Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (I.29.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. január 29-i nyílt és zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016. (I.29.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. január 29-i zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
3/2016. (I. 29.) számú határozata
Méltatlansági eljárás lezárásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tényi Imre önkormányzati
képviselő 2015. december 10. napjával a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisból
történő törlésére tekintettel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Adóigazgatóságától 2015. december 29. napján érkezett, 3916615379
ügyiratszámú,
valamint
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
JN/24/00041/2016. ügyiratszámú tájékoztatása alapján 2016. január 29. napján zárt
ülés keretében méltatlansági eljárást folytatott le.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során megállapította,
hogy Tényi Imre önkormányzati képviselővel szemben a méltatlanság alapjául szolgáló
körülmény nem áll fenn, mely alapján a méltatlanság nem állapítható meg.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a méltatlansági
lezárta.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

eljárást

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2016. (II.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. február 12-i nyílt és zárt
ülés napirendjét az elhangzott módosításokkal elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
5/2016. (II. 12.) határozata
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által a Képviselő-testület 2015. évben
elmulasztott közmeghallgatására tett törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal JN/24/00025/2016. ügyiratszámú, Tiszasas Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben elmulasztott közmeghallgatása
tárgyában tett törvényességi felhívását a 2016. február 12. napján tartott nyílt ülésén
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a 2016. évi
közmeghallgatás időpontjára a május hónapját jelöli ki, a pontos időpontról a kijelölt
hónapot megelőző testületi ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
6/2016. (II. 12.) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szakmai
programjának és mellékleteinek elfogadása

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos Otthona módosított Szakmai Programját és mellékleteit megismerte,
azt elfogadja.
A Szakmai Program és mellékletei a határozat mellékletét képezik.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
7/2016. (II. 12.) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona házi segítségnyújtás
megállapodás kiegészítés elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos Otthona házi segítségnyújtás megállapodás kiegészítését elfogadja.
A megállapodás kiegészítés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
8/2016. (II. 12.) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona módosító okirat
elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos módosító okiratát elfogadja.
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Módosító okirat
Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona Tiszasas Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. február 27. napján kiadott, 10/2012. ( II.27)
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, és szakágaztok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. ( XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.

székhelye: 5474 Tiszasas, Fő u. 13.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1992. 07. 01.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.

székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában meghatározott étkeztetést, házi segítségnyújtást és
idősek nappali ellátását valamint a 67. § szerinti szakosított ellátást: ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Bentlakásos ellátás esetében: Magyarország területe
Alapellátás esetében (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása) :
Tiszasas község közigazgatási területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időtartamra a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi
ki és menti fel. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. 02. 27. napján kelt, 10/2012. ( II. 27.) okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-9. pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.

P.H.
Gyói Gábor

polgármester

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
9/2016. (II. 12.) határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona alapító okirat
elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos alapító okiratát elfogadja.
Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Alkony Gondozási
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Fő u. 13.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1992. 07. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában meghatározott étkeztetést, házi
segítségnyújtást és idősek nappali ellátását valamint a 67. § szerinti szakosított ellátást: ápolást,
gondozást nyújtó intézmény.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031

Idősek nappali ellátása

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Bentlakásos ellátás esetében: Magyarország területe
Alapellátás esetében (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali
ellátása) : Tiszasas község közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időtartamra a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki és menti fel. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2012. 02. 27. napján kelt, 10/2012. ( II. 27.) okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.
P.H.

Gyói Gábor
polgármester

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
10/2016. (II. 12.) határozata
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete módosító okirat elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezete módosító okiratát elfogadja.
A módosító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
TITESZ vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Módosító okirat
A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezetének a Tiszasas Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. március 5. napján kiadott, 10/2013. ( III.
05) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, és szakágaztok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. ( XII. 29.) NGM rendeletre figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: TITESZ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű,
településüzemeltetési feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a
közétkeztetés biztosítása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és Önkormányzati Intézmények kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszasas Község településüzemeltetési feladatainak ellátása
Közterületek, parkok gondozása
Kül- és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása
Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása
Építőipari karbantartási munkák
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
Közfoglalkoztatási programok keretében mezőgazdasági tevékenység megvalósítása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180

Közúti járművontatás

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045320

Vasút építése

061020

Lakóépület építése

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási
területe
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra
a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. március 05. napján kelt, 10/2013. ( III. 05.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.
7. Az alapító okirat 7-9. pontja elhagyásra kerül

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.

P.H.

Gyói Gábor
polgármester

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testületének
11/2016. (II. 12.) határozata
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okirat elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezete alapító okiratát elfogadja.
A alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
TITESZ vezetője
Irattár.

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszasas Község
Településellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: TITESZ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 32.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az önkormányzat gazdasági jellegű , településüzemeltetési
feladatainak ellátása, az önkormányzat és intézményei részére a közétkeztetés biztosítása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841117

Kormányzati és Önkormányzati Intézmények kisegítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszasas Község településüzemeltetési feladatainak ellátása
Közterületek, parkok gondozása
Kül- és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása
Lakás és nem lakáscélú ingatlan kezelése és karbantartása
Építőipari karbantartási munkák
Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
Közfoglalkoztatási programok keretében mezőgazdasági tevékenység megvalósítása
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045130

Híd, alagút építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045180

Közúti járművontatás

045220

Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

045320

Vasút építése

061020

Lakóépület építése

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendelete szerint nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra a
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Munkavállaló

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. március 05. napján kelt, 10/2013. ( III. 05.) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.

Kelt: Tiszasas, 2016. február 12.

P.H.

Gyói Gábor
polgármester

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2016. (II.12.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről
1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2016. évi
költségvetés beterjesztése megtörtént a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint.
2. A rendelet elfogadását a képviselő-testület elnapolja.
Értesítésért felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Pénzügyi Gazdasági Iroda – helyben Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2016. (II.12.) számú határozata
Konyha dolgozói étkezési térítési díj ügyében döntés
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a konyha
dolgozóinak étkezési térítési díj elengedésére irányuló kérelmét – nem támogatja.
Értesítésért felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Titesz vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2016.(II.12.) számú határozata
Iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete az iskolai szavalóverseny rendezvény anyagi
támogatásáról az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja az iskolai
szavalóverseny rendezvényt. A támogatás összegét 30.000 Ft-ban határozza meg, melyet a
rendezvény szervezője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából vehet át.

Határidő:
azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Általános iskola – helyben Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2016. (II.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. február 12-i zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016.(II.12.) számú határozata
Mózesné Kiss Ilona által a Képviselő-testület 73/2015. (XII.21.) határozatával szemben
előterjesztett keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mózesné Kiss Ilona alatti
lakos által a Képviselő-testület 73/2015. ( XII. 21.) határozatával szemben előterjesztett
keresetlevélben foglaltakat a 2016. február 12. napján tartott zárt ülésén megtárgyalta
és a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel az alábbi nyilatkozatot fogadja el:
A Képviselő-testület a keresetlevéllel támadott 73/2015. ( XII. 21.) határozatát
fenntartja.
A Képviselő-testület - jogszabálysértés hiányában - kéri a T. Bíróságtól a felperes
keresetének valamint a felmerült költségek viselésre vonatkozó kérelmének az
elutasítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2016. (III.11.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. március 11-i nyílt és zárt
ülés napirendjét az a meghívóban közölt tartalommal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2016. (III.11.) számú határozata
A 2015.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló
elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján elkészített, az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hivatal 5000
Szolnok
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2016. (III.11.) számú határozata
Tiszasasi Polgárőr Egyesület társadalmi szervezetek támogatására benyújtott pályázat
elbírálásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatásra alkalmasnak ítélte a
Tiszasasi Polgárőr Egyesület társadalmi szervezetek támogatására benyújtott pályázatát.
A Képviselő-testület a Tiszasasi Polgárőr Egyesületet 10.000,-Ft/hó támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Tiszasasi Polgárőr Egyesület
Pénzügyi és Gazdasági iroda vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2016. (III.11.) számú határozata
Általános művelődési központ alapításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján általános művelődési
központot kíván alapítani.
Az alapítani kívánt többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintettben önálló
intézményegységei a Tiszasasi Óvoda és a Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: dr. Babák Zoltán - jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Pénzügyi és Gazdasági iroda vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2016. (III.11.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. március 11-i zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2016. (III.11.) számú határozata
Braxa Józsefné képviselő személyi érintettségéről történő szavazásról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Braxa Józsefné
képviselőt nem zárja ki a vele szemben indult méltatlansági eljárás lezárására vonatkozó
szavazásból.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
23/2016. (III. 11.) számú határozata
Méltatlansági eljárás lezárásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Braxa Józsefné
önkormányzati képviselő 2016.február 10. napjával a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisból történő törlésére tekintettel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-NagykunSzolnok Megyei Adóigazgatóságától 2016. március 07. napján érkezett, 3916232381
ügyiratszámú, tájékoztatása alapján 2016.március 11. napján zárt ülés keretében
méltatlansági eljárást folytatott le.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során megállapította,
hogy Braxa Józsefné önkormányzati képviselővel szemben a méltatlanság alapjául
szolgáló körülmény nem áll fenn, mely alapján a méltatlanság nem állapítható meg.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a méltatlansági eljárást lezárta.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2016. (IV.11.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. április 11-i rendkívüli ülés
napirendjét a meghívóban közölt tartalommal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2016. (IV. 11.) számú határozata
a TOP – 1.4.1-15 intézkedés ( gyermekintézmények) keretében benyújtandó pályázatról

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
az általa fenntartott intézmény, a Tiszasasi Óvoda vonatkozásában az alábbiak szerint:
Projekt megnevezése:

J-N-Sz Megyei Területi Program 2014-2020
2015-2016 évi kereteinek felhasználása
TOP – 1.4.1-15 intézkedés (gyermekintézmények)

Projektgazda:

Tiszasas Község Önkormányzata

Projekt címe:

Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyság növelése

Projekt bruttó összköltsége: 61.292.426,-Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Hegedűsné Szító Lilla – az intézményvezetői feladatok ellátásával
megbízott óvónő
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Hegedűsné Szító Lilla megbízott intézményvezető
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2016. ( IV. 11.) számú határozata
a TOP – 4.2.1-15 kódszámú felhívás keretében benyújtandó pályázatról

Tiszasas Község Önkormányzatának mint 2000 fő alatti településnek - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (3) bekezdésébenen
foglaltak alapján - nem szükséges szociális szolgáltatástervezési koncepcióval
rendelkeznie, melyre való tekintettel Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen határozatával támogatja az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és
Bentlakásos Otthona által nyújtott alapszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) valamint a Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezete infrastruktúrájának bővítésére és fejlesztésére irányuló
szándékát, a településen működő szociális szolgáltatások magas szintű ellátásának
biztosítása érdekében.
A fent említett szolgáltatások fejlesztése és bővítése érdekében Tiszasas Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az alábbi pályázatban való részvételt:
Projekt megnevezése:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
TOP – 4.2.1-15 kódszámú felhívás

Projektgazda:

Tiszasas Község Önkormányzata

Projekt címe:

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason

Projekt bruttó összköltsége: 36.000.000 Ft
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Gyóiné Török Ildikó – intézményvezető
Solymosi Zoltán - intézményvezető
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Gyóiné Török Ildikó intézményvezető
Solymosi Zoltán TITESZ vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2016. (IV. 11.) számú határozata
a TOP – 4.2.1-15 kódszámú felhívás keretében benyújtandó pályázat támogatásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni kívánja a fenntartásában
működő Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona valamint a
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítésére és fejlesztésére irányuló szándékát, melynek keretében
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által nyújtott
alapszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása)
valamint a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete által működtetett
iskolakonyha vonatkozásában az alábbiak szerint:
Projekt megnevezése:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
TOP – 4.2.1-15 kódszámú felhívás

Projektgazda:

Tiszasas Község Önkormányzata

Projekt címe:

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason

Projekt bruttó összköltsége: 36.000.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Gyóiné Török Ildikó – intézményvezető
Solymosi Zoltán - intézményvezető
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Gyóiné Török Ildikó intézményvezető
Solymosi Zoltán TITESZ vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2016. (IV.11.) számú határozata
24 órás vetélkedő rendezvény anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete a 2016. április 23-24-én megrendezésre kerülő „24 órás
vetélkedő” rendezvény anyagi támogatásáról az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a „24 órás
vetélkedő” rendezvény megszervezését. A támogatás összegét 30.000 Ft-ban határozza meg,
melyet a rendezvény szervezője, Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának pénztárából
vehet át.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Túrócziné Zámbó Zita szervező
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2016. (IV.11.) számú határozata
24 órás vetélkedő rendezvény tiszasasi csapatának anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete a 2016. április 23-24-én megrendezésre kerülő „24 órás
vetélkedő” rendezvény anyagi támogatásáról az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a „24 órás
vetélkedő” rendezvényen résztvevő tiszasasi csapatot. A támogatás összegét 20.000 Ft-ban
határozza meg, melyet a csapat vezetője Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának
pénztárából vehet át.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Kasza Tibor csapatvezető
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2016. (IV.15.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. április 15-i nyílt ülés
napirendjét a meghívóban közölt tartalommal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2016. (IV.15.) számú határozata
Tiszasas, Május 1. u. 6. (542 hrsz-ú ) számú ingatlan felajánlásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszasas belterület
542 hrsz-ú, természetben az 5474 Tiszasas Május 1. u. 6. sz. alatt található ingatlannak - Tar
Imréné és Kripner János, mint tulajdonosoknak - az Önkormányzat tulajdonába történő
felajánlását elfogadja.
A Képviselő-testület a jelen elfogadó nyilatkozatát csak abban az esetben tarja fenn, ha a
tulajdonosok szándéka - a nyilatkozatukban leírtakkal ellentétben - a Tiszasas Községi
Önkormányzat javára történő lemondásra vonatkozik.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – Helyben
Tar Imréné
Kripner János
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2016. (IV.15.) számú határozata
Településrendezési terv készítésére árajánlatok bekérése
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályi
rendelkezésre figyelemmel 2018. december 31-ig Tiszasas község teljes közigazgatási
területére vonatkozóan új településrendezési tervet készíttet.
Tekintettel arra, hogy a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
terv elkészítésének ideje kb. másfél-két év, a Képviselő-testület a településrendezési terv
elkészítésére vonatkozó árajánlatokat 2016. június 30-ig kéri be.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Határidő: 2016.június 30.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – Helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2016. (IV.15.) számú határozata
TOP-4.2.1-15
„
Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése,
fejlesztése”tárgyú projekt megalapozó dokumentumának elkészítésére irányuló eljárás
lebonyolításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Területfejlesztési
Operatív Program keretén belül az Önkormányzat által benyújtandó
„ Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú projekt előkészítéséhez
kapcsolódóan a megalapozó dokumentum elkészítésére irányuló eljárásban beérkezett
ajánlatok közül a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (5000 Szolnok,
Kossuth L.u.2.)
által benyújtott ajánlatot választja ki.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – Helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (5000 Szolnok,
Kossuth L.u.2.)
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2016 . (IV.15.) számú határozata
TOP-1.4.1-15 „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú projekt megalapozó
dokumentumának elkészítésére irányuló eljárás lebonyolításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Területfejlesztési
Operatív Program keretén belül az Önkormányzat által benyújtandó „ A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” tárgyú projekt előkészítéséhez kapcsolódóan a megalapozó dokumentum
elkészítésére irányuló eljárásban beérkezett ajánlatok közül a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (5000 Szolnok,
Kossuth L.u.2.)
által benyújtott ajánlatot választja ki.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai – Helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (5000 Szolnok,
Kossuth L.u.2.)
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2016. (V.10.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. április 15-i nyílt ülés
napirendjét a szóbeli előterjesztésben elhangzottakkal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2016. (V.10.) számú határozata
Kalcsú Sándor egyéni vállalkozó árajánlatának elfogadása a Tiszasas területi „védőnői
ellátó központ” épületének fejlesztése és felújítása című pályázat kivitelezésére

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasas területi „védőnői
ellátó központ” épületének fejlesztése és felújítása elnevezésű pályázat
kivitelezésével Kalcsú Sándor egyéni vállalkozót bízza meg.
2. Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, valamennyi, a szerződés megkötésével kapcsolatos teendő megtételére.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Kalcsú Sándor. kivitelező
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2016. (V.10.) számú határozata
Medicopter Alapítvány részére anyagi támogatás megállapításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088
Budapest, Rákóczi út 51. 1/1) részére 5.000,-Ft anyagi támogatást nyújt.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Medicopter Alapítvány 1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2016. (V.10.) számú határozata
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére anyagi támogatás
megállapításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület (1325 Budapest, Pf:204. részére 5.000,-Ft anyagi támogatást nyújt.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 1325 Budapest, Pf:204.
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2016. (V.30.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. május 30-i ülés napirendjét
a meghívóban közölt tartalommal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2016. (V.30.) számú határozata
Intézmény alapítással kapcsolatos döntésről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 20. § (1) bekezdés e) pontjában, a 20. § (5) bekezdésében valamint a 84. § (7) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a fenntartásában működő Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtárnak (Tiszasas
Rákóczi Ferenc út 20.) a fenntartásában működő Tiszasasi Óvodába történő beolvasztásával 2016.
szeptember 01. napjával Tiszasasi Általános Művelődési Központ elnevezéssel intézményt hoz létre.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 létrehozásával kapcsolatban az alábbi okiratokat hagyja
jóvá.

1) Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata
2) Tiszasasi Óvoda alapító okiratának módosítása
3) Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okirata
Határidő: azonnal
Felelős Gyói Gábor – polgármester
Dr. Babák Zoltán – jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Magyar Államkincstár Szolnok
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2016. (V.30.) számú határozata
Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata

Megszüntető okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján
a(z) Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratát a következők
szerint adom ki:

1.
A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
1.1. ........................................................................................................................................... A
megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár
1.2. ........................................................................................................................................... A
megszűnő költségvetési szerv székhelye: 5474 Tiszasas Rákóczi út 20.
1.3. ........................................................................................................................................... A
megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 822372
1.4. ........................................................................................................................................... A
megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15822370-2-16

2.

A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. augusztus 31.
2.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
2.3............................................................................................................................................. A

költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutódlással történő megszűntetés,
átalakítással, beolvadással.
2.4. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv megszüntetésének oka: Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében az alapító a költségvetési szervet
jogosult jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. A költségvetési szerv által
ellátott kötelező könyvtári és közművelődési feladatot az alapító 2016. szeptember
1. napjától kezdődően más, hatékonyabb szervezeti formában kívánja ellátni.

2.5. ........................................................................................................................................... A
jogutód költségvetési szerv

1

megnevezése

székhelye

Tiszasasi Általános Művelődési Központ

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

2.6. ........................................................................................................................................... A
megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának
módja: A könyvtári és a közművelődési feladatot 2016. szeptember 01. napjától
Tiszasas Községi Önkormányzat az általa alapított Tiszasasi Általános Művelődési
Központtal, mint költségvetési szervvel kívánja ellátni, így munkáltatója lesz az
Művelődési Házban és a Könyvtárban foglalkozatott munkavállalóknak.

3.

A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. ........................................................................................................................................... A
kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. ......................................................................................................................A
megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A
megszűnő költségvetési szerv vezetője a Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi költségvetésében meghatározott előirányzatok terhére időarányosan
vállalhat kötelezettséget.
3.1.2. ................................................................................................................................ A
megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016.
augusztus 31.
3.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a
vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Tiszasasi Általános Művelődési Központ

Kelt: Tiszasas, 2016. május 30.

P.H.

Gyói Gábor - polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Magyar Államkincstár Szolnok
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2016. (V.30.) számú határozata
Tiszasasi óvoda alapító okiratának módosítása

Módosító okirat
A Tiszasasi Óvoda a Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a
2012. december 13. napján kiadott, 73/2012.(XII.13.) 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 40/2016. (V.30.) számú határozatára
figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
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:

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
3.3. ......................................................................................................................................A
költségvetési szerv
3.3.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasasi Általános Művelődési Központ

3.3.2. ......................................................................................................................r
övidített neve: Tiszasasi ÁMK

3.4............................................................................................................................................. A

költségvetési szerv
3.4.1. ......................................................................................................................s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.
3.4.2. ......................................................................................................................t
agintézmény(i):
1

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Tiszasasi Általános Művelődési

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20.

Központ Könyvtár és Művelődési Háza

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. ....................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
4.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapításának dátuma:2013. január 1.
4.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
4.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye:5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
4.3............................................................................................................................................. A

költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központ Cserkeszőlő- SzelevényTiszainoka- Tiszasas
Intézményfenntartó Társulás

Cserkeszőlő, Ady E. u. 1.

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. ....................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
5.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv irányító szervének

5.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
5.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv fenntartójának
5.2.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5.2.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. ....................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
6.1. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv közfeladata:

óvodai nevelés
könyvtári szolgáltatás
közművelődési tevékenység
6.2. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

6.3. ........................................................................................................................................... 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 vagy beszéd fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral 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.

6.4. ........................................................................................................................................... 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

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

6

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

8

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

6.5. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszasas Község közigazgatási
területe, óvodai ellátás vonatkozásában férőhely esetén más területről is fogadhat
gyermekeket.
6.6. ........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény

Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. ....................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
7.1. ........................................................................................................................................... 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.

7.2............................................................................................................................................. A

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv

2

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

...

...

1

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. ....................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
8.1. ........................................................................................................................................... A
köznevelési intézmény
8.1.1. ................................................................................................................................ t
ípusa: Többcélú intézmény ( általános művelődési központ)
8.1.2. ................................................................................................................................ a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
8.1.3. ................................................................................................................................ g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselő-testület által
jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, pénzügyi gazdasági feladatait a
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8.2. ........................................................................................................................................... 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

8.3. ........................................................................................................................................... A
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc
utca 3.

372

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

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc
utca 20.

58

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

1

2

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. ....................................................................................................................................
Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. szeptember 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. december 13. napján kelt, 73/2012. (XII. 13.) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.
8. Az alapító okirat 8-11 pontja elhagyásra kerül.

Kelt: Tiszasas, 2016. május 30.
P.H.

Gyói Gábor - polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Magyar Államkincstár Szolnok
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2016. (V.30.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okirata

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:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
9.1. ......................................................................................................................................A
költségvetési szerv
9.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Tiszasasi Általános Művelődési Központ
9.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: Tiszasasi ÁMK

9.2............................................................................................................................................. A
költségvetési szerv
9.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.
9.2.2. ................................................................................................................................ t
agintézmény(i):

1

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

Tiszasasi Általános Művelődési
Központ Könyvtár és Művelődési Háza

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20.

10. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
10.1........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.
10.2........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

10.2.1. .............................................................................................................................. m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
10.2.2. .............................................................................................................................. s
zékhelye:5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
10.3. .......................................................................................................................................... A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központ Cserkeszőlő- SzelevényTiszainoka- Tiszasas
Intézményfenntartó Társulás

Cserkeszőlő, Ady E. u. 1.

11. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
11.1........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv irányító szervének
11.1.1. .............................................................................................................................. m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11.1.2. .............................................................................................................................. s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
11.2........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv fenntartójának
11.2.1. .............................................................................................................................. m
egnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
11.2.2. .............................................................................................................................. s
zékhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

12. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
12.1........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv közfeladata:

óvodai nevelés
könyvtári szolgáltatás
közművelődési tevékenység
12.2........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

1

851020

óvodai nevelés

12.3........................................................................................................................................... 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 vagy beszéd
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 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 (kötelespéldányjuttatás, 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.

12.4........................................................................................................................................... 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

4

082044

Könyvtári szolgáltatások

5

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

6

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

8

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

12.5........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tiszasas Község közigazgatási
területe, óvodai ellátás vonatkozásában férőhely esetén más területről is fogadhat
gyermekeket.
12.6........................................................................................................................................... A
költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény

13. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
13.1........................................................................................................................................... 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.

13.2. .......................................................................................................................................... A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

14. ............................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
14.1........................................................................................................................................... A
köznevelési intézmény
14.1.1. .............................................................................................................................. t
ípusa: Többcélú intézmény ( általános művelődési központ)
14.1.2. .............................................................................................................................. a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
14.1.3. .............................................................................................................................. g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselő-testület által
jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, pénzügyi gazdasági feladatait a
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
14.2........................................................................................................................................... A
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése
1 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
40 fő

14.3........................................................................................................................................... A
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc
utca 3.

372

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

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc
utca 20.

58

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

1

2

15. ............................................................................................................................................
Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. szeptember 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. december 13. napján kelt, 73/2012. (XII. 13.) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Tiszasas, 2016. május 30.
P.H.

Gyói Gábor - polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Magyar Államkincstár Szolnok
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2016. (V.30.) számú határozata
Pályázati kiírás Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
intézményvezető munkakör betöltésére

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01.-2021.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tiszasas, Fő út. 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő
ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az
alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok
szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban
történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény
működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról,
fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az
ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói
tekintetében. Az intézmény közfeladatai: időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos
ellátása, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek ( Kjt), valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
3. számú melléklet 8.2 pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai
végzettség,
 257/2000.(XII. 26.) Korm. rend. (Vhr.) 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Magyar állampolgárság
 Bűntetlen előélet, cselekvőképesség
 a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
 szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a
pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:












Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább öt
éves szakmai gyakorlatról
Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást
követően két éven belül annak megszerzését, vagy a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség
igazolása.
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését
igazoló dokumentum másolata
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárása lefolytatását
vállalja
Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvő képességében részleges
korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt
Pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés zárt/nyílt
ülésen való tárgyalását kéri
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelen: Tiszasasi vagy Tiszasas környéki lakóhely
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Babák Zoltán jegyző nyújt, a
30/643-62-01 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2016 ,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 Személyesen: Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok
megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tiszasas.hu - 2016. június 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www. tiszasas.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2016. (V.30.) számú határozata
Gorkij utca átnevezése
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Maxim Gorkij
utca közterület elnevezését a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterület elnevezése miatt Hunyadi János utca elnevezésre változtatja meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közterület-átnevezéssel
kapcsolatosan tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az érintett személyeket
írásban tájékoztassa az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési
feladatokról.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület átnevezéssel
érintett utca új utcanév tábláját helyezze ki az áthúzással érvénytelenített, korábbi
utcanév tábla meghagyása mellett.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Érintett utca lakói
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2016. (V.30.) számú határozata
Óvodai nyári szünet megállapításáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított –1990. évi LXV. tv alapján az alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Község Önkormányzata elfogadja a Hegedűsné Szitó Lilla a Tiszasasi óvoda
megbízott intézmény vezetője javaslatát a 2016. július 18-tól 2015.augusztus 26-ig tartó nyári
takarítási szünet megtartására vonatkozóan.

Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Hegedűsné Szitó Lilla megbízott intézmény vezető
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2016. (V.30.) számú határozata
A közmunkaprogram keretében megtermelt növények rászorulók közötti szétosztásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közmunkaprogram
keretében megtermelt növények közül az értékesítésre nem kerülő többletmennyiségek a
szociálisan rászorulók között kerüljön kiosztásra térítésmentesen.
A Képviselő-testület az osztás koordinálásával a polgármestert bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Solymosi Zoltán Titesz vezetője
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2016. (V.30.) számú határozata
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ügy döntött, hogy 2016.évben a
közmeghallgatás időpontját 2016. június 24-én 18,00 órai időpontban határozza meg.
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2016. (V.30.) számú határozata
2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező Tiszasas Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.
Tiszasas Községi Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve
Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:
Tiszasas Község Önkormányzata
Postai cím: Tiszasas, Rákóczi út 32.
Város/Község: Tiszasas
Kapcsolattartás címzett:
Gyói Gábor polgármester
E-mail:
postmaster@tiszasas.t-online.hu

Postai irányítószám:
5474
Telefon: (56) 326-001

Ország: Magyarország

Fax: (56) 326 - 001

Internet cím:
www.tiszasas.hu
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Tiszasas, 2016. május
Gyói Gábor
polgármester

dr. Babák Zoltán
jegyző

Záradék: Jelen közbeszerzési tervet Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49 /2016.
( V.30. .) számú határozatával hagyta jóvá.
Tiszasas, 2016. május

dr. Babák Zoltán
Jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2016. (V.30.) számú határozata
Tiszasas község közvilágítására beérkezett árajánlat elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közvilágítására
beérkezett árajánlatot a 2016. május 30. napján tartott nyílt ülésén megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ( 1051 Budapest,
Széchenyi tér 7-8) árajánlatát elfogadja, mely ajánlat a 2017.01.01 – 2018. 12. 31-ig terjedő
időszakra érvényes.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2016. (VI.24.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 24-i ülés napirendjét
a meghívóban közölt tartalommal módosítás nélkül - elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2016. (VI.24.) számú határozata
Pályázati kiírás Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetői munkakör
betöltésére

Tiszasas Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tiszasasi Általános Művelődési Központ
intézményvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 01-ől 2021. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474. Tiszasas, Rákóczi Ferenc út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Általános Művelődési Központ (óvoda, közművelődés, könyvtár) tevékenységi körébe
tartozó feladatok ellátása, különösen az óvoda, a művelődési ház és könyvtár irányítása,
szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 ...............................................................................................................................F
őiskola

 ...............................................................................................................................ó
vodapedagógus szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség; legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy
heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
vagy
 ...............................................................................................................................a
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ában foglaltak értelmében szakirányú
felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, és a felsőfokú szakirányú
végzettségnek és szakképzettségnek vagy a szakvizsgának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai
gyakorlat és a 1/2000.(I.14.)NKÖM. rendelet szerinti akkreditált államháztartási
és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzésének az igazolása vagy annak
vállalása, hogy a vezetői megbízásától számított 2 éven belül a pályázó elvégzi,
illetve a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§.(3) bekezdése szerint a pályázó
mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász
végzettséggel rendelkezik.
 ...............................................................................................................................M
agyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 ...............................................................................................................................B
üntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás
hatálya alatt
 ...............................................................................................................................V
agyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat elbírásánál előnyt jelent:
o ....................................................................................................................H
elyismerettel rendelkezik
o ....................................................................................................................K
öznevelési és közművelődési, közgyűjteményi helyi területen szerzett
szakmai tapasztalat
o ....................................................................................................................K
öznevelési és közgyűjteményi területhez kapcsolódó végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 .....................................................................................................................s
zakmai önéletrajz,
 .....................................................................................................................a
z intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,

 .....................................................................................................................i
skolai végzettséget, szakképzettséget, tanfolyam elvégzését, szakvizsgát
tanúsító okiratok másolata,
 .....................................................................................................................k
özalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 .....................................................................................................................s
zakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 .....................................................................................................................n
yilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 .....................................................................................................................n
yilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 .....................................................................................................................n
yilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
vállalja,
 .....................................................................................................................a
mennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyói Gábor polgármester nyújt, a 0656-326-001 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(5474 Tiszasas, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1047/2016., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. július 29.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § 191. §-ában, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában és a 150/1992.(XI.20.) Korm.
rendeletben 7. § (6) bekezdésében meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően

a pályázatokról a Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszsas.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2016. (VII.27.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. július 27-i ülés napirendjét
az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2016. (VII.27.) számú határozata
az Alkony Gondozási Központ intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázat
elbírálásról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 1. napjától 2021. július
31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízza Gyóiné Török Ildikót a fenntartásában
működő Alkony Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak
ellátásával.
Az intézményvezető garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére,
betöltendő munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint,
magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a pótlékalap 250 %ában állapítja meg.
Az intézményvezetőre vonatkozóan az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester
gyakorolja.
Felelős: Tényi Imre – alpolgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
Tényi Imre alpolgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Gyóiné Török Ildikó intézményvezető
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2016. (VII.27.) számú határozata
„Tiszasas Községért” kitüntetés átadásáról

1. Tiszasas Község Önkormányzata 2016. évben, a július 27-i falunapon az alábbi
személyeket tünteti ki „Tiszasas Községért” kitüntetéssel:
1. Rónyai házaspár
2. Tígyi László

Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2016. (VII.27.) számú határozata
Kecskés Károlyné kérelméről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Károly és Kecskés
Károlyné tiszasasi lakosok Alkony Gondozási Központban történő felvételükhöz kapcsolódó
kérelmükben foglaltakra vonatkozóan úgy dönt, hogy
1) Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készítsen
tájékoztatót a kérelemben foglaltak Önkormányzat által történő teljesítésének jogi
hátteréről
2) Felkéri a polgármester, hogy gondoskodjon a felajánlott ingatlan értékbecslő általi
felértékelésről, melynek költségét az Önkormányzat viseli.
Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2016. (VII.27.) számú határozata
Lakásbérleti kérelmekről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasas, Fő út 58/a szám alatt
megüresedett önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozóan úgy dönt, hogy az épület
műszaki állapotára és a lakások szolgálati jellegére tekintettel a döntést elhalasztja és
amennyiben 6 hónapig a szolgálati lakás funkciója nem töltődik be a Képviselő-testület
ismételten napirendre tűzi a kérelmeket.
Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2016. (VII.27.) számú határozata
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása az alábbiak szerint fogadja el:
1. A szolgáltató adatai című pont az alábbiak szerint módosulnak:
„I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
1.

Név: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2. Fenntartó: Tiszasas Község Önkormányzata
3. Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.
4.

Ellátási helyek: 5474 Tiszasas, Kossuth u. 05.
5476 Szelevény, Kossuth u. 04.”

2. Az ellátás igénybevételének módja című pont VII. 2. alpontja az alábbiak
szerint módosul:

„VII.2. Ügyfélfogadás
Tiszasas: Kossuth L. u. 05.

Hétfő 8.00 – 10.00 óráig
Szelevény: Kossuth u. 4.

Hétfő 13.00 – 15.00 óráig”

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2016. (VII.27.) számú határozata
A módosításokkal egységes szerkezetbe Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai
Programjának elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának az alábbiak
szerint fogadja el:

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
SZAKMAI PROGRAMJA

-

módosításokkal egységes szerkezetben -

Az ellátási terület Önkormányzatainak Képviselő-testületei a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szakmai programot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szakmai programot ………..…….. határozatával hagyta jóvá
Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szakmai programot .............…….. határozatával hagyta jóvá

Készítette: dr. Babák Zoltán – jegyző

Tiszasas, 2016. július 27.
I. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
5. Név: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
6. Fenntartó: Tiszasas Község Önkormányzata
7. Székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi út 32.
8. Ellátási helyek: 5474 Tiszasas, Kossuth u. 05.
5476 Szelevény, Kossuth u. 04.
II. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA
2016. január 01. napjától az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény értelmében a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás egy szervezeti keretbe integráltan, egy szervezeti és
szakmai egységben, összehangolt szakmai tartalommal család- és gyermekjóléti
szolgálatként (továbbiakban: szolgálat) működik.

A szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) értelmében:
„A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.”

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) értelmében:
„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

„Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti
szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”

II.1. Szolgálat célja
 az

ellátási

területén

érvényesülésének
sajátosságainak

élő

gyermekek

biztosítása,
megfelelő

részére

valamint

a

gondozás-nevelés

a

gyermeki

jogok

gyermekek

életkori

figyelemmel

kísérése,

gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztető
körülmények

megelőzése,

a

kialakult

veszélyeztető

körülmények

megszűntetésében való közreműködés
 a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének
megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése
II.2. Szolgálat feladata

A gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
érdekében
 tájékoztatja a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és
ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki

egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a
gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével
 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy
az ezekhez való hozzájutás megszervezése
 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal
való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti
alapellátáshoz való hozzájutás szervezése
 szabadidős programok szervezése
 a hivatalos ügyek intézésének segítése

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző
rendszerben,

az

együttműködés

megszervezése

és

tevékenységük

összehangolása
 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése,
 egyéb

gyermekjóléti

alapellátások,

szociális

alapszolgáltatások,

egészségügyi ellátások, a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének
kezdeményezése

A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések alatt álló
gyermekek védelme érdekében
 a családsegítő a járási család- és gyermekjóléti központ által bevont
feladatokban segítőként végzi munkáját
 esetmegbeszéléseket szervez

Szervezési,

szolgáltatási,

gondozási

feladatok

körében

végzett

egyéb

tevékenységek
 figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja
a nagyszámban előforduló problémákat, a gyermekek veszélyeztetettségét
és jelzi azokat az illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szervek felé
 fogadja és meghallgatja a szolgálathoz érkezőket, meghallgatja a gyermek
panaszát

és

annak

orvoslása

érdekében

megteszi

a

szükséges

intézkedéseket
 segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának
ellátását
 felkérésre környezettanulmányt készít

Egyéb feladatai
 információ nyújtása a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének
módjáról, valamint segítségnyújtás azok vitelében
 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása
 tanácsadás nyújtása a hátrányos helyzetű személyek, csoportok részére
 nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, valamint az
ezekhez való hozzáférésének megszervezi

A szolgálat munkája során kulcsfontosságú a prevenció, a humánum, az empátia, előítélet
mentesség, az önkéntes együttműködés, a komplex problémamegoldás, valamint a személyi-,
emberi- és gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.

III. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A
LÉTREJÖVŐ
KAPACITÁSOK,
NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSELEMEK,
TEVÉKENYSÉGEK

III.1. A megvalósítani kívánt program bemutatása

A

szakmai

programban

foglaltak

megvalósítása

esetén

a

szolgáltatást

igénybevevők problémájuk megoldásához személyre szabottan kapnak segítséget.

A szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a
szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, az idősek,
válsághelyzetben lévő várandósok számára.

A tájékoztató valamint az információs tevékenység által az igénybevevők pontos
információt kapnak a lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, azok
igénybevételének feltételeiről, módjáról, valamint segítséget nyújtunk azok
intézésében.

A

különböző

pénzbeli

ellátások

és

szociális

szolgáltatások

biztosításával enyhíthetők a lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok
problémái és megelőzhető a hajléktalanná válásuk. A gyermeket, illetve a szülőt
tájékoztatni szükséges mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
amelyek

összefüggésben

állnak

a

gyermek

testi,

lelki

egészségének

biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével. A tájékoztatást
úgy kell szervezni, hogy arról a gyermek - fejlettségétől függően - önállóan,
törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhessen.

Az ellátási területén élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési
képességének javítása

és megtartása,

az ilyen helyzethez vezető okok

megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének továbbá a gyermek testi
és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, az itt élő
családok életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák
megoldása, krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.

A család- és gyermekjóléti szolgálat hatékony működéséhez – krízishelyzet és a
veszélyeztetettség elhárítása okán – elengedhetetlen a jelzőrendszer kiépítése, működtetése. A
munka eredményessége érdekében folyamatos személyes kapcsolatra van szükség a

jelzőrendszer tagjaival. Fontos, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a
maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve,
támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az észlelő- és jelzőrendszer
hatékony együttműködésének alapja az abban résztvevők együtt működése.

Cél a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése következtében az, hogy a
szolgálatunk látókörébe kerüljön az ellátási területen élő minden veszélyeztetett gyermek, a
krízishelyzetbe került családok, egyének. Szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka
módszereinek alkalmazásával, a családgondozással a veszélyeztetés a minimálisra, s ez által a
szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélye is
csökkenjen.

II.2. Szolgáltatási elemek, tevékenységek
 a gyermek veszélyeztetettségét, a család, a személy krízishelyzetét észlelő
és jelzőrendszer működtetése
 szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ügyekben tájékoztatás,
információnyújtás,
 ügyintézésben való segítségnyújtás
 szociális segítő munka
 környezettanulmány készítése felkérésre
 szabadidős programok szervezése
 adományok gyűjtése, szétosztása
 kapcsolattartás helyszínének biztosítása
 nyári gyermekétkeztetésben való közreműködés

IV. MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA

A szolgálat számára az ágazati szabályozások értelmében alapvető feladat a
szolgáltatások szervezése, koordinálása, az észlelő- és jelzőrendszer működtetése,
a veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében.

Fontos a szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, ápolása a szakmai munka
hatékonyságának előtérbe helyezésé, valamint a jól működő és hatékony
kapcsolatrendszer kialakítása.

A szolgálat a jelzőrendszer működtetése során figyelemmel kíséri a településen
élő családok, gyermekek, személyek
 életkörülményeit és szociális helyzetét
 a gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét
 a gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

A jelzőrendszer részét képező, a szociális és gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek
veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja és a probléma jellegéhez, a
veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz
a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség
megszüntetése érdekében
 az intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt,
 fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti őt a problémája
megoldása érdekében.

Szükség szerint esetmegbeszélést szervez a veszélyeztetettség megelőzése, illetve
megszüntetése érdekében. Célja a veszélyeztetettség okainak feltárása, a
problémák időben történő felismerése, valamint a megoldási javaslatok
kidolgozása, feladata a településen élő gyermekek szociális helyzetének,
életkörülményeinek figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség, és a kiváltó okok
felismerése, megoldási lehetőségek kidolgozása, és a településen élő gyermekek
gyermekjóléti

vagy

egyéb

szociális

ellátások

iránti

szükségleteinek

feltérképezése.

A szolgálat minden évben tanácskozást szervez, amelyen átfogóan értékelik a
jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település szociális és gyermekjóléti

alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek
működésük javítására.

A szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja:
 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos
 személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
 köznevelési intézmények
 rendőrség
 ügyészség
 bíróság
 pártfogó felügyelői szolgálat
 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 a munkaügyi hatóság
 a javítóintézet
 a gyermekjogi képviselő
 jegyző
 a járási hivatal
 a jogi segítségnyújtói szolgálat
 a magánszemélyek, valamint
 más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és
jelzőrendszerben.

A szolgálat munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot
alakít ki az ellátást végző szakintézményekkel különösen:
 a járási család- és gyermekjóléti központtal
 a területi szociális gondozás intézményeivel
 a gyermek- és felnőtt gondozást végző szociális szakintézményekkel
 minden olyan egészségügyi intézménnyel, ahol gyermek-vagy felnőtt
pszichiátriai szakrendelés folyik
 a vöröskereszttel.

Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban,
melyről a családsegítő írásos feljegyzést készít. A jelzőrendszer tagjai jelzést csak
írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos vagy személyes jelzés is
lehetséges, de utólagosan kötelező az írásbeli jelzés.

A

szolgálat

külső

kapcsolatrendszere

kiterjed

az

ellátási

terület

Önkormányzatainak Képviselő-testületeire, azok szociális bizottságaira valamint
a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalra

Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére, közös szakmai
tevékenység végzésére, a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszeri munka szervezésére,
koordinálására.

V. ELLÁTÁSI TERÜLET, ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI
A Tiszasas Község Önkormányzata által fenntartott Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat ellátási területe Tiszasas és Szelevény települések lakosságára terjed
ki.
V.1. Az ellátási terület bemutatása
A lakosság elöregedő tendenciát mutat, hisz megfigyelhető, hogy a fiatalok
tanulmányaik befejeztével már nem térnek vissza településünkre. Másrészt
jellemző az is, hogy munkalehetőség reményében hagyják el otthonukat a
családok.

V.2. Az ellátandó célcsoport jellemzői
A szolgáltatást igénybe vehetik az állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező
magyar

állampolgárságú,

igazolvánnyal

rendelkező

az

állandó

bevándorolt,

tartózkodásra
vagy

menekültként elismert állampolgárok és családok.

V.2.1. Kiemelt célcsoportok
 krízishelyzetben lévő várandós anyák

magyar

jogosító

személyi

hatóságok

által

 veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és azok szülei, törvényes képviselői,
akikkel elsősorban a jelzőrendszer problémajelzése alapján kerülünk
kapcsolatba
 az élethelyzetükben megrendült családok
 az alkalmi munkából élők és a munkanélküliek
 alkohol és egyéb szenvedélybetegséggel küzdők és családjaik
 az alacsonyabb jövedelmű családok
 a krízishelyzetbe került személyek és családok
 a bántalmazottak
 a lakhatási problémákkal küzdők
 a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek
 idősek

V.2.2. Regisztrált problémák
 több probléma együttes előfordulása (sokproblémás családok)
 anyagi probléma (megélhetéssel, lakhatással összefüggő, krónikus
munkanélküliség)
 önálló ügyintézésben való bizonytalanság
 információhiány
 foglalkoztatással, munkahely kereséssel kapcsolatos
 életviteli
 családi kapcsolati (házassági konfliktusok)
 szülői elhanyagolás
 lelki-mentális
 gyermeknevelési problémák (iskolakerülés, gyenge teljesítmény)
 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
 magatartászavar, teljesítményzavar
 családon belüli bántalmazás
 szenvedélybetegség

V.3. A szolgáltatást igénybe vevők jellemzői

A szolgáltatást igénybevevőkre jellemző, hogy nehéz anyagi körülmények között
élnek, létfenntartási gondokkal küzdenek. A szolgálattal kapcsolatba kerülő
családoknak a munkahely megszűnése, az ezzel együtt járó anyagi biztonság
romlása, a szenvedélybetegségek kialakulása komoly nehézséget jelent. A
szolgáltatást igénybe vevők összetett problémákkal küzdenek, a nehézségek
halmozottan jelentkeznek. Gyakori a szülők házasságának megromlása és az
ebből eredő gyermek elhelyezési és kapcsolattartási nehézségek, továbbá
lakhatási gondok, nevelési hiányosságok, családi konfliktusok és magatartási
problémák.

Megfigyelhető

a

családmodell

változása,

a

házasságkötések

számának csökkenése, az élettársi kapcsolatban élők számának emelkedése.
Jellemző, hogy a család anyagi nehézségeinek megszüntetését egy újabb gyermek
vállalásától reméli, még nagyobb szegénységbe taszítva ezzel magukat és
gyermekeiket.
Az ellátottak

köre a

szociálisan

hátrányos helyzetűek,

nagycsaládosok,

gyermekeiket egyedül nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és
gyermekek, munkanélküliek, halmozott problémával küzdők, veszélyeztetett
gyermekek, családok, nevelésből kikerült, devianciákkal küzdő gyermekek,
fiatalok

és szülők,

időskorúak,

nyugdíjasok,

fogyatékkal

élő személyek,

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek.
A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitását tekintve nagyrészt inaktív
keresők és tartós munkanélküliek.
Családi állapot szerint legtöbben párkapcsolatban, gyermekkel élnek. Több elvált
szülő esetén gyakori az anyagi, életviteli, foglalkoztatási problémák előfordulása.
Egyedül élőknél jellemző a mentális-lelki problémák előtérbe kerülése. Iskolai
végzettségüket tekintve legmagasabb arányba az alacsony iskolai végzettségűek
veszik igénybe a szolgáltatást. A településen szociális problémákat főképp a
munkanélküliség okoz.
Az ellátottak nagy része közfoglalkoztatás keretében dolgozik, illetve alkalmi
munkából és a gyermekek után járó támogatásokból tartja fenn magát. A
gazdaságban elfoglalt hátrányos helyzetükből következik a közüzemi tartozások
felhalmozása, ami gyakran a lakhatási biztonságukat kockáztatja.

A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte általános sajátosság az
alacsony iskolázottság, ami munkaerő-piaci lehetőségüket beszűkíti, ezért az
alkalmi munkavállalás vált jellemzővé.
A családok diszfunkcionális működése az iskolában teljesítményzavarok,
beilleszkedési problémák, interperszonális kapcsolati problémák és magatartási
problémák kialakulását eredményezik. A gondozott gyermekek családjaiban,
nagy számban fordul elő az alacsony iskolázottság, ami a munkaerő-piaci
elhelyezkedést jelentős mértékben megnehezíti. A gondozott családok egy
részénél általában az egyik szülő közfoglalkoztatásban foglalkoztatott.
Ezen családok gyakran küzdenek megélhetési problémákkal, hisz anyagi
helyzetük romló tendenciát mutat, így nagy számban fordul elő a közüzemi díjak
fizetésének elmulasztása, nagy összegű hátralék felhalmozása.

V.4. Jellemző veszélyeztető tényezők korosztályonként
A gyermekek körében tapasztalható elhanyagoltság leginkább anyagi okokra és
a szülő nemtörődömségére vezethető vissza. Az óvodás korúak közül is egyre több
a nehéz körülmények között élő gyermek, melynek fő oka a növekedő szegénység,
munkanélküliség, életvezetési hibák.
Az általános iskolákban az előzőekhez hasonlóan szintén vezető probléma az
anyagi veszélyeztetettség, azonban ezen korosztálynál már fokozottabban
jelentkeznek az igazolatlan hiányzások, a tanulmányi eredmény hanyatlása,
bukás, a szülő-iskola együttműködésének hiánya.

VI. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE
VI.1. Biztosított szolgáltatás formái, szakmai tartalma

Megelőző tevékenység keretében
Észlelő és jelzőrendszer működtetése, a gyermekeket általában veszélyeztető
okok feltárása, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben
történő felismerése.

A szolgálat szabadidős programjai
A program célja: hátrányos helyzetben lévő, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és
beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása,
valamint számukra célzott segítségnyújtás.

Gondozási tevékenység keretében

Az ellátottakkal történő kapcsolattartás módjai
- Családlátogatás, melynek során a klienst otthonában keressük fel.
- Személyes megkeresés az intézményben.
- Telefonon történő kapcsolattartás.

A segítséget igénylő családok szociális és mentális gondozásánál a cél az, hogy egy
meghatározott ideig tartó, folyamatos segítő kapcsolatot alakítsunk ki, illetve tartsunk fenn
annak

érdekében,

megfogalmazhatókká,

hogy

a

ezáltal

kapcsolatot
megoldási

igénylő
lehetőségei

fél

problémái

kialakíthatóvá

feltárhatókká,
váljanak.

A

problémamegoldás stratégiái, módjai az együttműködés folyamatában alakulnak ki.
Komplex családgondozás
A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája, mely hosszabb,
megtervezett, strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, a család
mobilitásától függően 4-7 hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé
nem válik az önálló életvitelre, amíg az alapproblémák nem oldódnak meg. A
kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti meg, mind a segítő, mind a
segített részéről.

Esetmegbeszélés, esetkonferencia
A szolgálat esetkonferenciát tart egy adott család ügyében, a családdal foglalkozó
szakemberek és a családtagok részvételével, valamint esetmegbeszélést, ahol
kizárólag az érintett szakemberek vannak jelen.

Szolgáltatás

A

nehéz

élethelyzetben

élő

családokat

segítő

szolgáltatás

keretében

természetbeni segítségnyújtásként ruha-, játék-, és egyéb adományok gyűjtésével
és a rászorulók részére történő eljuttatásával igyekszünk segíteni.

VI.2. Szolgálat főbb munkaformái
Eseti tanácsadás: a család és a gyermek rendszeres segítségnyújtást nem igényel,
a gyermek nem veszélyeztetett, tájékozódó jelleggel, egy alkalommal megjelentek
a szolgálatnál. Teendők: forgalmi naplóba névvel, esetleg anonim tanácsadás
megjelöléssel bevezetni. Egyéni esetkezelés: az egyén életvitelének javítása a
családban és a társas kapcsolatokban.

VI.3. A szakmai módszerek bemutatása
A szolgáltatás a problémákat komplex módon kezeli, tevékenységét ügyfélfogadás
és családlátogatás keretében végzi.
A

segítő

szolgáltatás

a

kliens

otthonában,

családi

környezetében

tett

látogatásokon és a család- és gyermekjóléti szolgálatban folytatott segítő
beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg.

Módszerek
 családgondozás
 családlátogatás
 interjúkészítés
 konzultáció, a családtagok közvetlen bevonásával, bekapcsolódásával
szükséges elérni a családban lévő konfliktusok oldását, a családtagok
problémamegoldó képességének erősítését, toleranciájuk növekedését,
 a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetéséhez a jelzőrendszeri
tagokkal való együttműködés a mind hatékonyabb problémamegoldás
érdekében,
 prevenciós tevékenység végzése, felvilágosító előadások szervezése,
 a szociális munka egyéb módszerei az egyéni adottságok és szükségletek
figyelembevételével.

 a gyámhivatal valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére
környezettanulmányt készít a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő
adatlapján.

VI.4. A kliensek számára biztosított ellátási szintek

Önkéntes ellátott: ha a kliens maga kérte a segítséget, de a gyermek
veszélyeztetettségének alacsony szintje nem igényli a rendszeres segítségnyújtást
(pl. kérelem, adatlap kitöltéséhez kért segítséget, tájékoztatást kért egyszerűbb
nevelési problémák megoldásához) Teendők: forgalmi naplóba az adatokat
felvezetni,

tanácsadást,

segítséget

adni,

figyelemmel

kísérni

a

család

életvezetését.

Önkéntes gondozott: a családban a gyermek helyzete problémás, a súlyos
veszélyeztetettség határán van, a család és a gyermek rendszeres kontrollt,
folyamatos segítséget igényel, együttműködési készségük megfelelő, a gyermek
helyzete nem rosszabbodik, önkéntességi alapon is várható a helyzet javulása.
Teendők: forgalmi naplóba bevezetni, esetnaplót vezetni.

VI. 5. Szolgálat által vezetett dokumentációk
- Forgalmi napló
- Esetnapló
- Együttműködési megállapodás
- Jelzést felvevő adatlap
- Gyermekeink védelmében elnevezésű dokumentációs és együttműködési
rendszer adatlapjai
- Esetmegbeszélések jegyzőkönyvei

VI.6. Az esetátadás szabályai
Az esetátadás alkalmazása a családsegítő tartós távolléte esetén, illetve
munkaviszonyának,

vagy

szerződésének

megszűnése,

munkakörének

megváltozása, vagy összeférhetetlenség fennállása miatt válhat szükségessé. Az

esetátadás tényét, majd az eset visszaadását esetátadási jegyzékben kell
dokumentálni.

VII. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
VII.1. Általános működési rend
A szolgáltatás családlátogatás és ügyfélfogadás formájában valósul meg. A
terepmunka és az irodai munka nagyságát a feladat határozza meg, azonban a
terepmunka aránya heti munkaidőkeretének legalább felét teszi ki.

VII.2. Ügyfélfogadás
Tiszasas: Kossuth L. u. 05.
Hétfő 8.00 – 10.00 óráig
Szelevény: Kossuth u. 4.
Hétfő 13.00 – 15.00 óráig

VII.3. A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az
észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.
A jogszabályban meghatározott ellátások, szolgáltatások igénybevétele ingyenes
és önkéntes. A gyermek és szülője vagy más törvényes képviselője csak a
törvényben

meghatározott

esetekben

kötelezhető

valamely

ellátás

igénybevételére.

VIII. A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA

A szolgálat épületében a faliújságon kifüggesztve megtalálhatóak a Szolgálat
aktuális programjai, valamint szórólapokon, plakátokon keresztül kerül a
lakosság tájékoztatásra.

IX. AZ IGÉNYBE VEVŐK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ
SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

IX.1. Az ellátottak általános jogainak védelme
 Az alapszolgáltatásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz
kapcsolódó, általános és speciális jogokat kell biztosítani.
 A szolgáltatás során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból, így
különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti és etnikai hovatartozása,
politikai, vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya, vagy
korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
 A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét kell
biztosítani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben,
illetve kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett
lehet vizsgálni.
 A szolgálat által biztosított szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy különös
figyelemmel legyen az ellátottak élethez, emberi méltósághoz való jogaira.
 Személyes adatok védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titokvédelem illeti
meg. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személy férhet hozzá.

IX.2. A fogyatékos személyek speciális jogainak védelme
 Információhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítása.
 A képességek, készségek fejlesztése, illetve az állapotfenntartás vagy javítás
lehetőségeinek megteremtése.
 Önrendelkezés elve, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek
tiszteletben tartása.
 Társadalmi integrációhoz való jog, más személyekkel történő kapcsolat létesítése,
kapcsolat tartása, valamint az intézmények, szolgálatok igénybevétele, elérése.

IX.3. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme
 A szociális ágazatban foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek
esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést
megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyi jogaikat elismerjék,
valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.

 A dolgozó eredményes munkájának feltétele saját egészsége, ezért kötelező a részvétel
az időszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon.
 A szolgálat családsegítője évente szupervízión vehet részt. A szupervízió a segítők
segítése. A családsegítő a kliensekkel végzett munkája során saját személyiségével
dolgozik. A szupervízió ezt az önmagára való jobb rálátást, az akadályok elhárítását,
nagyobb önismeretet és a szakmai személyiség fejlesztése révén létrejövő tanulást
segíti.
 A szolgálat családsegítője közfeladatot ellátó személynek minősül.
 Titoktartási kötelezettség terheli a szolgálat dolgozóját a kliens és hozzátartozói
egészségi állapotával-, családi-, vagyoni-, és egyéb körülményeivel kapcsolatban
tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül.
 A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett
cselekvőképes kliens felmentést adott, vagy ha a jogszabály adatszolgáltatási
kötelezettséget ír elő.

XI.4. Jogvédelem
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogai teljes körű
védelmének kötelezettségét fogalmazza meg. Előírja, hogy a gyermekeknek a
gyermekjogi

képviselőn

keresztül

is

segítséget

kell

biztosítani

jogaik

megismerésében és azok érvényesítésében.

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével
foglalkozik.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja,
hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való
kapcsolat felvételének módját megismerhessék.
Szolgálatunk kötelessége gondoskodni az ellátottjogi és gyermekjogi képviselő
neve, elérhetősége, fogadóórái jól látható helyen történő kifüggesztéséről.

Az ellátottjogi képviselő segíti a szolgáltatást igénybevevőt:
 jogai gyakorlásában
 panasz megfogalmazásában

 segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok
megfogalmazásában
Panaszjog: Az ellátott panaszával a fenntartóhoz fordulhat. A panaszost az a
fenntartó 30 napon belül köteles írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának
eredményéről.
A személyes adatok védelme kérdésben a Gyvt. 134.§-a, illetve „A személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII.
törvény az irányadó.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai érdekképviselete
A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
szakmai érdek-képviseleti feladatokat lát el.

IX. 5. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása
A szakmai program szerves része, hogy a szolgálat dolgozójának szakmai
fejlődését biztosítsa.
A

dolgozó

folyamatos

továbbképzése

az

egyik

legfontosabb

eleme

a

minőségjavításnak.
A szociális területen dolgozó szakemberek is egyre gyakrabban találják szembe
magukat új és speciális szaktudást, ismereteket és módszereket igénylő
problémákkal, helyzetekkel. A megnövekedett és folyamatosan növekvő szociális
és

mentális

problémák

kezelése

hatékony,

rugalmas,

a

változásokhoz

alkalmazkodó szakmai felkészültséget igényel, mely folyamatos továbbképzéssel
oldható meg. Ennek érdekében a fenntartó a szolgálat dolgozója számára minden
olyan képzésen való részvételt igyekszik biztosítani, amely a szakmai fejlődés
lehetőségét célozza meg.
Egyéb szakmai követelmények
1. A szolgálat dolgozója a munkáját a munkaköri leírásában foglaltak alapján, az
intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles
végezni.
2. Alapkövetelmény, hogy a családsegítő az általa gondozott klienseket név
szerint ismerje, kívánságuk szerint szólítsa.

Etikai kérdések
1. A szolgálat dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai
személyhez

fűződő

jogainak

és

vagyoni

érdekeinek

messzemenő

figyelembevételével végezheti.
2. A szolgálat dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a
gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti.
3. A szolgálat dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért,
mulasztásért felelősséggel tartozik.
4. A szolgálat dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója
az intézmény kliensével tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a
gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem
köthet.
5. A szolgálat dolgozója munkájáért a kliensektől pénzt, egyéb ellenszolgáltatást
nem követelhet, nem fogadhat el.
Titoktartási kötelezettség
1. A szolgálat dolgozóját a kliens és hozzátartozói egészségi állapotával-, családi-,
vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény
vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli,
függetlenül attól, hogy az információkat milyen módon ismerte meg.
2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az
érintett

cselekvőképes

kliens

felmentést

adott,

vagy

ha

jogszabály

adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

A szolgálat munkájához kapcsolódó jogszabályok:
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
 15/1998. NM (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működési feltételeiről

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 235/1997.

(XII.7.)

gyermekvédelmi

Korm.

rendelet a

szakszolgálatok

és

gyámhatóságokról,

személyes

gondoskodást

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.

dr. Babák Zoltán
jegyző

a

területi
nyújtó

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2016. (VII.27.) számú határozata
Rákóczi Szövetség munkájának anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség támogatásáról az alábbi határozatot
hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a Rákóczi
Szövetség (1027 Budapest Szász Károly u.1.IV/1. képviseli: dr. Halzl József elnök )
munkáját.
A támogatás összegét 5.000 Ft-ban határozza meg.
Felelős:

Gyói Gábor polgármester

Határidő:

azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u.1. IV/1

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2016. (VII.27.) számú határozata
Gyói Gábor meghatalmazása földtulajdonosi közösség gyűlésén való képviseletére
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonába tartozó földterületek
vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatnak a földtulajdonosi
közösség gyűlésén való képviseletére valamint ezzel kapcsolatban a földhivataltól az
Önkormányzat tulajdonába tartozó földrészletek földkönyvének kikérésére.
Felelős:

Gyói Gábor polgármester

Határidő:

azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2016. (VII.27.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. július 27-i zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2016. (VII.27.) számú határozata
Szító Lajos Zoltánné képviselő személyi érintettségéről történő szavazásról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szító Lajos
Zoltánné képviselőt nem zárja ki a vele szemben indult méltatlansági eljárás lezárására
vonatkozó szavazásból.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
64/2016. (VII. 27.) számú határozata
Méltatlansági eljárás lezárásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szitó Lajos Zoltánné
önkormányzati képviselő 2016. június 10. napjával a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisból történő törlésére tekintettel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Jász-NagykunSzolnok Megyei Adóigazgatóságától 2016. július 04. napján érkezett, 2128481601
ügyiratszámú,
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
JN/24/00541/2016. ügyiratszámú tájékoztatása alapján 2016. július 27. napján zárt
ülés keretében méltatlansági eljárást folytatott le.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás során megállapította,
hogy Szitó Lajos Zoltánné önkormányzati képviselővel szemben a méltatlanság alapjául
szolgáló körülmény nem áll fenn, mely alapján a méltatlanság nem állapítható meg.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a méltatlansági eljárást lezárta.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület
J-N-SZ-Megyei Kormányhivatal
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2016. (VIII.30.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. augusztus 30-i ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2016. (VIII.30.) számú határozata
A Tiszasasi ÁMK intézményvezetői beosztására beérkezett pályázat elbírálása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszasasi
Általános Művelődési Központ mint többcélú intézmény vezetőjének - figyelemmel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (6) bekezdésében valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra

- 2016. szeptember 01. napjától 5 évre Hegedűsné Szító Lillát bízza meg.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Hegedűsné Szító Lilla

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2016. (VIII.30.) számú határozata
A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi beszámolója
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság 2015.évi beszámolóját – elfogadta.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 5440 Kunszentmárton, Rákóczi F.u.19.
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2016. (VIII.30.) számú határozata
Martfű Város Önkormányzatának a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához való
csatlakozásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Martfű
Város Önkormányzata a már megalakult Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához
csatlakozzon.
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2016. (VIII.30.) számú határozata
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához
való csatlakozásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Rákócziújfalu Község Önkormányzata a már megalakult Tiszazugi Önkormányzatok
Társulásához csatlakozzon.
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2016. (VIII.30.) számú határozata
A Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási
megállapodásának módosításáról
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Körös-Tisza Menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása az alábbiak
szerint változzon:
1. A Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs
Társulása Társulási megállapodásának (továbbiakban: megállapodás) II.
a Társulás időtartama fejezet „A Társulás határozott időre, a KEOP1 és
KEOP2 projektek beruházási szakaszának teljes befejezését, azaz a
projekt megvalósításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság
által jóváhagyott, teljes körű elszámolását követő fenntartási időszak
végéig jött létre.”
szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás határozott időre, a KEOP1 és KEOP2 projektek beruházási
szakaszának teljes befejezésig, a Közreműködő Szervezet által a
projekthez kapcsolódó záró kifizetési igénylés és záró beszámoló
jóváhagyásáig jött létre.
A Társulás megszűnését követően, a projekt megvalósításához folyósított
támogatásnak az Európai Bizottság által jóváhagyott teljes körű
elszámolását követő fenntartási időszak végéig Öcsöd Nagyközségi
Önkormányzat tesz eleget a Támogatási Szerződésben megjelölt
feladatoknak.”
2. A megállapodás IX. A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezet IX.2. A
Társulás vagyona alpontja a következő pontokkal egészül ki:
IX.2.3. Az átadásra kerülő vagyon tartalmazza az egyes településre
építési költséget bruttó értékben, valamint a beruházás
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb költségek
értékét lerakók száma szerinti osztásban. Az átadott vagyonról
szóló kimutatás valamennyi tag által jóváhagyott okiratban kerül
rögzítésre.”
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2016. (VIII.30.) számú határozata
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosításáról
Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a társulási
megállapodás azon módosításával mely szerint a Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása alábbi
rendelkezésének a helyébe:
1. A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának (továbbiakban: megállapodás) 5. számú melléklete A
tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító
számítási mód rendelkezése „A költségviselés az ivóvízhálózat tekintetében
az adott településen ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom szerint,
míg a vízműtelepek vonatkozásában a telepet igénybevevő egyes
települések lakosság számának arányában kerül meghatározásra.”
a következő rendelkezés lépjen:
„A költségviselés az ivóvízhálózat tekintetében az adott településen
ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom szerint, míg a vízműtelepek
vonatkozásában a beruházás helye szerinti település a tulajdonos,
osztatlan közös tulajdon esetén az eredeti tulajdoni hányad arányában
kerül meghatározásra. Minden egyéb költség tekintetében a településekre
jutó összes műszaki tartalom arányában kerül meghatározásra.”
A Képviselő-testület a jelen módosítási javaslatra tekintettel a társulási megállapodás
eredeti rendelkezésének további fenntartásával ért egyet.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2016. (VIII.30.) számú határozata
Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Tiszasas Község Önkormányzati Képviselő – testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 35. § -ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottság póttagjának Czink
Renáta 5474 Tiszasas, Fő u. 13/a. szám alatti lakost választja meg.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Czink Renáta
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2016. (VIII.30.) számú határozata
Támogatási igény benyújtása a 2016.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 2016.évi támogatására.
Az igényelt támogatási összeg: 3.997.340,-Ft.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr.Babák Zoltán jegyző
Határidő: folyamatos
Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi ügyintéző
J-N-SZ Megyei Kormányhivatal
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2016. (VIII.30.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. augusztus 30-i zárt ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2016. (VIII.30.) számú határozata
73/2015. ( XII. 21.) határozat visszavonásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság 5.K.27.068/2016/4. számú ítéletében foglaltak alapján a 73/2015.
(XII. 21.) határozatot visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
76/2016. (IX. 26. ) számú határozata
az ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 26-i
rendkívüli nyílt ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1) Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez elnevezésű pályázat
benyújtásával kapcsolatban
2) Döntés a települési önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat
benyújtásáról
3) Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő
ellátásáról
4) Egyéb aktuális kérdések megvitatása
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2016. (IX. 26.) számú határozata
Döntés pályázat benyújtásáról a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívással
kapcsolatban.

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
konstrukció keretében 6.000.000,-Ft támogatási igényre.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán-jegyző
Határidő: szeptember 30.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2016. (IX. 26.) számú határozata
Döntés a települési önkormányzatok 2016.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési
önkormányzatok 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag
vásárlására pályázatot nyújt be, melyben 504 q mennyiségű barnakőszenet igényel.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban
meghatározott kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
foglaltak alapján megállapítja, hogy a pályázat benyújtásához az önkormányzatnak,
mint jelentőse munkanélküliséggel sújtott önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a
2016. évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő rendeletben szabályozza
A pályázat keretében megállapított szociális célú tüzelőanyag szállításából - ideértve a
rászorulókhoz történő eljutatást is – származó költségek az Önkormányzatot terhelik, az
Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán-jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2016. (IX. 26.) számú határozata
Döntés a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a feladat ellátására kötelezett
- a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység településen történő ellátásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy az üres háziorvosi álláshely betöltéséig
megbízza Dr. Kovács Imre háziorvost (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 02.), mint
egyéni vállalkozó orvost, hogy Tiszasas község közigazgatási területén a háziorvosi
körzetben a háziorvosi tevékenységet 2016. október 01. napjától helyettesítéssel lássa el.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az ellátással kapcsolatos megállapodás
aláírására.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán-jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2016. (XI.18.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 18-i ülés
napirendjét az írásos meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
81/2016. (XI. 18.) számú határozata
Az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltaktra tekintettel megtárgyalta a
településen működő általános iskolai felvételi körzethatára véleményezésére vonatkozó
előterjesztést, és úgy határoz, hogy nem javasol módosítást a Cserkeszőlői Petőfi Sándor
Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének megállapított felvételi körzethatárára
vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
82/2016. (XI. 18.) számú határozata
a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 70.§-a alapján az alábbiak szerint fogadja el a 2016. évi belső
ellenőrzési tervet :
A tervezett ellenőrzés leírása, ütemezése:
Az ellenőrzött szerv:
Tiszasas Község Önkormányzata fenntartásában
működő Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
Az ellenőrzés tárgya:
A házi segítségnyújtás és étkeztetés bizonylati és
adminisztrációs rendjének ellenőrzése.
Az ellenőrzés célja:

Annak megállapítása, hogy a nevezett dokumentumok
nyilvántartása, valamint vezetése a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően történik

Az ellenőrzés időszaka:

2016. év I. félév

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzése

Az ellenőrzés módszere:

Részben tételes, részben szúrópróbaszerű

Az ellenőrzés ütemezése:

2016. december hónapja

Az ellenőrzési kapacitás:

3 revizori nap

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2015. évi belső ellenőrzés elvégzésével bízza meg a HEXAKER Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-t.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
dr. Babák Zoltán - jegyző
Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község önkormányzati Képviselő – testületének
83/2016. (XI. 18.) határozata
A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep
üzemeltetési költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel Csépa, Tiszasas és
Tiszaug Községi Önkormányzatainak kérésére úgy határoz, hogy mivel a tiszazugi
ivóvízminőség-javító beruházás befejezését követően Tiszasas közigazgatási területén a
közműves ivóvízellátást részben a csépai vízműtelepen kitermelt és tisztított ivóvíz fogja
biztosítani, az ivóvíz kitermelésével és tisztításával kapcsolatban, a vízműtelepen
felmerülő azon felújítási és beruházási költségek viseléséhez, amelyeket a víziközműszolgáltató az ellátásért felelősre áthárít, a bérleti díj terhére a településeken mért éves
vízfogyasztás arányában a vízmű telepről nyert ivóvizet igénybe vevő települési
önkormányzatokkal együtt hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző

Gyói Gábor
polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község önkormányzati Képviselő – testületének
84/2016. (XI. 18.) határozata
A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás
módosításáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszazugi
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a Társulási megállapodás (továbbiakban:
Megállapodás) alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
I. A Megállapodás IX. Tulajdoni kérdések, üzemeltetés A.) Tulajdonjogi kérdések című
pontjában szereplő vagyonmegosztásról szóló második bekezdése („A vagyonmegosztás
módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult önkormányzatok
részére, az 5. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok alapján.”)
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult
önkormányzatok részére, az alábbi vagyonmegosztási elvek alapján történik:
1. A beruházással megvalósult ivóvíz hálózat és a vízműtelep tekintetében az adott
település közigazgatási területén ténylegesen megvalósult műszaki tartalom szerint
történik.
2. Az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek tekintetében a
vagyonmegosztásra a tagönkormányzatok lakosságszámának aránya szerint kerül sor.”
II. A Megállapodás 5. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A tagokat terhelő fizetési kötelezettség és tagsági díj mértékét megállapító számítási
mód
A tagokat terhelő, az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség
és a Társulás működési költségeinek viselése (tagsági díj) a tagönkormányzatokat
mindenkori lakosságszámuk arányában terhelik.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző
Gyói Gábor
polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző

dr. Babák Zoltán
jegyző

Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
85/2016. (X1. 18.) számú határozata
a Tiszazugi Leader Egyesület részére tagi kölcsön megállapítása
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszazugi Leader
Egyesület részére tagi kölcsönként 52.000,-Ft összegű támogatást állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jegyző
Gyói Gábor
polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
86/2016. (X1. 18.) számú határozata
Pályázat kiírása a Tiszasasi köztemető üzemeltetésére
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott
145/1999. (X.01.) Korm. rendelet, valamint Tiszasas Község Önkormányzatának a
temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011. (VII.28.) Önkormányzati rendelete alapján
nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, külterület 0116 hrsz-ú köztemető 5 éves,
határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti
közszolgáltatási szerződés megkötése céljából.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre terjessze
be a pályázati kiírást.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Gyói Gábor
polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
87/2016. (XI. 18.) számú határozata
A Tiszasas Község Önkormányzatának felajánlott Tiszasas Ady E. u. 3. szám alatti
ingatlanra vonatkozó értékbecsléssel kapcsolatban
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasas, Ady Endre
u. 3. szám alatti 879 hrsz-ú ingatlanra elkészített vagyonértékelést és az abban
megállapított 2.010.000,-Ft forgalmi értéket tudomásul veszi.
A Képviselő-testület a forgalmi érték ismeretében a későbbi félreértések elkerülése
érdekében javasolja az ingatlan tulajdonosának a korábbi felajánlási szándék
megfontolását ill. a saját maguk által történő értékesítés lehetőségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Gyói Gábor
polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
88/2016. (X1. 18.) számú határozata
a Tiszasas külterület 014/2 hrsz-ú és a 012/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozó értékbecslés
megrendeléséről

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Braxa József tiszasasi lakos
cserére történő ingatlan-felajánlásra vonatkozó kérelmével kapcsolatban úgy dönt,
hogy a kérelemmel érintett Tiszasas külterület 014/2 hrsz-ú valamint a Tiszasas
külterület 012/6 hrsz-ú ingatlanok hivatalos értékbecslését megrendeli.
Az értékbecslés során felmerülő összes költséget az Önkormányzat viseli.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
89/2016. (X1. 18.) számú határozata
a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2017. január 01. napjától történő
működtetéséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jogszabályban
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával működő
családsegítés és gyermekjóléti szolgálatot 2017. január 01. napjától a fenntartásába
tartozó Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona szervezeti
keretein belül működteti tovább.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
90/2016. (X1. 18.) számú határozata
az Alkony Gondozási Központ vezetőjét érintő változásról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Alkony Gondozási
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének 2016. december 06. napjától
a 2017. december 05. napjáig terjedő időszakra vonatkozó fizetés nélküli szabadságát
engedélyezi. A Képviselő-testület a 2016. december 06. napjától a 2017. december 05.
napjáig terjedő időszakra az intézményvezetői feladatok ellátásával a jelenlegi
intézményvezető helyettest Váradi Zsófiát bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
alpolgármester
Jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete
91/2016. (X1. 18.) számú határozata
Defibrillátor készülék javítására árajánlat kérése
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi
rendelőben elhelyezett defibrillátor készülék javításához szükséges eszközök
beszerzéséhez 3 árajánlatot kér be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2016. (XI.18.) számú határozata
Véradó bál támogatásáról
Tiszasas Község Képviselő-testülete a Véradó bál támogatásáról az alábbi határozatot
hozza:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag támogatja a
Vöröskereszt tiszasasi szervezetét véradó bál megrendezéséhez.
A támogatás összegét 50.000 Ft-ban határozza meg.
Felelős:

Gyói Gábor polgármester

Határidő:

azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület – helyben
Vöröskereszt helyi szervezete – helyben Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2016. (XI.18.) számú határozata
Településrendezési terv elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasas község teljes
közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv elkészítésére vonatkozó 3
árajánlatot a 2016. november 18. napján tartott ülésén megtárgyalta.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településrendezési terv elkészítésére a Kiszelovics
és Társa Településtervező Kft-vel ( 5000 Szolnok, Karczag László u. 11.) kíván tervezési
szerződést kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jegyző

Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr Babák Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2016. (XII.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 12-i rendkívüli
ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2016. (XII.12.) számú határozata
a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretén belül az
ivóvízminőség-javító projekt által megvalósult vagyonmegosztási megállapodásról

Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás társult önkormányzatai közötti, a KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0002
azonosító számú ivóvízminőség-javító projekt által létrejött vagyon megosztásáról szóló
megállapodást.
1. A vagyonmegosztási megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
vagyonmegosztási megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2016. (XII.12.) számú határozata
a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása keretén belül a
rekultivációs projektek által megvalósult vagyonmegosztási megállapodásról

Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Körös-Tisza Menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társult önkormányzatai közötti, a KEOP2.3.0/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt és a KEOP - 7.2.3-0-2008-0036 azonosító
számú projekt által létrejött vagyon megosztásáról szóló megállapodást.
1. A vagyonmegosztási megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
vagyonmegosztási megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2016. (XII.12.) számú határozata
Köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívásról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal
elfogadja a tulajdonába tartozó külterület 0116 hrsz-ú köztemető üzemeltetésére
vonatkozó pályázati felhívást:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Köztemető üzemeltetésére
Tiszasas Község Önkormányzatának képviselő-testülete- a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm.
rendelet, valamint Tiszasas Község Önkormányzatának a temetőről és a temetkezésről szóló
11/2011. (VII.28.) Önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő,
külterület 0116 hrsz-ú köztemető 2017. február 01. napjától kezdődően 5 éves, határozott
időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés
megkötése céljából.
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb
feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően
igazolja.
A pályázat benyújtásának, ill. postai beérkezésének határideje: 2017. január 27. péntek 12
óra.
A pályázatokat a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32.)
titkárságán zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon
kizárólag az ajánlattevő megnevezése és a „köztemető üzemeltetése” szövegrész állhat.
A pályázatok elbírálása a benyújtást követően a 2017. év január havi képviselő-testületi
ülésen történik. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:
1) Az üzemeltetés és fenntartás ellátására jogosító okmányok másolatai:
- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, hatályos társasági szerződése (alapító okirata)
vagy egyéni vállalkozói igazolványa,
- temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély
- a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben előírt egyéb hatósági engedélyek
- a nemleges köztartozásokról szóló adóigazolás (NAV, önkormányzati adóhatóság),
- felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény,
- kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete, mely tartalmazza az 1999. évi XLIII. törvény
39. §-ban foglaltakat.
2) A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy ellene csőd-vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

3) A pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölése.
4) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a temető törvényben és a
Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott
képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi
feltételekkel.
5) Üzleti terv.
6) A pályázat mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:
- a szolgáltatás finanszírozásának rendjét, a szolgáltatás ellenértékének mértékére és a
megfizetés módjára vonatkozó javaslatot, a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,
- a szolgáltatási tevékenység 2017. február 1-től üzemeltető által javasolt díjak mértékét,
- a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
- a temető üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
- a helyi ügyfélfogadás biztosításának módját,
- közüzemi költségek (hulladékszállítás) viselésének módját,
- hogyan biztosítja az 1999. évi XLIII. törvény 17. § (2) bekezdés szerinti – a temetkezési
szolgáltatókra vonatkozó – egyenlő bánásmód követelményét
A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi szolgáltatási
feladatokat köteles ellátni:
- A köztemetőben lévő sírhelyek, sírbolt-helyek, urna kriptahelyek és urnafülkék kijelölése,
értékesítése, dokumentálása.
- A sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, illetve azok lejáratának figyelemmel kísérése
és dokumentálása, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése.
- A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás elvégzése, maradványok
elhelyezése.
- Új sírhelyek kialakításához szükséges terület kijelölése és előkészítése az ezzel járó
munkafolyamatok elvégzése.
- Biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét.
- Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően-a szociális temetés kivételével-a sírhely kiásásáról (sírásás) való
gondoskodást.
- A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása.
- A temető védelmének biztosítása.
- Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.
- Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.
- Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és eltemetésükhöz szükséges kellékek
átvételéről, valamint biztosítja a temető kapuinak nyitását, zárását.
- Ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások
betartását.
- Szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a
betemetéshez szükséges eszközöket.
- Gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a
temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat.
- Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők
temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén a
köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi,

közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a köztemető
üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében.
- A temetőben folyó tevékenységek ellenőrzése.
- A temetések összehangolása.
- A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása.
- A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése.
- A temetkezési szolgáltatók részére térítés ellenében a temetkezések lebonyolításához
szükséges létesítmények, berendezések biztosítása.
- Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hó eltakarítást.
- Összegyűjti és elszállítja/elszállíttatja a hulladékot.
- Köteles a temető üzemeltetés során felmerült közüzemi költségeket viselni.
- Köteles felülvizsgálni a megváltott sírhelyekkel kapcsolatos megállapodások hatályát,
köteles a sírhelyek újraváltása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, erről az
önkormányzat részére negyedévente beszámolni.
- Zöldterület gondozása, szükség szerint, de legalább évente hatszori alkalommal a fű nyírása,
díszfák, díszbokrok formálása, sövények nyírása, lombhullatók nyesése, permetezése, szükség
szerint kivágása. Elvégzi a fagyökerek által okozott károk helyreállítási munkálatait.
- A sírkövek, egyéb építmények által előidézett, veszélyhelyzet megszűntetése érdekében
értesíteni a hozzátartozókat.
- Ellenőrizni a temetőbe felállításra kerülő síremlékek műszaki tervrajzát, a ki-és beszállítási
engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez.
- Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a temetéssel
szemben támasztott igényeket.
- Tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak.
- Gondoskodik a helyi ügyfélfogadásról.
Egyéb kikötések:
A szolgáltató a létrejövő megállapodás ideje alatt folyamatosan köteles az alábbi
nyilvántartásokat
vezetni:
- Nyilvántartó könyv
- Temető térkép
- Sírbolt-könyv
- A más temetőben/ temetkezési emlékhelyen történő elhelyezésről szóló befogadó
nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás
- A temetőn/temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett
személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles
tiszteletben tartani.
A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy:
1., mint Üzemeltető, minden év őszén (a novemberi Képviselő-testületi ülésen) beszámol a
Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, amelyet a Testület értékeli, döntve arról,
hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésében foglaltakat. Nem teljesítés esetén a Képviselőtestület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.
2., Üzemeltetőként évente október 15-25 között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két
hétben köteles általános temető-takarítást végezni.
További információ az 56/326-001-es telefonszámon, Gyói Gábor polgármestertől kérhető.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Dr. Babák Zoltán jegyző
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2016. (XII.12.) számú határozata
Hozzájárulás Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterba történő
belépésről
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyói Gábor polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy Tiszasas Önkormányzata
nevében a Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszterban a belépési
nyilatkozatot aláírja, valamint a Klaszter működése során Tiszasas Önkormányzatának
képviseletében eljárjon.

Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
azonnal

A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Lakitelek Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt 48.
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2016. (XII. 12.) számú határozata
a Tiszasasi Általános Művelődési Központ Könyvtár és Művelődési Ház fenntartói
nyilatkozatának elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános könyvtárak
jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése
alapján a fenntartásában működő Tiszasasi Általános Művelődési Központ Könyvtár és
Művelődési Ház fenntartói nyilatkozatát az alábbiak szerint fogadja el:
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó nyilatkozik
arról, hogy
a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges
feltételeinek biztosításáról,
b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
törvény előírásai szerint megközelíthető,
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette,
f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés
szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a
könyvtárhasználók igényeit,
g) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2016. (XII.12.) számú határozata
A „Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott
ajánlatokról történő döntésről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Közszolgátatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében, „Csatlakozási
konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 számú felhívásra benyújtott „Tiszasas Község Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása” című és KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00210 azonosító
számú projekthez kapcsolódó



Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja,
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,



Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása,



Eszközbeszerzés

tevékenységek tárgyában kiküldött ajánlati felhívásra beérkezett 3 darab alábbi
árajánlatot:
1) Közinformatika Nonprofit Kft. bruttó 5. 397. 983,-Ft
2) Exicom Rendszerház Kft. bruttó 5. 398. 008,-Ft
3) Alba –Kontakt Plusz Kft. bruttó 6. 369. 987,-Ft
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közinformatika Nonprofit
Kft. árajánlatát fogadja el bruttó 5. 397. 983,-Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Gyói Gábor
polgármester
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- dr Babák Zoltán jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár.

dr. Babák Zoltán
jegyző

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2016. (XII.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 12-i zárt ülés
napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2016. (XII.12.) számú határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi pályázati
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról
1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázókat az „A” tipusú pályázatok esetében – akik már
felsőoktatásban tanulnak – pályázónként 10 hónapra ( 2016/2017. tanév II. és a 2017/2018.
tanév I.félév ) ösztöndíjban részesíti.
2. Az ösztöndíjban részesített hallgatók az alábbiak:
Az ösztöndíj havi összege „A” tipusú pályázat esetén: 5.000,-Ft
Név

lakcím

Oktatási intézmény

Varga Balázs

5474 Tiszasas, Szabadság u.21. Szegedi Tudományegyetem
Állam és Jogtudományi kar
Jogász

Varga Péter

5474 Tiszasas, Szabadság u.21. Szegedi Tudományegyetem
Természettudomány és
Informatikai Kar
Anyagmérnök

Juhász Andor Imre

5474 Tiszasas, Fő út 71.

Szegedi Tudományegyetem
Természettudomány és
Informatikai Kar
Molekuláris Bionika

Nagy Dániel

5474 Tiszasas, Fő út 39.

Pallasz Athéné Egyetem
Kertészeti és Vidékfejlesztési
Kar Gazdasági és vidékfejlesztési
Agrármérnök

Hérán Barna

5474 Tiszasas, Fő út 106.

Szegedi Tudományegyetem
Pedagógusképző Kar
Televíziós műsorkészítő

Vágner Bence

5474 Tiszasas, Május 1.u.30.

Pallasz Athéné Egyetem
GAMF Műszaki és Informatikai
Kar műszaki menedzser

3. A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti, hogy az általa megállapított ösztöndíj
összegét az általános szerződési feltételekben meghatározottak alapján az önkormányzat
költségvetéséből az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő célszámlájára
10032000-01451461-30000003 átutalja.
Az átutalásért felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2017. január 31. és 2017. augusztus 31.

A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- Dr.Babák Zoltán jegyző
- Juhász Imre Andor 5474 Tiszasas, Fő út 71.
- Hérán Barna 5474 Tiszasas, Fő út 106.
- Nagy Lajos 5474 Tiszasas, Fő út 39.
- Varga Péter 5474 Tiszasas, Szabadság u.21.
- Varga Balázs 5474 Tiszasas, Szabadság u.21.
- Vágner Bence 5474 Tiszasas, Május 1.u.30.
- Pénzügyi Iroda – helyben –
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2016. (XII.22.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. december 22-i képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2016. (XII.22.) számú határozata
Állásfoglalás a ROP beruházás területrendezése tárgyában

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (továbbiakban: KKK) a Közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) és 32. § (6) bekezdésére hivatkozással, a
Tiszasas Község Önkormányzat tulajdonába tartozó Tiszasas 0115 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a ROP beruházás területrendezése tárgyában kért állfoglalás alapján
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontjában foglaltakra hozzájárul, hogy a nevezett ingatlan térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a
KKK illetve megszűnését követően jogutódja vagyonkezelésébe kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2016. (XII.22.) számú határozata
jutalom megállapításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyói
Gábor polgármester, mint munkáltató Solymosi Zoltán intézményvezetőnek a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3) bekezdése
alapján a munkaköri feladatainak eredményes, lelkiismeretes és precíz végzéséért, a
kiválóan végzett munkája elismeréseképpen bruttó 187. 000,-Ft összegű jutalomban
részesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2016.(XII.22.) számú határozata
a 2016. évi közszolgálati ellenőrzésről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi közszolgálati
ellenőrzés ellenőrzési jelentését megismerte.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
ellenőrzési jelentésben foglalt illetménykiegészítéssel ill. egyéb pótlékkal rendelkező és
jelenleg is a Közös Hivatallal jogviszonyban álló köztisztviselők illetményének
felülvizsgálat során a jelentésben jelzettek jogszabály szerinti rendezése céljából a
megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év
minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a
köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét a jegyző
december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Babák Zoltán - jegyző
Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2016. (XII.22.) számú határozata
Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és
munkagépek beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére – Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú konstrukció keretében a 2. célterületre „Önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”,
vonatkozóan pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
1) Tiszasas
Község
Önkormányzata
a pályázatot
Szelevény
Község
Önkormányzatával konzorciumban nyújtja be. A konzorcium vezetője Szelevény
Község Önkormányzata.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat megírásával
kapcsolatos megbízási szerződés aláírására.
4) A Képviselő-testület a pályázat keretében 2 darab erőgépet és 1 darab
munkagépet kíván beszerezni.
5) A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtásához szükséges 10%-os
teljes önerőt, mely teljes önerő a konzorciumi tagok között egyenlő arányban
oszlik meg.

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: polgármester
jegyző
Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2016. (XII.22.) számú határozata
A Magyar Államkincstár és Tiszasas Község Önkormányzat között létrejött ASP
Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar
Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 04.) és Tiszasas Községi Önkormányzat (5474
Tiszasas, Rákóczi u. 32.) között létrejött „Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződést”.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
dr. Babák Zoltán – jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő – testület tagjai jkv. útján.

