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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2018.január 19-én megtartott  képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Kakulya Károly 

Szitó Lajos Zoltánné 
Tényi Imre 
Vágner István 
 

   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 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. 
 
Gyói Gábor tájékoztatta a képviselőket, hogy a jegyzői helyettesítést dr Hoffmann Zsolt, 
Kunszentmárton jegyzője vállalta. 
 
Braxa Józsefné és Csongrádi Ferencné képviselők az ülésről távolmaradtak. 
 
Napirendi javaslat: 
1./ Előterjesztés Simon Imre r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
 Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
2./ Előterjesztés Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos ingatlan felajánlásáról 
 Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
3./ Előterjesztés Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti 

lakosok 
      ingatlan felajánlásáról 
 Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
4./ Előterjesztés Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35. szám alatti lakos ingatlan 

felajánlásáról 
 Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
5./ Egyebek 
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A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2018.(I.19.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. január 19-i képviselő-testületi 
ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
 Előterjesztés Simon Imre r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Simon Imre alezredes urat már ismerik a képviselők, testületi ülésen volt már itt és tájékoztatást 
adott a Kunszentmártoni kapitányság munkájáról. Támogatom az előterjesztésben leírtakat. 
 
A képviselő-testület tagjai támogatták a kapitányságvezetői kinevezését. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2018.(I.19.) számú határozata 
Simon Imre r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Simon Imre r. alezredes 
2018. február 1-i hatályú kinevezésével, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztás betöltésére. 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 

megyei rendőrfőkapitány 
 
 

II.Napirend 
Előterjesztés Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos 

ingatlanfelajánlásáról 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Gyói Gábor 
Ismertette az előterjesztésben leírtakat. 
 
Előzményként szeretném elmondani, hogy kérelmező már egyszer felkereste az 
önkormányzatot az eladás lehetőségével, de akkor nem éltünk ezzel. Az ő ingatlana szomszédos 
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlannal, ahol az önkormányzat munkagépei, és egyéb 
anyagok vannak tárolva. Ezt az ingatlant már kezdjük „’kinőni”, így gondolkodnunk kell a 
bővítésen. Van ott még egy ingatlan, amit megigényeltünk a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től, de 
nem kaptuk meg. A Startmunka programunkban vállaltuk egy fóliasátor tároló megépítését. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el az előterjesztésben leírtakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2018.(I.19.) számú határozata 
Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos 
ingatlanrész felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni 
a Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti ingatlan (69. hrsz) hátsó részét 300.000 Ft, azaz 
háromszázezer forint vételárért. 
 
Telekalakítási eljárást kell lefolytatni a fenti ingatlan megosztására, valamint a megosztással 
keletkező ingatlan és az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszasas, Rákóczi F. u. 6. szám alatti 
(70. hrsz) ingatlan összevonására. A megosztási vázrajz elkészítésével földmérő mérnököt kell 
megbízni, illetve a telekalakítási eljárást meg kell indítani. 
 
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület az ingatlanrész vételárának illetve a telekalakítás, adásvétel 
lebonyolításának és a szükséges elkerítésnek a fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai, 
  - Gyói Gábor polgármester, 
  - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző, 
  - Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető, 
  - Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4.  
 
 
 
 



5 
 

 

III.Napirend 
Előterjesztés Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti 

lakosok ingatlan felajánlásáról 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Az előző képviselő-testületi ülésen kérdésként merült fel, hogy Palotai Károly és felesége a 
Gondozási Központba beköltöznek megromlott egészségi állapotuk miatt. Ez valóban így van. 
Egy fiuk volt, aki elhunyt. Az ingatlan fel lett értékeltetve, melynek forgalmi értéke 1.250.000,-
Ft. Javaslom, hogy fogadjuk el az ingatlant, a hasznosításáról pedig a későbbiekben döntenénk. 
 
Tényi Imre 
Úgy tudom, unokájuk van. Ez a későbbiekben nem okozhat problémát? 
 
dr Hoffmann Zsolt 
Ha nincsenek gondnokság alatt, a saját vagyonukkal mindenki úgy rendelkezik, ahogy akar. Ha 
végintézkedésben hagyja hátra, akkor támadható meg, mert itt be lehet jelentkezni a köteles 
részre. Itt most ajándékozásról van szó. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2018.(I.19.) számú határozata 
Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti lakosok ingatlan 
felajánlása 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 
4. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy 
köszönettel elfogadja a Tiszasas, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti ingatlan (598. hrsz) térítésmentes 
felajánlását. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjogának megszerzését 1.250.000.- Ft forgalmi értéken 
ajándékozás jogcímén elfogadja és vállalja a tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület az ajándékozás lebonyolításának fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai, 
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  - Gyói Gábor polgármester, 
  - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző, 
  - Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető, 
  - Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. 
 
IV.Napirend 
Előterjesztés Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35. szám alatti lakos ingatlan 
felajánlásáról 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Erről a napirendről már többször tárgyalt a képviselő-testület. legutóbbi döntésünk értelmében 
elkészült az ingatlan értékbecslése, amely 660..000,-Ft. Önhibáján kívül került kérelmező ebbe 
a helyzetbe. Kérelmező szociális ellátása mindenképpen a mi feladatunk lesz, az 
ingatlanfelajánlástól függetlenül. A haszonélvezeti jogot fenntartanánk az ő javára. 
 
Vágner István 
Kinek a felelőssége lesz, ha mi elfogadjuk az ingatlanfelajánlást, és ott történik valami? Úgy 
fogadjuk el, ha utána beköltözik a gondozási központba. 
 
dr Hoffmann Zsolt 
A mi felelősségünk lesz, az épület állagáért mi felelünk. 
 
Gyói Gábor 
Elfogadjuk a felajánlását azzal a feltétellel, hogy ő beköltözik a gondozási központba, mert nem 
tudjuk az ingatlanban garantálni az ő testi biztonságát. Egy nyilatkozatot írjon alá arra 
vonatkozóan, hogy ezeket a feltételeket elfogadja. 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2018.(I.19.) számú határozata 
Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35.  szám alatti lakos ingatlan felajánlása 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35.  szám alatti 
lakos ingatlan felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy köszönettel 
elfogadja a Tiszasas, Bethlen G. u. 35.  szám alatti ingatlan (261. hrsz) térítésmentes 
felajánlását. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjogának megszerzését 660.000.- Ft forgalmi értéken 
ajándékozás jogcímén elfogadja és vállalja a tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, abban 
az esetben, ha Baánné Győry Márta nyilatkozatban vállalja, hogy a jogügylet lebonyolítását 
követően a tulajdonjog átruházással egyidejűleg a fenti ingatlanból kiköltözik az önkormányzat 
által felajánlott ingatlanba, vagy egészségi állapotának függvényében beköltözik az 
Önkormányzat Alkony Gondozási Központjába. 
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Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: a nyilatkozat megtétele után azonnal 
 
 
A Képviselő-testület az ajándékozás lebonyolításának fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
 
Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai, 
  - Gyói Gábor polgármester, 
  - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző, 
  - Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető, 
  - Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35.   
 
 
V.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Gyói Gábor 
Szita Károly Úr a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke fordult felhívással az 
önkormányzatok felé, Soros György által a bevándorlásszervező irodák, valamint a kötelező, 
felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásával kapcsolatban. Arra kéri többek között 
Tiszasas Község Önkormányzatát, hogy tiltakozzunk az ellen, hogy ezt a tevékenységet végzi, 
és nyilvánítsuk ki azon szándékunkat, hogy az ilyen jellegű irodák tevékenységét nem 
támogatjuk, valamint nem kívánunk migránsokat fogadni a településen. 
A település érdeke azt kívánja, hogy csatlakozzunk a felhíváshoz. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2018.(I.19.) számú határozata 
Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed 
században aktív civil élet alakult ki a településen, és az éppen hivatalban lévő polgármester és 
képviselő-testület többségi pártállásától függetlenül mindig élvezte az Önkormányzat 
támogatását. 
 
A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó 
önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg 
kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából 
felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse betelepítés-párti ideológiáját. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy a legújabb 
hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében 
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar településeken, és több százezer dollárt oszt 
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar 
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településre, így Tiszasasra is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok 
biztonsága. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviselve a Tiszasason élők 
érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Tiszasason sem bevándorlás - szervező irodát, sem 
migránstábort. Egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros 
György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 
 

Erről értesül: Képviselő-testület 
 
 
   
2. 
Gyói Gábor 
Kókai Mihály azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy  az önkormányzattal kötött 
Tiszasas, Fő út 58/a szám alatti fodrászüzlet helyiségre vonatkozó bérleti szerződést 2017. 
december 31. napjával meg kívánja szüntetni. 
Ugyanakkor Kókainé Rózsa Krisztina 2018. január 1-től szeretné bérbe venni az említett 
ingatlant.  
Ennek lebonyolításához szeretnék három döntést kérni, az egyikben elfogadjuk Kókai Mihály 
lemondó kérelmét, a másikban helyt adunk Kókainé Rózsa Krisztina kérelmének, valamint 
hozzájárulunk ahhoz, hogy Kókainé Rózsa Krisztina fodrászati tevékenységet folytasson ebben 
az ingatlanban. 
 
A képviselő-testület támogatta az elhangzottakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2018.(I.19.) számú határozata 

Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti szerződésének 
megszüntetéséről 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kókai Mihály Tiszasas, 
Május 1. u. 26. szám alatti lakos kérelmét és úgy dönt, hogy hozzájárul a Tiszasas, Fő u. 58/a. 
szám alatt található önkormányzat tulajdonában lévő 19,12 m2-es helyiség bérleti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2017. december 31-i hatállyal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26. 

Irattár 
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Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2018.(I.19.) számú határozata 

Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti jogáról 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatt 
található, önkormányzat tulajdonában lévő 19,12 m2-es helyiséget határozatlan időre bérbe adja 
Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos részére.  
 
A bérleti jogviszony kezdő időpontja: 2018. január 01. 
A bérleti jogviszony határozatlan időre szól. Felmondási idő: 30 nap. 
A helyiség éves bérleti díja: 17.080,- Ft/hó. 
 
Bérlő köteles a bérelt ingatlan vonatkozásában a használattal összefüggésben felmerülő 
rezsiköltségeket (víz, gáz, villamos energia) megfizetni. 
 
A Képviselő-testület a bérbeadásra vonatkozó ajánlati kötöttségét a jelen határozat 
kézhezvételét követő 15. napig tartja fenn, a kijelölt bérlő a határidőn belül jogosult a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. 

Irattár 
 
 
 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2018.(I.19.) számú határozata 

Tulajdonosi hozzájárulás a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatti önkormányzati helyiség 
használatához 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, megadja a tulajdonosi 
hozzájárulását ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, Tiszasas, Fő u. 58/a. szám 
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alatti 19,12 m2-es helyiségben Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti 
lakos bérlő fodrászüzletet alakítson ki és üzemeltessen. 
 
Az üzlet működéséhez szükséges feltételek megteremtése, a jogszerű működés feltételeinek 
folyamatos biztosítása a bérlő feladata. 
 
Erről értesül: Képviselő-testület 
  Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. 

Irattár 
 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

………………………………    ………………………………. 
         Gyói Gábor           dr Hoffmann Zsolt 
        polgármester            helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


