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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a 2018.április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly 

Tényi Imre 
 

   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Gyóiné Török Ildikó 
Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Braxa Józsefné, Szitó Lajos Zoltánné és Vágner István az ülésről távolmaradtak. 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
1./ Előterjesztés a az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

2018.című pályázat benyújtásáról  
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 

2./ Támogatási igény benyújtása a 2018.évi települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
  
 
3./ Előterjesztés a „Tisza-menti virágzás” ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 
számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
4./ Előterjesztés Felnőttképzési ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú 
projekt keretein belül, humán szolgáltatásban dolgozók számára 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
5./ Előterjesztés a Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 



6./ Előterjesztés a Tiszasasi ÁMK Óvoda 2018-2023-ra szóló továbbképzési és a 2018. évre 
szóló beiskolázási tervéről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
7./ Előterjesztés a Tiszasas, Bethlen Gábor utca 35.szám alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésre kijelöléséről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester   
 
8./ Előterjesztés étkezési támogatási kérelemről              

Előadó: Gyói Gábor  polgármester   
 
9./ Egyebek 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara J-N-SZ Megyei Szervezete Elnökségének föld adásvételre 
vonatkozó állásfoglalására beérkezett kifogás elbírálása 
         Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző jegyző 
 
 
 
 
Gyói Gábor polgármester javasolja, hogy a napirendi pontok tárgyalása a III. majd a 
IV.napirendi ponttal kezdődjön. 
 
A javaslattal a képviselő-testület egyetértett és 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
44/2018.(IV.27.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 27-i képviselő-testületi 
ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 
III.Napirend 
Előterjesztés a „Tisza-menti virágzás” ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 
számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyóiné Török Ildikó mint a pályázat tiszasasi koordinátora ismertette a projekt legfőbb céljait, 
valamint a helyben megvalósítandó feladatokat. 
 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
45/2018.(IV.27.) számú határozata 
a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.2-16-2017-
00005 számú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára 
ösztöndíjat alapításról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tisza-menti 
virágzás” Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, 
hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1.  A Képviselő-testület a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az 
EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, 
fiatalok számára ösztöndíjat alapít.  

2. A Képviselő-testület a pályázat kiírására, valamint az ösztöndíj odaítélésére ideiglenes 
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 

 elnöke: Vágner István 
 tagjai: Csongrádi Ferencné, Kakulya Károly 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati kiírást, annak mellékleteit, 
valamint a pályázati elszámoláshoz szükséges dokumentációt a konzorciumban 
résztvevő Döntéshozókkal egyeztetve, egységes elvek mentén dolgozza ki.  

 

Határidő: azonnali 
Felelős: Gyói Gábor polgármester. 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1./ a képviselő-testület tagjai, 
2./ Gyói Gábor polgármester 

 
 
IV.Napirend 
Előterjesztés Felnőttképzési ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt 
keretein belül, humán szolgáltatásban dolgozók számára 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyóiné Török Ildikó mint a pályázat tiszasasi koordinátora ismertette a projekt legfőbb céljait, 
valamint a helyben megvalósítandó feladatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 



Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
46/2018.(IV.27.) számú határozata 
Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú 
projekt keretein belül humán szolgáltatásban dolgozók számára ösztöndíjat alapításáról 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felnőttképzési 
Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, humán 
szolgáltatásban dolgozók számára” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1.  A Képviselő-testület Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.2-
16-2017-00005 számú projekt keretein belül humán szolgáltatásban dolgozók számára 
ösztöndíjat alapít.  

2. A Képviselő-testület a pályázat kiírására, valamint az ösztöndíj odaítélésére ideiglenes 
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 

 elnöke: Vágner István 
 tagjai: Csongrádi Ferencné, Kakulya Károly 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati kiírást, annak mellékleteit, 

valamint a pályázati elszámoláshoz szükséges dokumentációt a konzorciumban 
résztvevő Döntéshozókkal egyeztetve, egységes elvek mentén dolgozza ki.  

Határidő: azonnali 
Felelős: Gyói Gábor polgármester. 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1./ a képviselő-testület tagjai, 
2./ Gyói Gábor polgármester 

 
I.Napirend 
Előterjesztés a az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.című 

pályázat benyújtásáról  
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Legalább 10 éve nem volt belterületi utak javítására pályázat kiírva. Most nyílt rá lehetőség, 
hogy ilyen jellegű pályázatot tudjunk benyújtani. Önkormányzati kezelésben lévő fő utat 
támogatnak, mellékutat nem nagyon. Nálunk a Rákóczi utca a település fő utcája, hiszen a 
legtöbb intézményünk ebben az utcában van. Kb 2-2,5 millió Ft-os önrészt kellene 
hozzátennünk a megvalósításhoz ha nyerne a pályázatunk. Mivel nem sok lehetőség van ilyen 
jellegű pályázat benyújtására, én javaslom ezt benyújtani. 
 
Solymosi Zoltán 
Mint ahogy polgármester út elmondta, ez minősül a település központi útjának. Az előzetes 
költségvetést az ÚT-ÉP-KER 97. Kft készítette el, melyet az írásos anyaghoz mellékeltünk. 
 
Solymosi Zoltán ismertette az írásos anyagban leírt műszaki megvalósítást, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a padkarendezés a szűkös pályázati összeg miatt önerőből kerül 
megvalósításra. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
47/2018.(IV.27.) számú határozata 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. című pályázat 
benyújtásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázati célra támogatási igényt nyújt be.  
 
,,Tiszasas, Rákóczi Ferenc út 1-32 szám közötti szakaszának burkolat-felújítása 380,0 m 
hosszú útszakaszon”. 
 
A fejlesztés költségei: 
A beruházás teljes költsége:  17.672.248.-Ft 
Támogatással igényelhető maximális összeg (85 %):  15.000.000.-Ft 
Szükséges önerő:  2.672.248.-Ft 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges  2.672.248. -Ft 
összegű önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: 
- A pályázatok benyújtásáért: Czucziné Keresztes Anita – jegyző 
 Harangozóné Kézsmárki Andrea – pénzügyi ügyintéző 
- Dokumentumok aláírásáért: Gyói Gábor - polgármester 
 
Határidő: 2018. május 2., illetve a szerződéskötésre folyamatos 
 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület, helyben 
    - Gyói Gábor polgármester, helyben 
 - Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben 
 - Harangozóné Kézsmárki Andrea, helyben 
 - Magyar Államkincstár 
 - Irattár. 
 
II.Napirend 
Támogatási igény benyújtása a 2018.évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatására 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                



  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Minden évben benyújtjuk  a pályázatunkat a települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására, több-kevesebb sikerrel.  
A pályázati kiírás alapján az alábbi jogcímeken nyújtható be támogatási igény: 
a) Az önkormányzat működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására. 
b) Külön igénylés és eljárás útján a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi 
III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások 2018. évi kifizetésére. Erre az igényre azok 
az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem 
haladja meg a 32.000,- Ft-ot.  
Javaslom, hogy nyújtsuk be pályázatunkat a rendkívüli támogatásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete    
48/2018. (IV.27.) számú határozata 
Támogatási igény benyújtása a 2018. 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 
2018. évi támogatására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
   Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Határidő: Azonnal 
 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester 
Képviselő-testület tagjai 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Magyar Államkincstár 
Pénzügyi Iroda helyben 
 
 
V.Napirend 
Előterjesztés a Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
49/2018.(IV.27.) számú határozata 
Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 
alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 
előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a módosító okirat és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és a Magyar Államkincstárnál történő benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
 Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 

 
Erről: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai 
 2./ Gyói Gábor polgármester 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 4./ Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Liget út 6. 
 5./ Tiszasasi Általános Művelődési Központ 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3. 
 6./ Irattár 
értesül. 
 
Okirat száma:        /2018. 

Módosító okirat 
 

A Tiszasasi Általános Művelődési Központ a Tiszasas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által a 2016. május 30. napján kiadott, 990/2016.  számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Tiszasas 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének     /2018.( IV. 27.) számú határozatára 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1.  Az alapító okirat 1.2.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tiszasasi Általános Művelődési 
Központ Könyvtár és Művelődési 
Háza 

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20. 

 



2.  Az alapító okirat 22.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat  

 

3.  Az alapító okirat 2.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő- Szelevény- 
Tiszainoka- Tiszasas 
Intézményfenntartó Társulás  

5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1. 

2 Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 20. 
 

4.  Az alapító okirat 3.2.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat  

 

5.  Az alapító okirat 4.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
74. § (2) bekezdés alapján gondoskodik az óvodai ellátásról, a kulturális javak védelméről és 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint feladata a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési 
tevékenység. 

 

6. Az alapító okirat 4.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Óvodai nevelés 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető, (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. Nkt. 8.§. 
(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az óvodai nevelési programban foglaltak szerint történik. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi, érzékszervi – 



hallássérült -, vagy beszéd fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
nevelési, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program. 
 
Könyvtári szolgáltatás 
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-
juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 
kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával; a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás 
keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével, összefüggő feladatok ellátása. 
 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző 
formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes 
katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a 
raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és 
berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 
 
A rendelkezésre bocsátás (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, 
helyben használt, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatás 
(a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladat az adott 
könyvtár és a könytári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), 
megrendelhető könyvtári szolgáltatások (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által 
nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat 
nem tart fenn könyvtárat), a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével 
összefüggő feladatok ellátása. 
 
Közművelődési tevékenység 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítése, 

- a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének 
javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális 
közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a 
külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, 
a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós 
programok megvalósítása 

- az öntevékeny önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó 
művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök klubok, szabadegyetemek 
biztosítása. 

 
A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 
biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. A település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi 
iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi 



művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az 
egyetemes, a nemzeti a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
 

7.  Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044  Könyvtári szolgáltatások 
4 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 
5 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

7 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

8.  Az alapító okirat 4.6. pontja törlésre kerül. 

9.  Az alapító okirat 7. pont Záró rendelkezés rész törlésre kerül. 

  
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 Kelt: Tiszasas, 2018. április 27. 

P.H. 

 Gyói Gábor 
polgármester 

 
Okirat száma: …/2018. 



 Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tiszasasi 
Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Tiszasasi Általános Művelődési Központ  
1.1.2. rövidített neve: Tiszasasi ÁMK 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca  3. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tiszasasi Általános Művelődési 
Központ Könyvtár és Művelődési 
Háza 

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20. 

2.  A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat  
2.2.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő- Szelevény- 
Tiszainoka- Tiszasas 
Intézményfenntartó Társulás  

5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1. 

2 Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 20. 



3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca  32. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat  
3.2.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca  32. 

4.  A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
74. § (2) bekezdés alapján gondoskodik az óvodai ellátásról, a kulturális javak védelméről és 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint feladata a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési 
tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Óvodai nevelés 
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető, (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. Nkt. 8.§. 
(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az óvodai nevelési programban foglaltak szerint történik. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi, érzékszervi – 
hallássérült -, vagy beszéd fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
nevelési, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program. 
 
Könyvtári szolgáltatás 
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-
juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 



kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 
dokumentumok nyilvántartásával; a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás 
keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével, összefüggő feladatok ellátása. 
 
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző 
formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes 
katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a 
raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és 
berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 
 
A rendelkezésre bocsátás (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, 
helyben használt, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatás 
(a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladat az adott 
könyvtár és a könytári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), 
megrendelhető könyvtári szolgáltatások (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által 
nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat 
nem tart fenn könyvtárat), a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével 
összefüggő feladatok ellátása. 
 
Közművelődési tevékenység 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

- a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az 
állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a 
gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi 
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, 
kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség 
elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása 

- az öntevékeny önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési 
közösségek, művészeti csoportok, körök klubok, szabadegyetemek biztosítása. 

 
A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 
biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. A település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi 
iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, 
a nemzeti a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 



3 082044  Könyvtári szolgáltatások 
4 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás 
5 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

7 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszasas Község közigazgatási 
területe, óvodai ellátás vonatkozásában férőhely esetén más területről is fogadhat 
gyermekeket. 

5.           A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Tiszasas 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre szóló határozott időre 
bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend szerint figyelemmel a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (6) bekezdésében foglaltakra. Az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

6.               A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény ( általános művelődési központ)  
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 



6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselő-testület 
által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, pénzügyi gazdasági 
feladatait a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca  3.  40 fő 
 
 
 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

5474 Tiszasas, Rákóczi 
Ferenc utca 3. 

372 az alapító 
tulajdonába 
tartozó ingatlan 
valamint ingó 
vagyon feletti 
rendelkezési jog 
az ingyenes és 
teljes körű 
használati jog 
gyakorlására és 
rendeltetésszerű 
használatára 
terjed ki 

óvodai ellátás 

2 

5474 Tiszasas, Rákóczi 
Ferenc utca  20. 

58 az alapító 
tulajdonába 
tartozó ingatlan 
valamint ingó 
vagyon feletti 
rendelkezési jog 
az ingyenes és 
teljes körű 
használati jog 
gyakorlására és 
rendeltetésszerű 
használatára 
terjed ki 

művelődési ház 
és könyvtár 

 

 



VI.Napirend 

Előterjesztés a Tiszasasi ÁMK Óvoda 2018-2023-ra szóló továbbképzési és a 2018. évre szóló 
beiskolázási tervéről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester                
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
50/2018.(IV.27.) számú határozata 
Tiszasasi ÁMK Óvoda 2018-2023-ra szóló továbbképzési és a 2018 évre szóló beiskolázási 
tervéről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy Tiszasasi ÁMK Óvoda 2018-2023-ra szóló továbbképzési és a 2018 évre szóló 
beiskolázási tervét elfogadja. 
Erről értesül:    - Képviselő-testület, helyben 
    - Gyói Gábor polgármester, helyben 
    - Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben 
    - Tiszasasi Általános Művelődési Központ 5474 Tiszasas 
    - Irattár 
 
VII.Napirend 

Előterjesztés a Tiszasas, Bethlen Gábor utca 35.szám alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésre kijelöléséről 

Előadó: Gyói Gábor  polgármester   
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

 

Gyói Gábor 

Az Önkormányzat tulajdonába került a Bethlen Gábor u.35.számú ingatlan, melyet szeretnénk 

értékesítésre kijelölni, vagyonértékelési áron, azaz 660.000,-Ft-on. Nincs tervünk az 

ingatlannal. 

Tényi Imre 

Van-e az önkormányzatnak üres telke, ha valaki építeni szeretne? 

Gyói Gábor 

Jelenleg nincs, de van erre alkalmas terület, ahol lehet telkeket kialakítani. Magántulajdonban 

van olyan, ami esetleg megszerezhető. 

 



Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
51/2018.(IV.27.) számú határozata 
Tiszasas Bethlen Gábor utca 35. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésre 
kijelöléséről 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a Tiszasas Bethlen G. u. 35. szám alatti 261. hrsz.-ú, kivett lakóház-udvar-
gazdasági épület megnevezésű, 1059 m2 nagyságú ingatlant Tiszasas Község vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati 
rendelet 10. §-a szerint értékesítésre kijelöli. Az ingatlan kikiáltási árát 660.000,- Ft-ban 
határozza meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséhez a határozat 
melléklete szerinti hirdetményt a honlapon és a helyben szokásos módon tegye közzé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 30. 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület, helyben 
    - Gyói Gábor polgármester, helyben 
    - Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben 
    - Irattár 

 
 
 

HIRDETMÉNY 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló alábbi belterületi kivett 
lakóház-udvar-gazdasági épület megnevezésű ingatlant az itt meghatározott kikiáltási áron 
értékesítésre kijelöli és meghirdeti.  
 
Ingatlan 
hrsz.-a 

címe Művelési ága Terület 
nagysága 
(m2) 

Tulajdoni 
hányad 

Eladási ár 
(bruttó) 

261. Tiszasas, Bethlen 
Gábor utca 35.  

Kivett lakóház-udvar-
gazdasági épület 

1059 1/1 660.000, - Ft 

 
 
Az ingatlan a vételárnak az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejű 
kifizetésével/átutalásával vásárolható meg.  
 
Az ajánlatot a kifüggesztés ideje alatt a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán 
(5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.) lehet leadni. 
 
 



Záradék: 
Kifüggesztés napja: 
 
Levétel napja: 2018. május 30. 
 

VIII.napirend 

Előterjesztés étkezési támogatási kérelemről              
Előadó: Gyói Gábor  polgármester   

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

Gyói Gábor 

Mindenki olvasta a kérelemben leírtakat, mely szerint Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka 
étkezési támogatást kér az önkormányzattól, mivel óvodás gyermeke súlyos ételallergiában 
szenved, és az ott biztosított ételt nem tudja megenni. jelenleg ők hordják be neki az otthon 
elkészített ételt. Való igaz, hogy ez azért jelentős anyagi terhet ró a családra. Az 
önkormányzatnak kötelessége lenne ezt megoldani. Volt már ilyen esetünk, és akkor azt a 
megoldást ajánlottuk fel, hogy az önkormányzat a felnőtt családtagok részére biztosítottunk 
ételt a konyháról, így kompenzálva az ő kiadásukat. Jelenleg 600,-Ft egy adag étel. Rendszeres 
pénzbeli támogatásra nincs rendeleti lehetőségünk. Javaslatom, hogy 2 felnőtt adag ételt 
biztosítsunk a családnak. Ez havi szinten 26 ezer forintot jelentene. Ez azért nem kevés összeg. 
Ha ezt nem fogadják el, akkor újabb kérelmet nyújtsanak be. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a kérelemben leírtakat. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete    
52/2018. (IV.27.) számú határozata 
étkezési támogatási kérelem elbírálásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tarjányi-Sugár Zsuzsanna 
Boglárka étkezési támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy az előző évek gyakorlata 
alapján a kérelmezőnek két felnőtt étkezését biztosítja tanítási napokon 600,- Ft/fő, havonta 
26.000,- Ft értékben.  

 

A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester helyben 
Képviselő-testület tagjai helyben 
Czucziné Keresztes Anita jegyző helyben 
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka, 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 9. 
TITESZ Konyha helyben 
Pénzügyi Iroda helyben 
 
 



IX.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Gyói Gábor 
A szúnyoginvázióval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez már állami feladat, a 
katasztrófavédelem irányítja. Írtunk levelet ez ügyben, a mai napig nem kaptunk rá választ. 
Arra nincs fedezetünk, hogy 2-3 hetente szúnyogot irtsunk, márpedig ennek így lenne értelme. 
 
2. 
Gyói Gábor 
20 millió Ft-ot nyertünk a szabadidőpark kialakítására, szeretném a testületet arra megkérni, 
hogy hatalmazzon fel bennünket arra, hogy a pályázatban megvalósítandó dolgokra az 
árajánlatokat bekérjük. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete    
53/2018. (IV.27.) számú határozata 
Árajánlatok beszerzéséről 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 
határozott, hogy a „Ingatlanvásárlás, Szabadidőpark fejlesztése” pályázatban a támogatási 
összeg felhasználására vonatkozó tételekre árajánlatok beszerzéséről gondoskodik. 
 
A határozatról értesül: 
 
Gyói Gábor polgármester helyben 
Képviselő-testület tagjai helyben 
Czucziné Keresztes Anita jegyző helyben 
Pénzügyi Iroda helyben 
 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester a nyílt ülést bezárta, a 
képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

Kmf. 
 
 

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

 
 
 
 
 


