó: Gyói Gábor polgármester
Solymosi Zoltán Titesz vezető

Solymosi Zoltán
Ismertette a projekt 2. körös közbeszerzési eljárásával kapcsolatos feladatokat, majd ismertette
a közbeszerzési eljárás eredményét, mely alapján három ajánlat érkezett. Imrei István Építőipari
kft 5440 Kunszentmárton, Kör-Bar-Bau Építőipari kft 5083 Kengyel, és Gyarmati-1952
Építőipari kft 5440 Kunszentmárton. Az Imrei István Építőipari kft, valamint a Kör-Bar-Bau
Építőipari kft esetében hiánypótlási felhívásra került sor, melyre határidőn belül nem érkezett
meg a hiánypótlás, így az ő ajánlatukat a bírálóbizottság érvénytelennek nyilvánította a
Kbt.73.§(1) bekezdés e) pontja alapján.
A bíráló bizottság a Gyarmati-1952 Építőipari Kft ajánlatát nyilvánította érvényesnek, nettó
ajánlati ára 44.935.691,-Ft. Az elnyert támogatás 44.894.654,-Ft, önerőként nettó 41.037,-Ft
biztosítása szükséges.

Gyói Gábor
Az eljárás eredményhirdetéséhez név szerinti szavazást rendelek el, melynek lebonyolítására a
jegyzőt kérem fel:
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri
szavazatukat:
Braxa Józsefné -igen
Csongrádi Ferencné -igen
Gyói Gábor – igen
Kakulya Károly -igen
Szitó Lajos Zoltánné - igen
Tényi Imre – igen
Vágner István - igen
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Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét:
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2018. ( XII. 19. ) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárás lezárása
döntéshozatallal a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115.§(1) pontban szabályozott nyílt eljárás részeként.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
azonosító számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának
növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan a Bírálóbizottság
döntési javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1./ Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése”
megnevezésű projekt 2. körös közbeszerzési eljárását EREDMÉNYESNEK nyilvánítja.
2./ Megállapítja, hogy az Imrei István Építőipari Kft. (5440. Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. út
32., adószáma: 11501330-2-16) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
ÉRVÉNYTELEN.
3./ Megállapítja, hogy a KŐR-BAR-BAU Építőipari Kft. (5083. Kengyel, Rákóczi út 22.,
adószáma: 22712242-2-16) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
ÉRVÉNYTELEN.
4./ Megállapítja, hogy a GYARMATI-1952 Építőipari Kft. (5440. Kunszentmárton, Érpart
út 44., adószáma: 13812588-2-16) ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Alkalmasságát teljes körben
igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az elvégzett bírálat
alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll
a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
5./ A GYARMATI-1952 Építőipari Kft. (5440. Kunszentmárton, Érpart út 44., adószáma:
13812588-2-16) ajánlattevőt – mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése alapján
NYERTESKÉNT hirdeti ki.
6./ A nyertes ajánlattevő egyösszegű nettó ajánlati ára: 44.935.691.- Ft. A vállalási ár részbeni
fedezete az elnyert támogatás 44.894.654.- Ft nagyságrendben. A Képviselő-testület vállalja az
összességében nettó 41.037.- Ft + Áfa mértékű önerő biztosítását a 2018. évi költségvetése
terhére.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
5001. Szolnok, Kossuth L.u.2.
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- Irattár

II.Napirend
Adóbevételekről tájékoztató
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Czucziné Keresztes Anita ismertette az előterjesztésben leírtakat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2018.(XII.19.) számú határozata
Adóbevételekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi önkormányzati adóbevételek
alakulásáról szóló beszámolót – elfogadja.
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár
III.Napirend
A Szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Gyói Gábor polgármester
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gyói Gábor
Mint minden évben az idén is nyújtottunk be pályázatot szociális célú tüzelőanyag támogatásra.
Miniszteri döntés alapján 1.261.110,-Ft támogatásban részesültünk, mely összeget 331 q
barnakőszén vásárlásra fordíthatjuk. Kiegészítő támogatásként 312.420,-Ft támogatást
kaptunk, itt a jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 82 q barnakőszén. A vásárolt szenet
2019.február 15-ig kell kiosztani a rászorulók részére.A szociális bizottság fogja a kérelmeket
elbírálni.
Czucziné Keresztes Anita
2019. január 2-tól lehet benyújtani a kérelmeket, a rendelet mellékletében meghatározott
kérelem nyomtatványon.
Ezután a képviselő-testület 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2018. (XII.19.) számú határozata
a szociális tüzelőanyag vásárlás és leszállítás feltételeiről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag vásárlás és
leszállítás feltételeit megtárgyalta és a napirenddel kapcsolatosan a következő határozatot
hozta:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásának lebonyolításával Gyói Gábor polgármester-t bízza meg.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. december hó 31. nap
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár
Ezután a képviselő-testület 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi rendeletet hozza:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2018.(XII.20.) számú r e n d e l e t e
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
E rendelet célja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó meghatározott igénylés alapján a 2018. évben a
Tiszasas Községi Önkormányzatnak megállapított tüzelőanyaggal kapcsolatban a szociális
rászorultság szabályainak, ill. a 2018. évi igénylés részletes feltételeinek a meghatározása.
2. §.
Jelen rendeletben a háztartás, a család fogalmán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény szerinti fogalmat kell érteni.
3. §.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. §-ban foglaltak alapján
kérelemre, szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt barnakőszén formájában.
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4. §.
Szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelmet nyújthat be a Tiszasas Község
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:
a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 2018. év
november hónapjában
aa.) aktív korúak ellátására,
ab.) időskorúak járadékára
ac.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult.
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

c) háztartásában 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel.
d) szociális célú tüzelőanyag-támogatás iránt kérelmet nyújthat be az a Tiszasas Község
közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
kérelmező, akinek háztartásában a 2018. év november hónapjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a 42. 750,-Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén az 57. 000,-Ft-ot és a háztartás
egyik tagjának sincs vagyona.
5. §
1.) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tüzelőanyagot saját háztartásában fűtés
céljára használja fel.
2.) Egy háztartásra csak egy kérelem nyújtható be.
3.) Egy jogosult csak egy háztartásra adhatja be a kérelmét.
4.) Egy jogosultat vagy más személyt csak egy háztartásban lehet figyelembe venni.
6. §
1.) A tüzelőanyag támogatás igénylésére vonatkozó e rendelet 1. számú melléklet szerinti
kérelmek 2019. január 2. napjától 2019. január 16. napjáig nyújthatók be hivatali munkaidőben
Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodájában.
2.) Az a kérelmező, aki a 4. § aa.) vagy ab.) pontjában foglalt jogosultsági feltétel alapján nyújt
be kérelmet, a kérelemhez mellékelni kell az aktív korúak ellátása vagy az időskorúak
járadékára való jogosultságáról szóló igazolást.
3.) A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak
valódiságának ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.
4.) A tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
7. §
1.) A beérkezett kérelmeket átruházott hatáskörben Tiszasas Községi Önkormányzatának
Szociális Bizottsága bírálja el legkésőbb 2019. január 25-ig.
2.) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható.
3.) Az Önkormányzat a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
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4.) A jogosultak részére a tüzelőanyag kiosztásáról legkésőbb 2019. február 15-ig kell
gondoskodni.
8. §
Ez a rendelet 2018. december hó 22. napján lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát
veszti.

Gyói Gábor
polgármester

Czucziné Keresztes Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. december 21.
Czucziné Keresztes Anita
jegyző
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1. számú melléklet

KÉRELEM
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
/ Benyújtható Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatalának Szociális Irodájában
2019. január hó 02. napjától 2019. január hó 16. napjáig /

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve:
.......................................................................................................................................................
1.2. Születési neve:
.......................................................................................................................................................
1. 3. Anyja neve:
......................................................................................................................................................
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
.......................................................................................................................................................
1.5. Lakóhelye:
……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám

2. Kijelentem, hogy a 2018. év november hónapjában
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásra) vagyok jogosult
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, vagy
c) háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelek.
A 2. pontnál a megfelelőt jogosultsági feltételt vagy feltételeket aláhúzással szükséges jelölni!
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3. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

4. Kijelentem, hogy a háztartásomban feltüntetett személyek közül a 2018. év november
hónapjában volt olyan
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
ab) időskorúak járadékára jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult, ha igen akkor e személyek száma: ………fő
b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, ha igen akkora gyermekek száma: ………fő
c) aki a háztartásomban 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevel, ha igen akkor e személyek
száma: ………fő
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek,
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) a tüzelőanyagot saját háztartásomban fűtés céljára használom fel.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.
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Ha a kérelmező vagy a kérelmező háztatásában feltüntetett személy közül valaki időskorúak járadékára
jogosult, akkor ezt a jogosultságot a kérelem beadásával egyidejűleg igazolni szükséges
Dátum: ……………………………….
……………………………………………………
kérelmező aláírása
……………………………………………………………………………………………………………………
…
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

2. számú melléklete

KÉRELEM
a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
/ Benyújtható Tiszasas Közös Önkormányzati Hivatalának Szociális Irodájában
2019. január hó 02. napjától 2019. január hó 16. napjáig /

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve:
.......................................................................................................................................................
1.2. Születési neve:
.......................................................................................................................................................
1. 3. Anyja neve:
......................................................................................................................................................
1. 4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):
.......................................................................................................................................................
1.5. Lakóhelye:
……………........ település ..........................................................utca/út/tér .............. házszám

2. A kérelmezővel közös háztartásában életvitelszerűen ott lakó, bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

12

3. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
Nyugellátás
és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által
folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Vagyonnyilatkozat
A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának a vagyona
A. Ingatlanok
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1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus
..................... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
__________
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a kérelemben megjelölt lakcímen élek,
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b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) a tűzifát saját háztartásomban fűtés céljára használom fel.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságának
ellenőrzésére háztartásában környezettanulmány végezhető.
A kérelemmel egyidejűleg benyújtani szükséges a kérelmező és a vele közös háztartásban élők 2018. november
havi jövedelem igazolásait.
Dátum: ……………………………….
……………………………………
kérelmező aláírása
…………………………………………………………………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

TISZASAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.
Tel.:56/326-001 Fax:56/563-085 e-mail: postmaster@polghivtiszasas.t-online.hu

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Alulírott ………………….. Tiszasas, …………….. út …... szám alatti lakos aláírásommal
elismerem, hogy a mai napon Tiszasasi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló …/2018.(XII.20.) önkormányzati
rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként … q mennyiségű (…. db 25 kg-os
zsák) barnakőszenet átvettem.

Tiszasas, 201.. ………………… hó ….. nap

…………………………………………..
átadó
Ezen átvételi elismervény 2 példányban készült:
1. példány: Tiszasas Községi Önkormányzat
2. példány:…………………

IV.Napirend
2019. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző

………………………………………….
átvevő
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gyói Gábor
A belső ellenőrzések nem gátolják, hanem inkább segítik a munkánkat, ennek
figyelembevételével kérem a képviselő-testület javaslatait.
Czucziné Keresztes Anita
A munkaügyi, személyügyi ellenőrzést javaslom, gondolok itt a kinevezésekre, munkabér
megállapításokra, itt egy átfogó ellenőrzés jó lenne.
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.
Ezután a képviselő-testület 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete
151/2018. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozata
a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, a Tiszasas Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat szerint
elfogadja:
2019. évi belső ellenőrzési terv:
1. Munkaügyi, személyügyi dokumentumok ellenőrzése
Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a 2018-as évben a munkaügyi feladat ellátása
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2018.01.01 -2018.december 31.
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2019. március hó

A határozatról értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai (helyben)
2./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben)
3./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető
4./ Irattár

V.Napirend
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.évi munkatervének elfogadása
Előadó: Gyói Gábor polgármester
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 7 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2018. (XII.19.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Erről értesülnek:

- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Gyói Gábor polgármester
- Képviselő-testület
- Irattár

VI.Napirend
Egyebek
1.
Gyói Gábor
A 12.000,-Ft-os rezsicsökkentéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a támogatói okirat
megérkezett, 2 helyi vállalkozótól kérünk ajánlatot, akivel szerződést tudunk majd kötni. A
kérelmekben lehetett választani fát, szenet, pb palackot, pelletet.
Vágner István
Kérjünk ajánlatot egy nem helyi vállalkozótól is.
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta.
Kmf.

…………………………..
Gyói Gábor
polgármester

………………………………
Czucziné Keresztes Anita
jegyző

