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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2018.július 13-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly 

Tényi Imre 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Vágner István és Szitó Lajos Zoltánné képviselők az ülésről távolmaradtak. 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
1./ Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 

Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 

2./ Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetése 
Előadó: Gyói Gábor  polgármester                

  
3./ TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lezárása 
döntéshozatallal. 

Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető                
 
 
 
A napirendi pontra szóban tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
88/2018.(VII.13.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. július 13-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta. 
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A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 

Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Gyói Gábor ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2018.(VII.13.) számú határozata 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Tiszazugi 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. július 31. napjával történő 
megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, 
Elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 1.3.0/2F/09-2011-0002 pályázat 
fenntartási idejére 2021.05.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség, 
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Gyói Gábor polgármester 

       Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Irattár 
 
 
II.Napirend 
Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetése 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester      
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 



4 
 

 

           
  
Gyói Gábor ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2018.(VII.13.) számú határozata 
Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetéséről 

Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-Tisza 
menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július 31. napjával történő 
megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, 

Elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP-7.2.3.0-2008-0036 és KEOP-
2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a 
gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség, 
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 

A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 
Irattár 
 
 
III.Napirend 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lezárása 
döntéshozatallal. 

Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezető                
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Az óvoda pályázattal kapcsolatban a közbeszerzést elindítottuk, de így is másfél éves csúszásba 
kerültünk a projekttel a beadáshoz képest. A másfél év alatt az történt, hogy nagyon 
megemelkedtek az építőanyag árak, ennek köszönhetően a közbeszerzés során a legjobb 
ajánlatot adó cég is bruttó 22 millió Ft-tal több összegre adott ajánlatot, mint amit a pályázaton 
nyertünk. 22 millió Ft-ot az önkormányzat nem tud ehhez a projekthez hozzátenni. A 
projektmenedzsment három verziót vázolt fel nekünk. 
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Solymosi Zoltán 
A megvalósítási szakasz egyik fontos állomásához érkezett az óvodai fejlesztés,  július 31-ig 
döntést kell hoznunk a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről. A jelentkező 22 millió Ft-os 
többletre a magyar Államkincstár nem adott ki hivatalos állásfoglalást. Többlet támogatási 
igénnyel fordultunk a magyar Államkincstárhoz. Május 16. óta erre semmilyen választ nem 
kaptunk. Elvégeztettük a benyújtott árajánlatok mostani árszintre való átdolgozását, ami a valós 
adatokat tükrözi. 
Le kell zárnunk a közbeszerzési eljárást. 
A három lehetséges megoldás a következő:  
-Visszafizetjük a támogatási összeget, de az eddig felmerült 2.704.295,-Ft költség az 
önkormányzat vesztesége lesz, ugyanis a teljes megállapított támogatási összeget vissza kell 
fizetni. 
-A képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást és a hiányzó 22 millió 
Ft-ot az önkormányzat egészíti ki. nyilván ez lenne a leggyorsabb megoldás, viszont a 
legdrágább. 
-A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a pénzügyi forrás 
biztosításának a hiányában, valamint új eljárás megindítását kezdeményezi a képviselő-testület. 
A projektmenedzsment felkérésünkre tárgyalási szakban van a Magyar Államkincstárral. 
A műszaki tartalom csökkentése kapcsán el kell mondanom, hogy ez a projekt 82 millió Ft-os 
összeggel indult, ebből kaptunk 62 millió Ft-ot. Tehát már itt egyszer csökkentve lett az eredeti 
elképzelés. Arra van lehetőség, hogy csökkentsük az eredeti elképzelésünk úgy, hogy tétel 
főcsoportokat hagyunk ki, de mindenképpen meg kell felelnünk a pályázat alapszellemének. 
Ebben az esetben lehetőségünk van arra, hogy a mostani előírások alapján kihasználjuk a 24 
hónapos határidőt, ami azt jelenti, hogy 2019.július 31-ig kellene befejeznünk a projekt 
megvalósítását. Ami bosszantó, hogy át kell dolgoztatnunk mindent, amit eddig elvégeztünk, 
azt dobhatjuk a kukába. 
 
Gyói Gábor 
Véleményem az, hogy a nettó 47 millió Ft-ból is azért sok mindent meg tudnánk csinálni, így 
a harmadik megoldást javaslom. 
 
Tényi Imre 
A Magyar Államkincstár válaszlevelét meg kellene várni. 
 
Gyói Gábor 
Sajnos nem tudjuk megvárni, mert július 30-ig döntést kell hoznunk a határidő miatt. 
 
Solymosi Zoltán 
Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy lezárja a közbeszerzési eljárást, ezzel párhuzamosan a 
Magyar Államkincstárnál bent lévő támogatási igényünket vissza kell vonni. Majd az át 
dolgozott anyagot be kell nyújtanunk a Kincstár felé elbírálásra. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 91/2018. ( VII. 13. ) számú határozata 
 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lezárása 
döntéshozatallal. 
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Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 
azonosító számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának 
növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 2/2018.     
(VII.12.) számú döntési javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 
számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” 
megnevezésű projekt közbeszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75.§ (4) bekezdése alapján.    
 
Felelős: Gyói Gábor – polgármester 
Határidő: azonnal  
 
A határozatról értesül: 
          - Gyói Gábor polgármester - Helyben 
          -  Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben 
          -  Képviselő-testület tagjai – Helyben 
          -  Bakos László Ev. – 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
             5001. Szolnok, Kossuth L.u.2. 
          -  Irattár 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

……………………………..     ……………………………. 
         Gyói Gábor       Czucziné Keresztes Anita 
        polgármester                    jegyző 
 


