Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018.(I.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. január 19-i képviselő-testületi
ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2018.(I.19.) számú határozata
Simon Imre r. alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Simon Imre r. alezredes
2018. február 1-i hatályú kinevezésével, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői beosztás betöltésére.

Erről értesül: Képviselő-testület
Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
megyei rendőrfőkapitány

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(I.19.) számú határozata
Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
A Képviselő-testület megtárgyalta Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos
ingatlanrész felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni
a Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti ingatlan (69. hrsz) hátsó részét 300.000 Ft, azaz
háromszázezer forint vételárért.
Telekalakítási eljárást kell lefolytatni a fenti ingatlan megosztására, valamint a megosztással
keletkező ingatlan és az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszasas, Rákóczi F. u. 6. szám alatti
(70. hrsz) ingatlan összevonására. A megosztási vázrajz elkészítésével földmérő mérnököt kell
megbízni, illetve a telekalakítási eljárást meg kell indítani.
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület az ingatlanrész vételárának illetve a telekalakítás, adásvétel
lebonyolításának és a szükséges elkerítésnek a fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai,
- Gyói Gábor polgármester,
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző,
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető,
- Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2018.(I.19.) számú határozata
Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti lakosok ingatlan
felajánlása
A Képviselő-testület megtárgyalta Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u.
4. szám alatti lakosok ingatlan felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy
köszönettel elfogadja a Tiszasas, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti ingatlan (598. hrsz) térítésmentes
felajánlását.
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjogának megszerzését 1.250.000.- Ft forgalmi értéken
ajándékozás jogcímén elfogadja és vállalja a tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület az ajándékozás lebonyolításának fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai,
- Gyói Gábor polgármester,
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző,
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető,
- Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2018.(I.19.) számú határozata
Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35. szám alatti lakos ingatlan felajánlása
A Képviselő-testület megtárgyalta Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35. szám alatti
lakos ingatlan felajánlása tárgyában benyújtott kérelmét és úgy dönt, hogy köszönettel
elfogadja a Tiszasas, Bethlen G. u. 35. szám alatti ingatlan (261. hrsz) térítésmentes
felajánlását.
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonjogának megszerzését 660.000.- Ft forgalmi értéken
ajándékozás jogcímén elfogadja és vállalja a tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, abban
az esetben, ha Baánné Győry Márta nyilatkozatban vállalja, hogy a jogügylet lebonyolítását
követően a tulajdonjog átruházással egyidejűleg a fenti ingatlanból kiköltözik az önkormányzat
által felajánlott ingatlanba, vagy egészségi állapotának függvényében beköltözik az
Önkormányzat Alkony Gondozási Központjába.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: a nyilatkozat megtétele után azonnal

A Képviselő-testület az ajándékozás lebonyolításának fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai,
- Gyói Gábor polgármester,
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző,
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető,
- Baánné Győry Márta Tiszasas, Bethlen G. u. 35.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2018.(I.19.) számú határozata
Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed
században aktív civil élet alakult ki a településen, és az éppen hivatalban lévő polgármester és
képviselő-testület többségi pártállásától függetlenül mindig élvezte az Önkormányzat
támogatását.
A Képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó
önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg
kívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából
felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse betelepítés-párti ideológiáját.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy a legújabb
hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar településeken, és több százezer dollárt oszt
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar
településre, így Tiszasasra is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok
biztonsága.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – képviselve a Tiszasason élők
érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Tiszasason sem bevándorlás - szervező irodát, sem
migránstábort. Egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros
György által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Erről értesül: Képviselő-testület

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2018.(I.19.) számú határozata
Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti szerződésének
megszüntetéséről

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

Erről értesül: Képviselő-testület
Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26.
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2018.(I.19.) számú határozata
Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti jogáról

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

Erről értesül: Képviselő-testület
Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26.
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2018.(I.19.) számú határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatti önkormányzati helyiség
használatához

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

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2018.(I.30.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. január 30-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel
elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „Konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
megnevezésű projekt „Konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy Kappa HV Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Kappa HV Kft. (5000 Szolnok, Uszály u. 22.) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok
szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt nyertesként hirdeti ki.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 9.896.032,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Kappa HV. Kft. 5000 Szolnok, Uszály u. 22.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „Rendezvény sátor” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
megnevezésű projekt „Rendezvény sátor” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy Szabó László ev. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Szabó László ev. (3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a.) ajánlattevőt - mint az értékelési
szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
ajánlattevőt - nyertesként hirdeti ki.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 980.000,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Szabó László ev. 3373 Besenyőtelek, Zrínyi u. 13/a.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
megnevezésű projekt „Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök” tárgyú közbeszerzési
eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Hajdankert Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Hajdankert Kft. (6600 Szentes, Kurca sor 4.) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok
szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt nyertesként hirdeti ki.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 2.164.850,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Hajdankert Kft. 6600 Szentes, Kurca sor 4.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „Számítástechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
megnevezésű projekt „Számítástechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatosan, a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Duna Elektronika Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett
bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll
a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői u. 99.) ajánlattevőt - mint az értékelési
szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő
ajánlattevőt - nyertesként hirdeti ki.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 484.090,- Ft, vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Duna Elektronika Kft. 1183 Budapest, Gyömrői u. 99.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás ajánlati részeinek
eredménytelenné nyilvánításáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
közbeszerzési eljárásának az alábbi ajánlati részeit (eljárásait) eredménytelenné nyilvánítja:
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- eljárással érintettek
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2018. (I.30.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárás ajánlati részeinek ismételt
megindításáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
alábbi ajánlati részei (eljárásai) vonatkozásában ismételten megindítja a nyílt közbeszerzési
eljárásokat :
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei
5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Solymosi Zoltán intézményvezető
- Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2018.(II.15.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. február 15-i képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2018.(III.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. március 19-i képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2018. (III.19.) számú határozata
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságának
megválasztásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat által benyújtott a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési
bíráló bizottságába az alábbi személyeket választja meg:
Elnöke:
dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
végzettsége: jogász, Szegedi Tudomány Egyetem, jegyzői gyakorlat
Tagjai:
- Bakos László közbeszerzési szaktanácsadó
végezettsége: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
: felsőfokú műszaki végzettség
- Hegedűsné Szitó Lilla intézmény-vezető
végzettsége: óvodapedagógus
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi referens
végzettsége: mérlegképes könyvelő
- Solymosi Zoltán Titesz vezető
végzettsége: építész technikus
-

Felelős: Gyói Gábor-polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
-Gyói Gábor polgármester
-dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
-Képviselő-testület tagjai – Helyben
-Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20 /2018. ( III. 19. )számú határozata
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásához meghívandó
ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a TOP-1.4.1-15JN1-2016-00009 azonosítási számú ,, Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény harmadik része 115.§ (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó
hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásba az alábbi kimutatásban szereplő
ajánlattevő vállalkozásokat jelöli meg:
1.
Megnevezése: Imrei István Kft.
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32.
Adószáma: 11501330-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-004414
2.
Megnevezése: KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft.
Székhelye: 5083. Kengyel, Rákóczi út 22.
Adószáma: 22712242-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-012149
3.
Megnevezése: K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft.
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bem József u. 3/b.
Adószáma: 13921569-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-009260
4.
Megnevezése: Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.
Székhelye: 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 20377261-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-011203
5.
Megnevezése: Kalcsú Sándor egyéni vállalkozó
Székhelye: 5465. Cserkeszőlő, Csalogány út 6.
Adószáma: 61281477-2-36
Nyilvántartási száma: 1809541
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Képviselő-testület tagjai
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2018. (III.19.)számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására
beérkezett ajánlatokról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a „Tiszasasi Óvoda
épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri
feladatok ellátására a Fegyverneki Területfejlesztő Központ-és Mérnökiroda Kft.-vel (5231
Fegyvernek , Szent Erzsébet út 101.) köt vállalkozási szerződést.
A Fegyverneki Területfejlesztő Központ-és Mérnökiroda Kft ajánlata: nettó 448.000.- Ft +
120.960.- Ft ÁFA, azaz bruttó 568.960.- Ft , melynek fedezete az elnyert támogatás
összege.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. március 31.
Értesülnek:
-Gyói Gábor polgármester
-dr.Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
-Képviselő-testület tagjai
-Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2018. (III.19.) számú határozata
Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Radics Tivadar
Tiszasas, Fő u. 53/A. szám alatti lakos kérelmét, amely arra irányul, hogy az
önkormányzat gondoskodjon az ún. Rákóczi utca zsákutcai részén a közterület
elkerítésének megszűntetéséről.
A Képviselő-testület ebben a tárgykörben a döntését az új településrendezési terv
előkészítésével egyidejűleg, a települési főépítész illetve vezető településtervező
véleményének kikérése után hozza meg.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2018. (III.19.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi
munkatervét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Erről értesülnek:

- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Gyói Gábor polgármester
- Képviselő-testület
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzata
Képviselő-testületnek

2018. évi

MUNKATERVE

A Képviselő-testület üléseinek időpontja és napirendje

Január 19.

1.) Előterjesztés Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetői kinevezéséről
Előadó: Gyói Gábor polgármester
2.) Előterjesztés Mucsi Mária Tiszasas, Rákóczi F. u. 4. szám alatti lakos ingatlan felajánlásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester

3.) Előterjesztés Palotai Károly és Palotai Károlyné Tiszasas, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti
lakosok ingatlan felajánlásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester

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

5.) Előterjesztés Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről
Előadó: Gyói Gábor polgármester

6.) Előterjesztés Képviselő-testületi nyilatkozat megtételéről
Előadó: Gyói Gábor polgármester

7.) Előterjesztés Kókai Mihály Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos helységbérleti
szerződésének megszüntetéséről
Előadó: Gyói Gábor polgármester

8.) Előterjesztés Kókainé Rózsa Krisztina Tiszasas, Május 1. u. 26. szám alatti lakos
helységbérleti jogáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester

9.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatti önkormányzati
helyiség használatához
Előadó: Gyói Gábor polgármester

10.)

Egyebek

Január 30.

1./ Előterjesztés a TOP – 4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásainak lezárásáról új eljárások
indításáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester
2./ Egyebek

Február 15.

1.) Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó: Gyói Gábor polgármester

Március 19.

1./ Előterjesztés Radics Tivadar Tiszasas, Fő u. 53/A. kérelméről
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző

2./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről
Előadó: Gyói Gábor polgármester
3./ Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi belső ellenőrzési
munkatervéről
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
4./ Előterjesztés Tiszasas Község 38/2007. (VI.27.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve
és a helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Gyói Gábor polgármester
5./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
6./ Előterjesztés az építményadóról szóló 15/2008.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző

7./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának
meghatározásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester

8./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, „ Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságának
megválasztásáról
Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető

9./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasai Óvoda épületének
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési
eljárásához meghívandó ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről.
Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető

10./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására
beérkezett ajánlatokról
Előadó: Solymosi Zoltán intézményvezető

11./ Előterjesztés a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester
12./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség kérelméről
Előadó: Gyói Gábor polgármester

13./ Előterjesztés a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének
kérelméről
Előadó: Gyói Gábor polgármester

14./ Előterjesztés a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester
15./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról
Előadó: Gyói Gábor polgármester
16./ Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítésére
Előadó: Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
17./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Előterjesztés az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének
megválasztására
Előadó: Gyói Gábor polgármester

Április:

1.) Előterjesztés a nem közművel gyűjtött szennyvíz szabályozásáról.
Előadó: Gyói Gábor polgármester

2.) Előterjesztés az adóbevételek 2017. évi alakulásáról és az adóügyi feladatok végrehajtásáról
Előadó: jegyző

3.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
Előadó: jegyző

4.) Beszámoló Tiszasas közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság szilárdítása érdekében tett
rendőri intézkedésről.
Előadó: Simon Imre rendőr alezredes kapitányságvezető

5.) Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előadó: polgárőr egyesület vezetője

6.) Egyebek

Május:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gyói Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a községi önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendeletének a megvitatásáról, elfogadásáról.

Előadó: Gyói Gábor polgármester

2.) Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Előadó: jegyző

4.) Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről.
Előadó: védőnő

5.) Egyebek

Június:

1.) Beszámoló a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet 2017. évi
munkájáról
Előadó: Solymosi Zoltán TITESZ vezetője

2.) Beszámoló a Tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2017. évi
munkájáról.
Előadó: intézményvezető

3. ) Beszámoló a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi munkájáról.
Előadó: ÁMK vezetője

4.) Egyebek

Szeptember:
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gyói Gábor polgármester

2.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról
Előadó: Gyói Gábor polgármester
3.) Egyebek

Október:

Közmeghallgatás:

1.) Beszámoló az önkormányzat munkájáról, fejlesztéseiről.
Előadó: Gyói Gábor polgármester

November:

1.) Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Előadó: jegyző
2.) Egyebek

December:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Gyói Gábor polgármester

2.) Előterjesztés Tiszasas Község
munkatervének elfogadásáról.

Önkormányzat

képviselő-testületének

2019.

évi

Előadó: Gyói Gábor polgármester

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2018. (III.19.)számú határozata
A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszasasi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést
és azt az alábbiak szerint elfogadja:
2018. évi belső ellenőrzési terv:
Belső kontrollrendszer ellenőrzése
Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsa, hogy a kialakított rendszer és eljárásrend megfelel-e
a jogszabályi előírásoknak.
Ellenőrzés típusa: célellenőrzés
Ellenőrzött időszak: 2017.01.01 – 2017.12.31.
Ellenőrzés tervezett időpontja: 2018. május-június

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdasági vezető
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – Testülete
25 / 2018. (III.19.)számú határozata
a 38/2007. (VI.27.) számú Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott Tiszasas Község
településszerkezeti tervének módosításáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában
megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
9§ (1) bekezdése értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett
Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 38/2007. (VI.27.) számú határozattal
elfogadott Településszerkezeti Tervet a jelen határozat 1. mellékletét képező leírás és a 2.
mellékletet képező „Településszerkezeti Terv Módosítása” megnevezésű TSZ - 2/m1
rajzszámú tervlap szerint módosítja.

Fenti határozat 2018. március hó 19. napján lép hatályba.

5000 Szolnok, Szántó krt. I.lh. 52. II/5.
Sz.: 25/ 2017
25//2018.(III.19.) sz. Önkormányzati határozat 1. melléklete

TISZASAS
KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETRE
VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

38/2007. (VI. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozattal jóváhagyott

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Szolnok, 2018. március hó

Aláírólap
Tiszasas Község településrendezési tervének
módosításához

Vezető településtervező:

-----------------------------Kiszelovics Ildikó
TT-1-16-0238
településmérnök, városépítési
városgazdasági szakmérnök

Tiszasas Község 38/2007. (VI. 27. ) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:

1. Tiszasas Község településszerkezeti tervének „5. Sajátos építési használat szerint
beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területek" fejezete kiegészül:

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek:
►belterületen:

-

lakóterületből tervezett kereskedelmi gazdasági – szolgáltató terület a település
kereskedelmi központjában

-

református és katolikus temetők területéből kialakítandó kegyeleti parkok területe
különleges területként

-

falusias lakóterületből – ipari, gazdasági terület a település belterületének
peremterületén

2. Tiszasas község településszerkezeti tervének „6. Változó területfelhasználás
területkimutatása" fejezete kiegészül:

Változó területfelhasználás

Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
Falusias lakóterületből – Ipari, gazdasági terület

~ 4 667 m2 (0,47 ha)

Összesen:

~ 4 667 m2 (0,47 ha)

3. Tiszasas Község településszerkezeti tervének „7. Meglévő és tervezett
területfelhasználási módok - szintterület- sűrűségek (m2/m2)" fejezete kiegészül:

- ipari gazdasági terület sz = 1,4
Belterületen a tápkeverő üzem területe, külterületen a géptelep, Szik major, valamint a Csépai
út mellé és a Szik major mellé tervezett iparterületek. Benzinkút létesíthetősége biztosítva.
Kijelölésük a koncepció III. fejezetének A / 1 / c. és B / 4 /b pontjai alapján. Külterületen a
mezőgazdasági feldolgozóipar erősítése a cél.
Belterületen ipari fejlesztés hordógyártó üzem létesítése érdekében

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2018.(III.19.) számú határozata
a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tiszasasi Polgárőr
Egyesület részére 2018. évben a működéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Bertók Sándor, Tiszasas, Fő u. 110.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2018.(III.19.) számú határozata
a Rákóczi Szövetség kérelméről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség
(1027 Budapest, Szász K. u. 1.) Beiratkozási Programját 2018. évben is támogatni kívánja.
A támogatás összege: 10.000,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász K. u. 1.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2018.(III.19.) számú határozata
a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézményének kérelméről
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Cserkeszőlői Petőfi
Sándor Általános Iskola Tiszasasi Tagintézménye által rendezett hagyományos szavalóverseny
díjazásához 30.000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Nagy Lászlóné tagintézmény-vezető, helyben
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2018.(III.19.) számú határozata
a Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványának támogatásáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tisza és Körösmenti
Karatékák Alapítványát alkalmanként konkrét cél megjelölésével kívánja támogatni

Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa
6060 Tiszakécske, Dózsa telep 11.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2018.(III.19.)számú határozata
tulajdonosi hozzájárulás adásáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a nagysebességű mikrohullámú
összeköttetés kiépítése „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
GINOP-3.4.2” projekt keretében megvalósítani tervezett NTG végpont kiépítésével az 5474
Tiszasas, Rákóczi F. u. 32. szám alatti helyszínen egyetért.
A fentiekre vonatkozó és jelen határozat mellékletét képező Kiviteli vázlattervet a Képviselőtestület elfogadja.
A Képviselő-testület, mint az épület tulajdonosa a szükséges kivitelezési munkákhoz, kültéri
egységek elhelyezéséhez hozzájárul.

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- NISZ Zrt. 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2018.(III.19.) számú határozata
a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítéséről

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI.törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a választások,
népszavazások lebonyolítására Tiszasas községben helyi választási bizottságba tagként az
alábbi személyeket választja meg:
Varga Lajosné Tiszasas, Fő u. 52.
Czink Renáta Fő u. 13/a.
A Képviselő-testület a helyi választási bizottság kiegészítésével járó feladatok elvégzésével
megbízza a helyi választási iroda vezetőjét.
Felelős: Dr. Hoffmann Zsolt HVI vezetője
Határidő: azonnal

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Varga Lajosné Tiszasas, Fő u. 52.
- Czink Renáta Fő u. 13/a.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32 /2018. (III.19.) számú határozata
a Tiszasasi Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének 2018. évi nyári
zárva tartási idejének meghatározásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános
Művelődési Központ Óvodai Intézményegységének 2018. évi nyári zárva tartási idejét
az alábbiakban határozza meg:
2018. évi nyári zárva tartási idő: 2018. július 16 – 2018. augusztus 24.
Nyitási idő: 2017. augusztus 27.
A fenti döntésről az érintett szülőket tájékoztatni kell.
Felelős: Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző
- Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2018.(III.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. március 19-i zárt képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2018.(III.19.) számú határozata
az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének
megválasztására
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ban foglaltaknak megfelelően, a tiszasasi Alkony Gondozási
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona létszámában határozatlan időre kinevezett és a
H közalkalmazotti osztály 3. fizetési fokozatba besorolt
VÁRADI ZSÓFIA
Tiszasas, Május 1. u. 25. sz. alatti lakost
2018. március 19-től – 2023. február 28-ig
terjedő időre megbízza a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos
Otthona intézményvezetői munkakörének ellátásával.
Havi illetményét a következők szerint állapítja meg:
- Kjt. szerinti garantált illetmény:
- Garantált bérminimumra való kiegészítés:
- Összesen:
- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:
- Illetmény összesen:
- Vezetői pótlék, mértéke a pótlékalap 250 %-a:
- Járandóságok összesen:

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Váradi Zsófia, helyben
- Irattár

142.450,- Ft.
38.050,- Ft.
180.500,- Ft.
0,- Ft.
180.500,- Ft.
50.000,- Ft.
230.500,- Ft.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2018.(IV.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 12-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel
elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2018. (IV.12.) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságág elnöki
személyének módosítása.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési bíráló bizottságába
az elnöki feladatok ellátására a 19/2018. (III.19.) számú Képviselő-testületi határozattal kijelölt dr.
Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző helyett Czucziné Keresztes Anita kinevezett jegyzőt választja
meg.
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- dr. Hoffmann Zsolt
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2018.(IV.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 12-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel
elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2018. (IV.12.) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt Közbeszerzési Terv módosítása, beszerzés
felvétele.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projektre vonatkozó, a csatolt melléklet
szerinti közbeszerzési tervvel elfogadja a 2018. évi egységes közbeszerzési tervet és az eljárást
felveszi 47.416.574.- HUF becsült költséggel.
Felelős:

Gyói Gábor - polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:
- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2018. (IV.12.) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának
növelése” megnevezésű projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan a Bírálóbizottság
javaslatával egyetértve és elfogadva az alábbi döntést hozza:
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása:
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint:
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, a Tiszasasi Óvoda épületének
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése
Támogatói okirat adatai:
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
Építési költségek:

44.894.654.- HUF

Építési tevékenység nettó összesen:

44.894.654.- HUF

Tervezői költségvetés adatai:
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek (tervhez kapcsolódó tervezői
költségszámítás alapján):
Építés költségek:
47.416.574.- HUF
Építési tevékenység nettó összesen:
Projekt összes nettó költsége:
HUF
Beszerzés becsült értéke összesen:

47.416.574.- HUF
47.416.574.-

47.416.574.- HUF

A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés,
valamint az elvégzett vizsgálatok alapján: 47.416.574.- HUF.

1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi
eljárásrendet alakítja ki:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával
lefolytatandó eljárás.
1.3. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés forrását:
Támogatói okirat adatai:
HUF

44.894.654.-

Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek:
Építési költségek:

47.416.574.- HUF

Építési tevékenység nettó összesen:

47.416.574.- HUF

A támogatási és egyéb pénzügyi körülmények alapján Ajánlatkérőnek a projekt
megvalósításához önerőt kell biztosítania, előzetesen nettó 2.521.920.- HUF mértékben.
Ajánlatkérő a többletforrásokat biztosítja, azok elérésére többletforrás igénylést nyújt be
támogató felé.

1.4. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I.
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció
IV. kötet

3.) Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:
1.
Cégnév:
Imrei István Kft.
Székhely:
2.

Cégnév:
Székhely:

3.

Cégnév:
Székhely:

4.

Cégnév:
Székhely:

5.

Cégnév:
Székhely:

5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. út 32.
KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft.
5083 Kengyel, Rákóczi út 22.
K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft.
5440 Kunszentmárton, Bem József u. 3/B
Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Kalcsú Sándor egyéni vállalkozó
5465 Cserkeszőlő, Csalogány út 6.

1.6. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása
A Képviselő-testület a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról határoz
és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az
eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására.

Felelős: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület

- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető
- Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2018.(IV.12.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 12-i rendkívüli zárt
képviselő-testületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel
elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2018.(IV.12.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozatának visszavonásáról

34/2018.(III.19.)

számú

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018.(III.19.)
számú határozatát visszavonja.
Erről értesül:
Képviselő-testület – helyben
Gyói Gábor polgármester – helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző – helyben
Váradi Zsófia Tiszasas, Május 1.u.25.
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2018.(IV.12.) számú határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének
megválasztásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII.törvény 23 §-ban foglaltaknak megfelelően, a tiszasasi Alkony Gondozási
Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona létszámában határozatlan időre kinevezett
VÁRADI ZSÓFIA
5474 Tiszasas, Május 1.u.25.sz.alatti lakost
2018.március 19-től – 2023. február 28-ig
terjedő időre megbízza a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos
Otthona intézményvezetői munkakörének ellátásával.
Erről értesül:
Képviselő-testület – helyben
Gyói Gábor polgármester – helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző – helyben
Váradi Zsófia 5474 Tiszasas, Május 1.u.25.
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2018.(IV.12.) számú határozata
Váradi Zsófia Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
vezetőjének illetmény megállapításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, Váradi Zsófia tiszasasi Alkony
Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona vezetőjének illetményét
2018.március 19-től – 2023.február 23-ig az alábbiakban határozza meg:
Havi illetménye a következők szerint alakul:
- Kjt. szerinti garantált illetmény:
- Garantált bérminimumra való kiegészítés:
- Összesen:
- …%-os munkahelyi pótlék
- Illetmény összesen:
- Szociális ágazati összevont pótlék
- Vezetői pótlék, mértéke a pótlékalap 250 %-a:
- Járandóságok összesen:

Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Váradi Zsófia, helyben
- Irattár

142.450,- Ft.
38.050,- Ft.
180.500,- Ft.
24.000,- Ft.
204.500,- Ft.
69.050,-Ft
50.000,- Ft.
323.550,- Ft.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2018.(IV.27.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 27-i képviselő-testületi
ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2018.(IV.27.) számú határozata
a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.2-16-201700005 számú projekt keretein belül hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára
ösztöndíjat alapításról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tisza-menti
virágzás” Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül,
hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

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

2. A Képviselő-testület a pályázat kiírására, valamint az ösztöndíj odaítélésére ideiglenes
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
elnöke: Vágner István
tagjai: Csongrádi Ferencné, Kakulya Károly
3. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati kiírást, annak mellékleteit,
valamint a pályázati elszámoláshoz szükséges dokumentációt a konzorciumban
résztvevő Döntéshozókkal egyeztetve, egységes elvek mentén dolgozza ki.
Határidő: azonnali
Felelős: Gyói Gábor polgármester.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1./ a képviselő-testület tagjai,
2./ Gyói Gábor polgármester

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2018.(IV.27.) számú határozata
Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú
projekt keretein belül humán szolgáltatásban dolgozók számára ösztöndíjat alapításáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Felnőttképzési
Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, humán
szolgáltatásban dolgozók számára” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

A Képviselő-testület Felnőttképzési Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával az EFOP 3.9.216-2017-00005 számú projekt keretein belül humán szolgáltatásban dolgozók számára
ösztöndíjat alapít.

2. A Képviselő-testület a pályázat kiírására, valamint az ösztöndíj odaítélésére ideiglenes
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
elnöke: Vágner István
tagjai: Csongrádi Ferencné, Kakulya Károly
3. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázati kiírást, annak mellékleteit,
valamint a pályázati elszámoláshoz szükséges dokumentációt a konzorciumban
résztvevő Döntéshozókkal egyeztetve, egységes elvek mentén dolgozza ki.
Határidő: azonnali
Felelős: Gyói Gábor polgármester.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1./ a képviselő-testület tagjai,
2./ Gyói Gábor polgármester

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2018.(IV.27.) számú határozata
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. című pályázat
benyújtásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázati célra támogatási igényt nyújt be.
,,Tiszasas, Rákóczi Ferenc út 1-32 szám közötti szakaszának burkolat-felújítása 380,0 m
hosszú útszakaszon”.
A fejlesztés költségei:
A beruházás teljes költsége: 17.672.248.-Ft
Támogatással igényelhető maximális összeg (85 %): 15.000.000.-Ft
Szükséges önerő: 2.672.248.-Ft

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 2.672.248. -Ft
összegű önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős:
- A pályázatok benyújtásáért: Czucziné Keresztes Anita – jegyző
Harangozóné Kézsmárki Andrea – pénzügyi ügyintéző
- Dokumentumok aláírásáért: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: 2018. május 2., illetve a szerződéskötésre folyamatos

Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Harangozóné Kézsmárki Andrea, helyben
- Magyar Államkincstár
- Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2018. (IV.27.) számú határozata
Támogatási igény benyújtása a 2018. évi települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok
2018. évi támogatására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: Azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Magyar Államkincstár
Pénzügyi Iroda helyben

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2018.(IV.27.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ
alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen
előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a módosító okirat és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és a Magyar Államkincstárnál történő benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

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

/2018.
Módosító okirat

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

1

telephely megnevezése

telephely címe

Tiszasasi Általános Művelődési
Központ Könyvtár és Művelődési
Háza

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20.

Az alapító okirat 22.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat
Az alapító okirat 2.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye
5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1.

1

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

2

Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár

5474 Tiszasas, Rákóczi utca 20.

Az alapító okirat 3.2.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

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

Az alapító okirat 4.3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető, (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. Nkt. 8.§.
(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az óvodai nevelési programban foglaltak szerint történik.
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi, érzékszervi –
hallássérült -, vagy beszéd fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
nevelési, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program.

Könyvtári szolgáltatás
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (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.

Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári szolgáltatások

4

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

5

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

7

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

9

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

10 096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Az alapító okirat 4.6. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 7. pont Záró rendelkezés rész törlésre kerül.

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

Kelt: Tiszasas, 2018. április 27.
P.H.

Gyói Gábor
polgármester
Okirat száma: …/2018.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

megnevezése: Tiszasasi Általános Művelődési Központ
1.1.1. rövidített neve: Tiszasasi ÁMK
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 3.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Tiszasasi Általános Művelődési
Központ Könyvtár és Művelődési
Háza

5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 20.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye
5465 Cserkeszőlő, Ady E. u. 1.

1

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

2

Tiszasasi Művelődési Ház és Könyvtár

5474 Tiszasas, Rákóczi utca 20.

3.
3.1.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Tiszasas Községi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
74. § (2) bekezdés alapján gondoskodik az óvodai ellátásról, a kulturális javak védelméről és
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint feladata a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési
tevékenység.
4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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

4.4.

A költségvetési
megjelölése:

szerv

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári szolgáltatások

4

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

5

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

szerinti

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

7

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

9

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

10 096025
4.5.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

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

5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.

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

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

6.
6.1.

A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Többcélú intézmény ( általános művelődési központ)
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselő-testület
által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, pénzügyi gazdasági
feladatait a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6.2.

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

tagozat
megjelölése

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

6.3.

40 fő

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

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

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

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

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

HIRDETMÉNY
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló alábbi belterületi kivett
lakóház-udvar-gazdasági épület megnevezésű ingatlant az itt meghatározott kikiáltási áron
értékesítésre kijelöli és meghirdeti.
Ingatlan címe
hrsz.-a
261.

Művelési ága

Terület
Tulajdoni Eladási
ár
nagysága hányad
(bruttó)
(m2)
Tiszasas, Bethlen Kivett lakóház-udvar- 1059
1/1
660.000, - Ft
Gábor utca 35.
gazdasági épület

Az ingatlan a vételárnak az adás-vételi
kifizetésével/átutalásával vásárolható meg.

szerződés

megkötésével

egyidejű

Az ajánlatot a kifüggesztés ideje alatt a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
(5474 Tiszasas, Rákóczi u. 32.) lehet leadni.

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2018. (IV.27.) számú határozata
étkezési támogatási kérelem elbírálásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tarjányi-Sugár Zsuzsanna
Boglárka étkezési támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy az előző évek gyakorlata
alapján a kérelmezőnek két felnőtt étkezését biztosítja tanítási napokon 600,- Ft/fő, havonta
26.000,- Ft értékben.

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2018. (IV.27.) számú határozata
Árajánlatok beszerzéséről
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy
határozott, hogy a „Ingatlanvásárlás, Szabadidőpark fejlesztése” pályázatban a támogatási
összeg felhasználására vonatkozó tételekre árajánlatok beszerzéséről gondoskodik.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester helyben
Képviselő-testület tagjai helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző helyben
Pénzügyi Iroda helyben

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2018.(IV.27.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. április 27-i zárt képviselőtestületi ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (IV. 27.) határozata
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász–NagykunSzolnok Megyei Elnökségének JNSZ01-03767-10/2018. iktatószámú, föld adásvételére
vonatkozó állásfoglalására beérkezett kifogásról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Braxa József (5474 Tiszasas, Bethlen G.
u. 28.) mint eladó, és Mózes József (5474 Tiszasas, Fő út 15.) mint vevő között Tiszasas
093/132, 093/133, 093/134, 093/58, 093/59, 093/61, 093/137 hrsz. alatti ingatlanok
tulajdonjogának átruházására vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyában a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász–Nagykun-Szolnok Megyei
Elnökségének JNSZ01-03767-10/2018. iktatószámon kiadott állásfoglalására Mózes József
vevő által benyújtott kifogást a 2018. április 27. napján megtartott zárt ülésen elbírálta és az
alábbi döntést hozta:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kifogásnak helyt ad, mivel az
állásfoglalás kiadására a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXXII.
törvény 24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja megsértésével került sor. Erre tekintettel az
állásfoglalást megváltoztatja, a tulajdonszerzést támogatja.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételtől számított 30 napon belül
a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út
1), Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez (5474 Tiszasas, Rákóczi utca 32. )
- a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. szakaszában foglaltak
figyelembe vételével - benyújtott bírósági felülvizsgálatnak van helye.
Az eljárás mentes az illeték fizetési kötelezettség alól.

Indokolás
Braxa József (5474 Tiszasas, Bethlen G. u. 28.) mint eladó, és Mózes József (5474 Tiszasas,
Fő út 15.) mint vevő között Tiszasas 093/132, 093/133, 093/134, 093/58, 093/59, 093/61,
093/137 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó adásvételi szerződés a
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2017. szeptember 7. napján került
kifüggesztésre, 2017. november 7. napján került levételre. A kifüggesztés időtartama alatt
elővásárlási jogot gyakorló, elfogadói jognyilatkozatot nem terjesztettek elő.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász–Nagykun-Szolnok
Megyei Elnöksége (továbbiakban: Agrárkamara) a JNSZ01-03767-10/2018. iktatószámú 2018.
03. 20. napján kelt „nem támogató” véleményét – Braxa József 5474 Tiszasas, Bethlen G. u.
28. szám alatti lakos, mint eladó, és Mózes József 5474 Tiszasas, Fő út 15. szám alatti lakos,
mint vevő között 2017. szeptember 1. napján létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban 2018. 03. 27. napján küldte meg kifüggesztésre Hivatalomnak. Az állásfoglalás 2018. 04. 032018. 04. 10. napig kifüggesztésre került.
Az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyását az Agrárkamara a vevő vonatkozásában nem
támogatta a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény
(továbbiakban: Földforgalmi tv.) 24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján: „A helyi
földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdése szerint értékelése

során arra a következtetésre jutott, hogy az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet
nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát. A helyi földbizottságként eljáró
szerv legjobb ismeretei és a köztudomású tények szerint a vevő nem él az állandó bejelentett
lakóhelye szerinti településen, Tiszasason az állandó bejelentett lakóhelye szerinti ingatlan egy
romos épület, a vevő nem rendelkezik a termőföld műveléséhez szükséges eszközökkel, a
szerződés tárgyát képező ingatlanokat felhalmozási-befektetési célból kívánja megszerezni.”
Mózes József az Agrárkamara állásfoglalásáról szóló értesítést 2018. 04. 16. napján vette át.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kifogását azonban már 2018. 04. 09.
napján benyújtotta.
Mózes József kifogásában előadja, hogy „az indoklásban a velem kapcsolatos megtagadási
okok vonatkozásában egyetlen egy sem felel meg a valóságnak. Nem valós megállapítás
ugyanis, hogy nem rendelkezem a használatomban lévő földek megműveléséhez szükséges
eszközökkel. Saját magam és családtagjaim segítségével végezzük a használatomban lévő
földek megművelését. Emellett természetesen bizonyos munkafolyamatokhoz igénybe veszek
külső segítséget, de ezt más Földet használó, vásárolni kívánó is igénybe vesz, hiszen például
nem minden gazdának áll rendelkezésre saját betakarító eszköz és így szükségképpen mással
végezteti el ezt a munkafolyamatot is.
Az adásvétellel érintett ingatlanokra egyébként hosszú távú bérleti szerződéssel rendelkezem,
mely alapján már jelenleg is folytatom a területeken a mezőgazdálkodást.
Nem valós megállapítás az sem, hogy befektetési-felhalmozási céllal történő földvásárlásról
van szó. Legalábbis nem jobban felhalmozási célú, mint bármely más földvásárló esetében.
Hiszen ha valaki a meglévő területe mellé vásárol 1-2 ha termőföldet, akkor végül is
felhalmozza a tulajdonába kerülő földet, de ezt azért teszi, hogy a nagyobb területen nagyobb
eredményt tudjon elérni és racionálisabban tudja a meglévő erőforrásait kihasználni.
A tényleges mezőgazdálkodást az is alátámasztja, hogy családi gazdaság keretében
tevékenykedem. Ez is igazolja, hogy rendelkezésre álló erőforrásokat minél hatékonyabban,
családi segítséggel veszem igénybe. Nem önmagában felhalmozás a célja a földvásárlásomnak,
hanem a mezőgazdálkodás lehetősége.
Az sem felel meg a valóságnak, hogy nem minősülök helyben lakónak. Ezt igazolja Tiszasas
Jegyzőjének 1/19-2/2018. számú Hatósági Bizonyítványa, melyben igazolja, hogy 5474
Tiszasas, Fő u. 15. szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezem és ezen lakóhelyen
életvitelszerűen, megszakítás nélkül lakom több mint 3 éve.
Mindemellett teljesen érthetetlen a Földbizottság korlátozó állásfoglalása a tekintetben is,
hiszen hogy az Alaptörvényből fakadó magántulajdonnal való szabad rendelkezést korlátozza
azzal, hogy nem támogatja az elővásárlási nyilatkozattól mentes jogügyletben szereplő vevőt.
A nem támogatás azért is érthetetlen, mivel korábban a jelen ügyben eladóként szereplő Braxa
Józseffel, illetve más személyekkel kötött ügyleteimet támogatta a Földbizottság.
A támogatott ügyleteknél fel sem merültek a most kifogással támadott határozatban szereplő
negatív indokok.
A saját mezőgazdálkodás tényét, továbbá az önmagában felhalmozási célból történő
földvásárlást cáfolják az SZJA-bevallásaim, melyek jelentős összegű mezőgazdasági

bevételeket rögzítenek. Mezőgazdasági árbevétele pedig mezőgazdasági termeléssel foglalkozó
földművesnek lehet.
Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy az itt leírtak figyelembe vételével változtassa meg a
kifogással támadott állásfoglalást és támogasson engem a hivatkozott jogügylet
vonatkozásában.
Mellékletek:
támogató Braxa József NAK-döntés, Ikt. sz.: 64/2018.; 2 oldal, 2 lap
— támogató Nagy László NAK-döntés, Ikt. sz.: 64-10/2018.; 2 oldal, 2 lap
— családi gazdasági tagságom igazolása, ügyiratszám: 20126/2018.; I oldal, I lap
—jegyzői hatósági bizonyítvány a helybenlakásról, Szám: 1/19-2/2018/2018.; I oldal, 1 lap
— határozat a vásárlással érintett ingatlanok földhasználati
lapjáról, szám: 700066/3/2018/2018.01.10.; 3 oldal, 2 lap
— mezőgazdasági jövedelem megszerzését igazoló SZJA-bevallás elfogadó nyugtával 2016. év;
6 oldal, 4 lap — mezőgazdasági jövedelem megszerzését igazoló SZJA-bevallás elfogadó
nyugtával 2017. év; 6 oldal, 4 lap”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban:
Fétv.) 103/A. § (1) bekezdése értelmében „a helyi földbizottság az állásfoglalását a települési
önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat
polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati
hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - 5 napon belül - az eladó, a
vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást
terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell
benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a
mezőgazdasági igazgatási szervet.
(2) A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak
kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást
elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A
képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését
jegyző útján közli.”
A kifogás nem elkésett, ezért a képviselő-testület 2018. április 27. napján tartott zárt ülésén
megvizsgálta, hogy az agrárkamara állásfoglalása kialakításakor megsértette-e, a Földforgalmi
tv. 23.-25. §-ban foglaltakat.
A nevezett állásfoglalás szerint a „Nem támogatás indoka”:





Az értékelt személy indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból
szerezné meg a föld tulajdonjogát.
A vevő nem él az állandó bejelentett lakóhelye szerinti településen, Tiszasason az
állandó bejelentett lakóhelye szerinti ingatlan egy romos épület
a vevő nem rendelkezik a termőföld műveléséhez szükséges eszközökkel
Földforgalmi tv. 24. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja, mely szerint „A helyi
földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei
alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli: c) az adás-vételi

szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a
jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több
elővásárlásra jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló
elvásárlásra jogosult cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási
célból szerezné meg a föld tulajdonjogát;
A képviselő-testület megvizsgálta az adás-vételi szerződést, az Agrárkamara állásfoglalását, a
kifogásban foglaltakat és mellékleteit.
A kifogás elbírálása során a képviselő-testület a következő megállapításokat tette:
1.) A kifogás határidőben került benyújtásra
2.) A felhalmozási célú földvásárlás nem bizonyított, melyet igazol a 64/2018. és 64-10/2018.
Agrárkamarai állásfoglalás és a 2016., 2017. évi SZJA bevallás.
3.) Nem bizonyított, hogy a vevő nem él az állandó bejelentett lakóhelyén, Tiszasason. Az
életvitelszerű helyben lakást a törvény nem részletezi, így nem bizonyítható, hogy mi minősül
életvitelszerűnek. Mózes József becsatolta a 2018. január 9. napi keltű jegyzői igazolást a
helyben lakásról, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a helyben lakásról.
4.) A szabályozást tekintve ténylegesen nem világos, hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv
milyen szempontok szerint alakítja ki állásfoglalását, ténylegesen mit jelent a Földforgalmi tv.
24. § szerinti „értékelés”. A Földforgalmi tv. 24. § (2) bekezdése megad példálózó jelleggel
bizonyos értékelési szempontokat, azok részletes tartalmát azonban nem adja meg, és
indokolási kötelezettség, tényállás-tisztázási, bizonyítási kötelezettség sem kapcsolódik hozzá,
az állásfoglalás pontos követelményei nem meghatározottak, így a szabályok megsértésének
vizsgálatához sincsenek megfelelő támpontok.
Az Alkotmánybíróság 17/2015. (VI. 5.) sz. határozata 2. a) pontja szerint az állásfoglalásnak
az értékelést olyan részletességgel kell tartalmaznia, hogy annak okszerűsége érdemben
elbírálható legyen a hatósági eljárásban.
A Földforgalmi tv. a helyi földbizottságot arra kötelezi, hogy „az adás-vételi szerződést a
köztudomású tények és legjobb ismeretei” szerint vizsgálja meg, nem köteles konkrét tényeket,
adatokat, bizonyítékokat szerepeltetni az egyes eljárásokban. Nincs szabályozás arra
vonatkozóan, mi minősül köztudomású ténynek és legjobb ismeretnek, illetve az, hogy a helyi
földbizottságként eljáró szervnek mit kell, kellene tudnia a legjobb ismeretei körében. Ezért
tulajdonképpen az állásfoglalás érdemi vizsgálata nem végezhető el, így nem állapítható meg a
jelen esetben – még az állásfoglalásban kifejtett tényszerű állítások ellenkezőjének
bebizonyítása esetén sem – hogy a helyi földbizottságként eljáró szerv számára ezen tényeknek
a köztudomású tények körébe, vagy a legjobb ismerete körébe tartozónak kellett-e lennie.
A rendelkezésre álló adatok, iratok, valamint a szabályozás alapján egyértelműen
megállapítható, hogy az állásfoglalás kiadására a Földforgalmi tv. 24. § (2) bekezdés c) pont
cc) alpontban foglaltak megsértésével került sor, mivel egyrészt a felhalmozási célú
földvásárlás nem bizonyított tekintve a vevő korábbi Agrárkamara támogató állásfoglalásait,
valamint a helyben nem lakás nem bizonyított, tekintve a hatósági bizonyítványt a helyben
lakásról, másrészt az állásfoglalásnak az értékelést nem olyan részletességgel tartalmazza, hogy
annak okszerűsége érdemben elbírálható lenne a hatósági eljárásban.
Mindezekért a Képviselő-testület a kifogásnak helyt adott, az állásfoglalást megváltoztatta

A Képviselő-testület hatáskörét a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése állapítja meg.
A bírósági felülvizsgálatról a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)
bekezdése rendelkezik.
A bírósági felülvizsgálat illetékmentességéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.
§ (2) bekezdésének 47. pontja rendelkezik.
Határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai helyben
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztálya Szolnok
3.) Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete Szolnok
4.) Eladó
5.) Vevő

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2018.(V.28.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. május 28-i képviselő-testületi
ülés napirendjét az írásos meghívóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2018.(V.28.) számú határozata
A Tiszasasi Polgárőr Egyesület 2017.évi tevékenységének beszámolójáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Polgárőr Egyesület 2017.évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Bertók Sándor Tiszasasi Polgárőr Egyesület Elnöke
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2018.(V.28.) számú határozata
Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona
tevékenységének beszámolójáról

2017.évi

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ Idősek
Klubja és Bentlakásos Otthona 2017.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Váradi Zsófia intézményvezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2018.(V.28.) számú határozata
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.évi tevékenységének beszámolójáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
2017.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Kelemen Tünde Márta intézményvezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2018.(V.28.) számú határozata
Tiszasasi ÁMK 2017.évi tevékenységének beszámolójáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi ÁMK 2017.évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2018.(V.28.) számú határozata
Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezet
beszámolójáról

2017.évi tevékenységének

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és
Szolgáltató Szervezet 2017.évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Solymosi Zoltán intézményvezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2018.(V.28.) számú határozata
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységének beszámolójáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszasasi Közös
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testület novemberben
tartandó testületi ülésén tárgyalja.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2018.(V.28.) számú határozata
1818/2016.(XII.22.) számú Kormány határozat alapján támogatott ,,Szabadidőpark
kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó > FAHÁZ < beszerzésére vonatkozó
beszerzési eljárás lezárása döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Tiszasas 049/7 hrsz. alatti „Szabadidőpark” tárgyú projekthez tartozó > Faház <
beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
2./ Csaba-Span Kft. (5600. Békéscsaba, Berényi út 103/1, adószám: 13322135-2-04)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3./ Eriszta-Faház Bt. (8500. Pápa, Hatodik u.21., adószám: 22113571-2-19)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4./ Péter-fa Bt. (5650. Mezőberény, V.kerület 109., adószám: 21584707-2-04)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ Péter-fa Bt. (5650. Mezőberény, V.kerület 109., adószám: 21584707-2-04)
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. május 31.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Csaba-Span Kft. – 5600. Békéscsaba, Berényi út 103/1.
- Eriszta-Faház Bt. – 8500. Pápa, Hatodik u. 21.
- Péter-fa Bt. – 5650. Mezőberény, V. kerület 109.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2018.(V.28.) számú határozata
1818/2016.(XII.22.) számú Kormány határozat alapján támogatott ,,Szabadidőpark
kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó > Kerti kiülő-Szaletli < beszerzésére
vonatkozó beszerzési eljárás lezárása döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Tiszasas 049/7 hrsz. alatti „Szabadidőpark” tárgyú projekthez tartozó > Kerti
kiülő-Szaletli< beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
2./ Csaba-Span Kft. (5600. Békéscsaba, Berényi út 103/1, adószám: 13322135-2-04)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3./ Pesti József Ev. (6065. Lakitelek, Árpád út 76., adószám: 61432185-2-23)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4./ Péter-fa Bt. (5650. Mezőberény, V.kerület 109., adószám: 21584707-2-04)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ Pesti József Ev. (6065. Lakitelek, Árpád út 76., adószám: 61432185-2-23)
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. május 31.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Csaba-Span Kft. – 5600. Békéscsaba, Berényi út 103/1.
- Pesti József Ev. – 6065. Lakitelek, Árpád út 76.
- Péter-fa Bt. – 5650. Mezőberény, V. kerület 109.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2018.(V.28.) számú határozata
1818/2016.(XII.22.) számú Kormány határozat alapján támogatott ,,Szabadidőpark
kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó > Rekreációs Tó kialakítása <
beszerzési eljárás lezárása döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Tiszasas 049/7 hrsz. alatti „Szabadidőpark” tárgyú projekthez tartozó
> Rekreációs Tó kialakítása > megnevezésű beszerzési eljárást érvényesnek
nyilvánítja.
2./ Földvári Dezső Ev. (6065. Lakitelek, Erkel Ferenc ú.4., adószám: 43631814-2-23)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3./ KÉCSKEGÉP Kft. (6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71., adószám: 23535998-2-03)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4./ GENERO Kft. (5465. Cserkeszőlő, Május 1.u.3., adószám: 14420346-2-16)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ KÉCSKEGÉP Kft. (6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71., adószám: 23535998-2-03)
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. július 31.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Földvári Dezső Ev. – 6065. Lakitelek, Erkel Ferenc ú.4.
- GENERO Kft. – 5465. Cserkeszőlő, Május 1.u.3.
- KÉCSKEGÉP Kft. – 6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2018.(V.28.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátásáról a
beszerzési eljárás lezárása döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú „ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” tárgyú projekt közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására
vonatkozó beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja.
2./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3./ Ladányi Zsófia (5322. Tiszaszentimre, Ív út 14., lajstromszám: 00130)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4./ Kár-Mentor Bt. (5000. Szolnok, Arany János u.20., adószám: 20889047-3-16)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36)
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. június 15.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bakos László Ev. – 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101.
- Ladányi Zsófia – 5322. Tiszaszentimre, Ív út 14.
- Kár-Mentor Bt. – 5000. Szolnok, Arany János u. 20.
- Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2018. (V.28.) számú határozata
Tarjányi-Sugár Zsuzsanna Boglárka válaszának elfogadása
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tarjányi-Sugár Zsuzsanna
Boglárka 2018. május 10. napján kelt válaszát az 52/2018. (IV.27.) számú képviselő-testületi
határozatára.
A képviselő-testület a kérelmet Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló 8/2018.(V.29.) számú önkormányzati rendelettel módosított
2/2015. (II. 28. ) önkormányzati rendelet 7/A§-ban foglaltak szerint támogatja.

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

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2018. (V.28.) számú határozata
A nem közművel gyűjtött szennyvíz gyűjtésével kapcsolatos döntés
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a nem közművel gyűjtött szennyvíz gyűjtésére az Inoka-2000 Kereskedelmi
Szolgáltató Non-profit Kft-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 90.000,-Ft-os szerződéskötési díj
csökkentése érdekében egyeztessen az Inoka-2000 Ft ügyvezetőjével.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal esedékes
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
Erről értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Inoka 2000 Kft
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2018. (V.28.) számú határozata
A 2018.évi belső ellenőrzéssel a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt
megbízásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a 2018.évi belső ellenőrzési tervben foglalt munkák elvégzésével a Saldo
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-t bízza meg.

Határidő: azonnal esedékes
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
Erről értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2018. (V.28.) számú határozata
Dr Kovács Imre háziorvossal kötendő személyes közreműködői szerződés megkötéséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy az iskolaorvosi feladatok ellátására Dr.Kovács Imre háziorvossal személyes
közreműködői szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor a szerződés megkötésére.
Erről értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Dr.Kovács Imre háziorvos
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2018. (V.28.) számú határozata
Dósai-Molnár István Kálmánné kérelméről
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dósai-Molnár István
Kálmánné kérelmét és úgy határozott, hogy házvásárlását nem tudja támogatni, azonban a
Tiszasas Bagaméri u. 4. szám alatti ingatlan tűzveszélyes kéményének javításához
természetben – téglával – hozzájárul.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester helyben
Képviselő-testület tagjai helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző helyben
Dósai-Molnár István Kálmánné Tiszasas Bagaméri u. 4.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2018.(VI.22.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. június 22-i rendkívüli zárt
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2018.(VI.22.) számú határozata
A 2.M.292/2016.számú perben egyezségi megállapodás elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedűs Imréné felperesnek – Tiszasas
Községi Önkormányzat alperes ellen a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt
folyó 2.M.292/2016. sz. perében elfogadja és vállalja Hegedűs Imréné felperes számára az
555.600,-Ft kártérítés címén történő kifizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert és Czucziné Keresztes Anita
jegyzőt a Dr. Tarr Ágnes ügyvéd által készített egyezségi megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester helyben
Képviselő-testület helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző helyben
Dr.Tarr Ágnes ügyvéd 6640 Csongrád, Jókai u.2.
Dr. Pingiczer László ügyvéd 6000 Kecskemét, Vörösmarty u.12. 1.em.20.
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2018.(VI.22.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. június 22-i rendkívüli képviselőtestületi ülés napirendjét a szóban előterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2018.(VI.22.) számú határozata
Tiszasas Bethlen Gábor utca 35. szám alatti önkormányzati ingatlanra beérkezett
ajánlatok elbírálásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a Tiszasas Bethlen G. u. 35. szám alatti 261. hrsz.-ú, kivett lakóház-udvargazdasági épület megnevezésű, 1059 m2 nagyságú ingatlant Tiszasas Község vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 9/2011. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet 10. §-a szerint értékesíti az ingatlan kikiáltási árán 660.000,- Ft-ért Hoffmann
Veronika, Tiszasas, Bocskai utca 44. szám alatti lakosnak. A képviselő-testület a fizetés
ütemezését a szerződéskötéstől számított 22 hónapban határozza meg, havi 30.000,- Ft
részletben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséhez ügyvéd
által készített adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. július 31.
Erről értesül:

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2018.(VI.22.) számú határozata
Tiszasas, Kossuth Lajos utca 5.szám alatti, 15 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy döntött, hogy a Tiszasas, Kossuth Lajos utca 5.számú, 15 hrsz-ú, az Anilco Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft tulajdonában álló ingatlant a felajánlott 300.000,-Ft vételárért megvásárolja.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert az adásvételi szerződés ügyvéd
általi elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármestmer
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Anilco Kft 6728 Szeged, Budapesti út 8.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2018.(VI.22.) számú határozata
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzat elfogadása
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati
Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 30.
Erről értesül:

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2018.(VI.22.) számú határozata
Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati
Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2018. június 30.
Erről értesül:

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2018.(VII.02.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. július 02-i képviselő-testületi
ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel és a módosítással elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2018.(VII.2.) számú határozata
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2017. évi Tiszasas közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolójának megtárgyalásáról
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság 2017. évre vonatkozóan benyújtott, Tiszasas közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolóját, és azt elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését továbbítsa Kunszentmárton
rendőrkapitánya részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2018.(VII.02.) számú határozata
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
82 /2018. (VII. 02.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason
” tárgyú projekt II. körös nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának megválasztása.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” tárgyú
projekt II. körös nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába az alábbi személyeket választja
meg:
Elnöke:
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
végzettsége: Európai Uniós közigazgatási meneger MA
Budapesti Corvinus Egyetem, jegyzői gyakorlat
Tagjai:
- Bakos László közbeszerzési szaktanácsadó
végezettsége: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
felsőfokú műszaki végzettség
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi referens
végzettsége: mérlegképes könyvelő
- Váradi Zsófia intézmény-vezető
végzettsége: szociális munkás egyetemi diploma (ELTE)
- Solymosi Zoltán intézmény-vezető
végzettsége: építész technikus
Felelős: Gyói Gábor-polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester- Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
83 /2018. ( VII. 02. ) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekt II. körös nyílt közbeszerzési eljárásához meghívásra kerülő ajánlattevő
vállalkozások kijelölése.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a TOP-4.2.1-15JN1-2016-00005 azonosítási számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekt eszközbeszerzésekre vonatkozó, II. körös nyílt közbeszerzési eljárásába az
alábbi kimutatásban szereplő ajánlattevő vállalkozásokat jelöli meg:
2. tétel főcsoport – Konyha épületgépészeti eszközei
2/1.Megnevezése: Cső-Press Építőipari Kft.
Székhelye:
5440, Kunszentmárton, Vörösmarty u.27.
Adószáma:
14380422-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-010229
2/2.Megnevezése: VILLUMEN Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Thököly u.34.
Adószáma:
10534190-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-100956
2/3. Megnevezése: SASI TÜZÉP-TRANS Kft.
Székhelye:
5474. Tiszasas, Fő u.72.
Adószáma:
11805799-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-005574
5. tétel főcsoport – Intézményi bútorok, berendezési tárgyak
5/1. Megnevezése: PÉTER Fa Bt.
Székhelye:
5650. Mezőberény, V.kerület 109.
Adószáma:
21584707-2-04
Cégjegyzék száma: 04-06-007490
5/2. Megnevezése: NIVO HOLZ Kft.
Székhelye:
5440. Kunszentmárton, Vasút u.34.
Adószáma:
11269582-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-003037
5/3. Megnevezése: CSABA-SPAN Kft.
Székhelye:
5600. Békéscsaba, Berényi út 103/1
Adószáma:
13322135-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-006409
6. tétel főcsoport – Egészségügyi eszközök
6/1. Megnevezése: REXTRA Kft.
Székhelye:
5000. Szolnok, Baross u.27-29.
Adószáma:
10437247-2-41
Cégjegyzék száma: 01-09-262973
6/2. Megnevezése: RÖNTGEN Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Aradi vértanúk tere 5.
Adószáma:
11602338-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-108279
6/3. Megnevezése: Bíróné Kiss Andrea egyéni vállalkozó
Székhelye:
5440. Kunszentmárton, Feszty Árpád u.17.
Adószáma:
65228513-2-36
Nyilvántartási száma: 14213273
Vállalkozási ig.száma: ES-306762
7. tétel főcsoport – Elektrotechnikai eszközök
7/1. Megnevezése: VILLUMEN Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Thököly u.34.
Adószáma:
10634190-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-100956
7/2. Megnevezése: AZ-LAND Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Horváth Döme krt.4.
Adószáma:
23189360-2-43

Cégjegyzék száma: 01-09-957181
7/3. Megnevezése: SASI TÜZÉP-TRANS Kft.
Székhelye:
5474. Tiszasas, Fő u.72.
Adószáma:
11805799-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-05574
9. tétel főcsoport – Irodai felszerelési tárgyak
9/1. Megnevezése: VILLUMEN Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Thököly u.34.
Adószáma:
10634190-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-100956
9/2. Megnevezése: Hevesi Irodatechnika Kft.
Székhelye:
6000. Szentes, Szent Imre H. u.12-14.
Adószáma:
11597272-2-06
Cégjegyzék száma: 06-09-005953
9/3. Megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:

IRODA-Profil Kft.
6000. Szentes, Szent Imre H. u. 12-14.
12841282-2-06
06-09-007960

10. tétel főcsoport – Gépjármű beszerzés
10/1. Megnevezése: KB.AUTOTEAM Kft.
Székhelye:
6400. Kiskunhalas, Keceli u.19-23.
Adószáma:
11428204-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-105585
10/2. Megnevezése: GLASS Kft.
Székhelye:
5600. Békéscsaba, Szarvasi u.13.
Adószáma:
10726169-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-001859
10/3. Megnevezése: Pappas Auto Magyarország Kft.
Székhelye:
1133. Budapest, Kárpát u.21.
Adószáma:
10445952-2-44
Cégjegyzék száma: 01-09-065051
11. tétel főcsoport – Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra
11/1. Megnevezése: ADDICO Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Halasi út 14.
Adószáma:
22647003-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-120030
11/2. Megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:

NAGYSZER Kft.
6000. Kecskemét, Szalag u.28.
14739383-2-03
03-09-118007

11/3. Megnevezése: JANKOVICS/JANKOVICS Kft.
Székhelye:
6000. Kecskemét, Halasi út 14.
Adószáma:
11020648-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-101427
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester - Helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
Bakos László EV. közbeszerzési szaktanácsadó 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101.
Képviselő-testület tagjai - Helyben
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2018.(VII.2.) számú határozata
feladatellátási szerződés kötése Tiszaug Község Önkormányzatával
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
hozzájárul Tiszaug Község Önkormányzatával történő fogorvosi feladatellátási szerződés
megkötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Tiszaug Község Önkormányzata
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2018.(VII.2.) számú határozata
megbízási szerződés fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
hozzájárul dr. Németh László fogorvossal történő fogorvosi feladat-ellátási tevékenységre
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- dr. Németh László fogorvos
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2018.(VII.2.) számú határozata
Kecskeméti Józsefné 099/4 hrsz-ú ingatlan ügyéről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné ( 6000 Kecskemét,
Aradi vértanúk tere 3. 6/31 ) tiszasasi 099/4 hrsz-ú 1734 m2 nagyságú szántó ingatlanát nem
áll módjában megvásárolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy kezdeményezzen
személyes egyeztetést Kecskeméti Józsefnével az ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerülésének lehetőségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Kecskeméti Józsefné 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3. 6/31
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2018.(VII.2.) számú határozata
Bódi Ildikó önkormányzati lakás vételi kérelméről
Tiszasas Községi Önkormányzat megtárgyalta Bódi Ildikó Tiszasas, Fő út 58/a szám alatti
önkormányzati lakás vételi kérelmét és úgy döntött, hogy a kérelmező által felajánlott
formában jelenleg nem szándékozik az említett lakást értékesíteni.
Erről értesül:

- Képviselő-testület, helyben
- Gyói Gábor polgármester, helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben
- Bódi Ildikó kérelmező
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2018.(VII.13.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. július 13-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2018.(VII.13.) számú határozata
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Tiszazugi
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. július 31. napjával történő
megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást,
Elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 1.3.0/2F/09-2011-0002 pályázat
fenntartási idejére 2021.05.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség,
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2018.(VII.13.) számú határozata
Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetéséről
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-Tisza
menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július 31. napjával történő
megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást,
Elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP-7.2.3.0-2008-0036 és KEOP2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a
gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség,
Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
91/2018. ( VII. 13. ) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lezárása
döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
azonosító számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának
növelése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 2/2018.
(VII.12.) számú döntési javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése”
megnevezésű projekt közbeszerzési eljárását eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75.§ (4) bekezdése alapján.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bakos László Ev. – 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
5001. Szolnok, Kossuth L.u.2.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2018.(VIII.03.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. augusztus 03-i zárt
képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2018.(VIII.03.) számú határozata
Braxa Józsefné nem méltatlan magatartásának megállapításáról

HATÁROZAT
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést az
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 37. (3) bekezdés szerint
lefolytatott eljárásáról, és megállapította, hogy Braxa Józsefné képviselő esetében az Mötv.
38. (1) bekezdés d) pontban foglaltak nem állnak fenn, egyúttal megállapította, hogy a
képviselő tisztségére nem méltatlan.
INDOKOLÁS
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága
4320972750 számú levele alapján Braxa Józsefné képviselő az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 178. 32. pontjában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisból
2018. június 10. napjával törlésre került. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 38. (4) bekezdés szerint amennyiben az állami
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli,
amelyről írásban értesíti a képviselőtestületet és a kormányhivatalt.
Az Mötv. 37. (3) bekezdés szerint az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének
megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra.
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszasas Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29) számú önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Szmsz.) 4. számú melléklete értelmében az összeférhetetlenségi ügyek
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző
Bizottság látja el.
Gyói Gábor polgármester a NAV felhívását haladéktalanul továbbította az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságnak. A bizottság elnöke 2018. július 5. napján
tájékoztatta Braxa Józsefné képviselőt a NAV bejelentéséről és egyúttal felhívta a képviselő
asszony figyelmét, hogy köztartozását rendezni szíveskedjen, vagy amennyiben már megtette
a köztartozás rendezését Tiszasas Községi Önkormányzatánál igazolni szíveskedjen.

Az Mötv. 38. (1) bekezdése d) pontja szerint méltatlanság miatt a képviselő-testület
határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az
állammal, önkormányzattal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon
belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.

Braxa Józsefné képviselő köztartozását rendezte, melynek befizetését 2018. július 9. napján
bemutatta, mely szerint a tartozás rendezésre került.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság zárt ülésen lefolytatta az Mötv. 37.
(3) bekezdés szerinti eljárást, és megállapította, hogy Braxa Józsefné képviselő esetében az
Mötv. 38.
(1) bekezdés d) pontban foglaltak nem állnak fenn, egyúttal megállapította, hogy a képviselő
tisztségére nem méltatlan.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen megtárgyalta az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozat Ellenőrző bizottság Mötv. 37. (3) bekezdés szerint lefolytatott eljárását, a
bizottság eredményét elfogadta és megállapította, hogy Braxa Józsefné képviselő esetében az
Mötv. 38. (1) bekezdés d) pontban foglaltak nem állnak fenn, egyúttal megállapította, hogy a
képviselő tisztségére nem méltatlan.
A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
1.
2.
3.
4.
5.

Braxa Józsefné képviselőt,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjait — helyben,
Képviselő-testület tagjait — helyben,
Irattárat.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2018. (VIII.03.) számú határozata
„Tiszasas Községért” kitüntetés átadásáról

1. Tiszasas Község Önkormányzata 2018. évben, az augusztus 11-i falunapon az alábbi
személyeket tünteti ki „Tiszasas Községért” kitüntetéssel:
Balogh Mihály
Tánczos Péter

Felelős:
Határidő:

Gyói Gábor polgármester
azonnal

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület – helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2018.(VIII.03.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. augusztus 03-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2018. ( VIII. 03. ) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú, ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason”
tárgyú projekt II. körös nyílt közbeszerzési eljárásának megindítása.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a TOP-4.2.1-15-JN12016-00005 azonosítási számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” tárgyú
projekt eszközbeszerzésekre vonatkozó, II. körös nyílt közbeszerzési eljárását megindítja az
alábbiak szerint:
1./
2./
3./
4./
5./

elfogadja a Bírálóbizottság döntési javaslatát a beszerzés megvalósítására
elfogadja a Közbeszerzési Eljárási Dokumentációt
elfogadja az Összefoglaló Tájékoztatás „EKR” szerinti iratanyagát
elfogadja a projektre vonatkozó közbeszerzési tervet
megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére, az eljárás
megindítására

Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester - Helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
Bakos László egyéni vállalkozó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
5000. Szolnok, Kossuth Lajos u.2.
Képviselő-testület tagjai - Helyben
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
97 /2018. ( VIII. 03. ) számú határozata
1818/2016.(XII.22.) számú Kormány határozat alapján támogatott ,,Szabadidőpark
kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó > Rekreációs tó kialakítás < műszaki
ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszasas 049/7 hrsz.
alatti „Szabadidőpark kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó >Rekreációs tó
kialakítás< műszaki ellenőri feladatok ellátására az AQUA DUPLEX Kft.-vel (6500. Baja,
Darázs u. 48.) köt vállalkozási szerződést.
AQUA DUPLEX Kft. ajánlata: nettó 150.000.- Ft + 40.500.- Ft Áfa, azaz bruttó 190.500.Ft, melynek fedezete az elnyert támogatás összege.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: 2018. augusztus 15.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- AQUA DUPLEX Kft. 6500. Baja, Darázs u. 48.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
98 /2018. ( VIII. 03. ) számú határozata
1818/2016.(XII.22.) számú Kormány határozat alapján támogatott ,,Szabadidőpark
kialakítása Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó > Területrendezés < beszerzési eljárás
lezárása döntéshozatallal.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Tiszasas 049/7 hrsz. alatti „Szabadidőpark kialakítása Tiszasason” tárgyú
projekthez tartozó > Területrendezés > megnevezésű beszerzési eljárást érvényesnek
nyilvánítja.
2./ Bolyán János Norbert Ev. (5440. Kunszentmárton, Érpart út.4.,
adószám: 79693158-2-36) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3./ KÉCSKEGÉP Kft. (6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71., adószám: 23535998-2-03)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
4./ KATONA TRANSSPED Kft. (5440. Kunszentmárton, Vég út 23.,
adószám: 13883953-2-16) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
5./ Bolyán János Norbert Ev. (5440. Kunszentmárton, Érpart út 4.,
adószám: 79693158-2-36) nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bolyán János Norbert Ev. – 5440. Kunszentmárton, Érpart út 4.
- KATONA TRANSSPED Kft. – 5440. Kunszentmárton, Vég út 23.
- KÉCSKEGÉP Kft. – 6060. Tiszakécske, Dózsa telep 71.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2018.(VIII.3.) számú határozata
Közterület használatról szóló rendelettel kapcsolatos döntés

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület-használat
szabályairól szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy további részlet szabályok kidolgozása
miatt a rendelet elfogadását a soron következő képviselő-testületi ülésre halasztja.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2018.(VIII.03.) számú határozata
Bódiné Gyulai Anita Tiszasas, Széchenyi u.13. szám alatti lakos helységbérleti jogáról

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszasas, Fő u. 58/a. szám alatt
található, önkormányzat tulajdonában lévő 18,33 m2-es helyiséget 5 év időtartamra bérbe adja
Bódiné Gyulai Anita Tiszasas, Széchenyi u.13. szám alatti lakos részére.
A bérleti jogviszony kezdő időpontja: 2018. szeptember 01.
A bérleti jogviszony 5 évre szól. Felmondási idő: 30 nap.
A helyiség éves bérleti díja: 16.855,- Ft/hó.
Bérlő köteles a bérelt ingatlan vonatkozásában a használattal összefüggésben felmerülő
rezsiköltségeket (víz, gáz, villamos energia) megfizetni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesül: Képviselő-testület
Bódiné Gyulai Anita 5474 Tiszasas, Széchenyi u.13.
Irattár

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2018.(VIII.03.) számú határozata
Tiszasas Községért Egyesület anyagi támogatásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tiszasas Községért
Egyesület részére 2018. évben a működéséhez 50.000 Ft támogatást biztosít.

Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Biró-Czink Renáta Tiszasas, Fő út 13/a
- Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2018.(VIII.29.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. augusztus 29-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2018. (VIII.29.) számú határozata
Döntés a települési önkormányzatok 2018.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési
önkormányzatok 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlására
pályázatot nyújt be, melyben 492 q mennyiségű barnakőszenet igényel.
Tiszasas Községi 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 jelentősen munkanélküliséggel sújtott
önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia.
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a 2018. 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 eljuttatást is – származó költségek az Önkormányzatot terhelik, az
Önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester
jegyző

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Gyói Gábor polgármestert
Tényi Imre alpolgármestert
Czucziné Keresztes Anita jegyzőt
Képviselő-testület tagjait
Magyar Államkincstárat
Irattárat

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2018.(IX.26.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. szeptember 26-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2018.(IX.26.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt elfogadja.
A Szervezeti és Működési Szabályzat jelen határozat mellékletét képezi.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Hegedűsné Szitó Lilla ÁMK vezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2018.(IX.26.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezető és óvodapedagógusi munkakör
betöltésére pályázati kiírásról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Tiszasasi Általános Művelődési
Központ intézményvezetői és óvodapedagógusi munkakör betöltésére irányuló pályázati
kiírással.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Hegedűsné Szitó Lilla ÁMK vezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2018.(IX.26.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC.törvény 67.§ (1) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint
megbízza Mohácsiné Szabó Lenkét a Tiszasasi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői feladatok ellátásával 2018. október hó 1. napjától a Tiszasasi Általános
Művelődési Központ intézményvezetői pályázat elbírálásáig, 2018. november hó 9. napjáig.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a személyi döntéssel kapcsolatos munkajogi és
adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjék.
A megbízott intézményvezető bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII.törvény szerint kerül megállapításra.
Ezen határozatot a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX.törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény alapján
hozta meg.

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai – helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Mohácsiné Szabó Lenke megbízott intézményvezető
MÁK Szolnok, Liget u.6.
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2018.(IX.26.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ megbízott intézményvezetőjének jutalmáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mohácsiné Szabó Lenkét munkaköri
feladatai hosszú időn át történő eredményes végzéséért, kiválóan végzett munkája
elismeréseképpen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (3)
bekezdése alapján 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint jutalomban részesíti.
A képviselő testület felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai – helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Mohácsiné Szabó Lenke megbízott intézményvezető
Pénzügyi ügyintéző - helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2018.(IX.26.) számú határozata
Csatlakozás a 2019. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához,



a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el,



kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.



nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Czucziné Keresztes Anita - jegyző
A határozatról értesülnek:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2018.(IX.26.) számú határozata
2019-2033.évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt által a 030538-001/2018.
ügyiratszámon megküldött Csépa-Tiszasas-Tiszaug közműves ivóvízellátás, valamint a
Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 2019-2033. évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a 2018. szeptember 26-án tartott ülésén megtárgyalta és azt
– elfogadta.
A Képviselő-testület a fejlesztési terv elfogadása mellett az abban foglaltakkal kapcsolatban az
alábbi javaslattal fordul a Bácsvíz Zrt. felé:
A hosszabb távú fejlesztések között javasolja az ejektoros kutak mérőórával való ellátását a
2019-es gazdasági évben megvalósítani.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület -helyben
Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2018.(IX.26.) számú határozata
Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelméről
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Medicopter Alapítvány
anyagi támogatás kérelmét és úgy döntött, hogy nem áll módjában támogatni a kérelmet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület -helyben
Medicopter Alapítvány 1083 Budapest, Rákóczi út 51.
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2018.(IX.26.) számú határozata
Csépai Szent Jakab Római Katolikus Plébánia anyagi támogatás kérelméről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csépai Szent Jakab
Római Katolikus Plébánia kérelmének helyt ad, és részére 50.000,-Ft anyagi támogatást nyújt
a Tiszasason épülő katolikus kápolna építéséhez.
A támogatás összege az önkormányzat pénztárában kerül kifizetésre.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Csépai Szent Jakab Római Katolikus Plébánia 5475 Csépa, Rákóczi u.9.
Pénzügyi iroda – helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2018.(IX.26.) számú határozata
Magyarországi Légimentésért Alapítvány anyagi támogatás kérelméről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány ( 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12 ) kérelmének helyt ad, és
részére 15.000,-Ft anyagi támogatást nyújt a Szentesi Légimentő Bázis támogatásához.
A támogatás összege a Korona Takarék Takarékszövetkezet 54600140-14009291 számú
számlájára kerül átutalásra.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Magyarországi Légimentésért Alapítvány ( 3529 Miskolc, Perczel Mór utca 42. 3/12 )
Képviselők -helyben
Pénzügyi iroda – helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
114/2018.(IX. 26.) számú határozata
Horgászverseny támogatásáról
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tiszaug,
Tiszasas, Csépa és Szelevény települések részvételével megrendezésre kerülő
horgászversenyt a 2018. évben 50. 000,-Ft-tal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Berényi József - szervező
Képviselők -helyben
Pénzügyi iroda – helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
115/2018.(IX. 26.) számú határozata
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és
Informatikai Zrt a Tiszasas Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere működtetésének és
hatékonyságának vizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentését – elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Pénzügyi iroda – helyben
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt 1135 Budapest, Mór u.2-4.
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
116/2018.(IX. 26.) számú határozata
Tiszasas Községi Önkormányzat intézkedési tervének elfogadása a belső ellenőrzési
jelentés realizálásához
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasas Községi Önkormányzat
intézkedési tervét a belső ellenőrzési jelentés realizálásához – elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Pénzügyi iroda – helyben
Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt 1135 Budapest, Mór u.2-4.
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
117/2018.(IX. 26.) számú határozata
Tiszasas Községi Önkormányzat intézkedési tervében szereplő szabályzatok elkészítésére
árajánlatok bekéréséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, Tiszasas Községi
Önkormányzat intézkedési tervében feltüntetett szabályzatok elkészítésére árajánlatokat kér.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Pénzügyi iroda – helyben
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete
118/2018.(IX. 26.) számú határozata
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonában végzendő felújítási
munkákról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és az
Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonában végzendő felújítási
munkák megvalósításával egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felújítással kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Alkony Gondozási Központ vezetője
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2018.(X.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. október 19-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
120 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Konyha épületgépészeti eszközei ” tárgyú, a Kbt. 113.§
(1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Konyha épületgépészeti eszközei” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Cső-Press Építőipari Kft. ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági
valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az elvégzett bírálat
alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll
a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Cső-Press Építőipari Kft. (5440 Kunszentmárton, Vörösmarty út 27.,adószáma:14380422-2-16)
ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 2.242.915.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Cső-Press Építőipari Kft. 5440. Kunszentmárton, Vörösmarty út 27.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
121 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Intézményi bútorok, berendezési tárgyak” tárgyú, a
Kbt. 113.§ (1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Intézményi bútorok, berendezési tárgyak” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Péter-fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlattevő jogi, pénzügyi,
gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott
ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Péter-fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5650 Mezőberény, V. kerület 109.,
adószáma:21584707-2-04) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése
alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 4.075.000.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Péter-fa Bt. 5650. Mezőberény, V. kerület 109.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
122 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Egészségügyi eszközök” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1)
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Egészségügyi eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi,
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172.,
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése
alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 1.013.400.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
123 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Elektrotechnikai eszközök” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1)
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Elektrotechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi,
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172.,
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése
alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 1.675.400.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
124 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Irodai felszerelési tárgyak” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1)
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Irodai felszerelési tárgyak” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi,
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172.,
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése
alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 136.000.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
125 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Gépjármű beszerzés ” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) alapján
szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Gépjármű beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 2018.
október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy a KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi,
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható,
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23.,
adószáma:11428204-2-03) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése
alapján nyertesként hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 3.216.964.- Ft. A vállalási ár részbeni fedezete az elnyert
támogatás 3.149.606.-Ft nagyságrendben. A Képviselő-testület vállalja az összességében nettó
67.358.- Ft +Áfa mértékű önerő biztosítását a 2018. évi költségvetése terhére.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- KB Autoteam Kft. 6400. Kiskunhalas, Keceli út 19-23.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
126 /2018. ( X.19.) számú határozata
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Tiszasason” megnevezésű projekt „Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra” tárgyú, a
Kbt. 113.§ (1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt
„Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1. Megállapítja, hogy az ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi,
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése szerint
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000. Kecskemét, Halasi út 14., adószáma:
22647003-2-03) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése alapján nyertesként
hirdeti ki.
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 370.930.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. október 31.
Erről értesül: - Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- ADDICO Kft. 6000. Kecskemét, Halasi út 14.
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
127 / 2018. ( X. 19. ) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról a beszerzési eljárás lezárása
döntéshozatallal.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös
közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására vonatkozó beszerzési eljárást
érvényesnek nyilvánítja.
2./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
( Ajánlati ár: bruttó 565.150.-Ft )
3./ Ladányi Zsófia (5322. Tiszaszentimre, Ív út 14., lajstromszám: 00130)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
( Ajánlati ár: bruttó 600.000.-Ft )
4./ Kár-Mentor Bt. (5000. Szolnok, Arany János u.20., adószám: 20889047-3-16)
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
( Ajánlati ár: bruttó 635.000.-Ft )
5./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36)
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja.
6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a
nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester - Helyben
- Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Bakos László Ev. – 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101.
- Ladányi Zsófia – 5322. Tiszaszentimre, Ív út 14.
- Kár-Mentor Bt. – 5000. Szolnok, Arany János u. 20.
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2018.(X.24.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. október 24-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2018. ( X.24.) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságának megválasztása.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a TOP-1.4.1-15JN1-2016-00009
számú
„Tiszasasi
Óvoda
épületének
korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságába az alábbi személyeket választja meg:
Elnöke: - Czucziné Keresztes Anita jegyző
végzettsége: Európai Uniós közigazgatási meneger MA
Budapesti Corvinus Egyetem, jegyzői gyakorlat
Tagjai: - Bakos László közbeszerzési szaktanácsadó
végezettsége: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
felsőfokú műszaki végzettség
- Hegedűsné Szitó Lilla intézmény-vezető
végzettsége: óvodapedagógus
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi referens
végzettsége: mérlegképes könyvelő
- Solymosi Zoltán Titesz vezető
végzettsége: építész technikus
Felelős: Gyói Gábor-polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Képviselő-testület tagjai – Helyben
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
130 /2018. ( X. 24. ) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú, ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös közbeszerzési eljárásához
meghívandó ajánlattevő vállalkozások kijelöléséről.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a TOP-1.4.1-15JN1-2016-00009 azonosítási számú ,, Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény harmadik része 115.§ (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó
hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárásba az alábbi kimutatásban szereplő
ajánlattevő vállalkozásokat jelöli meg:
1.
Megnevezése: Imrei István Kft.
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32.
Adószáma: 11501330-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-004414
2.
Megnevezése: KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft.
Székhelye: 5083. Kengyel, Rákóczi út 22.
Adószáma: 22712242-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-012149
3.
Megnevezése: K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft.
Székhelye: 5440, Kunszentmárton, Bem József u. 3/b.
Adószáma: 13921569-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-009260
4.
Megnevezése: Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.
Székhelye: 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Adószáma: 20377261-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-011203
5.
Megnevezése: Gyarmati-1952 Építőipari Kft.
Székhelye: 5440. Kunszentmárton, Érpart út 44.
Adószáma: 13812588-2-16
Cégjegyzék száma: 16-09-009009
Felelős: Gyói Gábor – polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2018. ( X.24.) számú határozata
Polgármesteri Hivatal épületének gázellátás helyreállításával kapcsolatos döntésről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal
épületének gázellátás helyreállításával kapcsolatos döntést a következő képviselő-testületi
ülésre halasztja.
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2018.(X.24.) számú határozata
a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai
alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározásáról.
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az eljárás szabályait – a mellékelt
szabályzatba foglaltak szerint – jóváhagyja.
A képviselő-testület döntése a szelevényi képviselő-testület azonos tartalmú döntése esetén
válik hatályossá.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
A határozatról értesül:
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2018 (X. 24.) számú határozata
a településen működő általános iskola felvételi körzethatárának véleményezéséről:

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel megtárgyalta a településen
működő általános iskolai felvételi körzethatára véleményezésre vonatkozó előterjesztést,
és úgy határoz, hogy nem javasol módosítást a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános
Iskola Tiszasasi Tagintézményének megállapított felvételi körzethatárára vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős vezető: Gyói Gábor - polgármester
Czucziné Keresztes Anita – jegyző
Határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület
J-N-Sz Megyei Kormányhivatal
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2018.(X.24.) számú határozata
Véradó bál támogatásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Véradó bál támogatásáról az
alábbi határozatot hozza:
Tiszasas Községi Önkormányzat 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
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület – helyben
Pénzügyi iroda - helyben
Vöröskereszt helyi szervezete – helyben Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2018.(X.31.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. október 31-i rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2018.(X.31.) számú határozata
„Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat módosításáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Tisza-menti
virágzás” Ösztöndíj - az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos
helyzetű tanulók, fiatalok számára - Szabályzat módosítására” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.

A Képviselő-testület a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja pótpályázati eljárás lefolytatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű szabályzat
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
képviselő-testület tagjai
Csongrád Város Polgármestere
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2018.(X.31.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezető és óvodapedagógusi munkakör
betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési
Központ intézményvezető és óvodapedagógusi munkakör betöltésére kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Hegedűsné Szitó Lilla ÁMK vezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2018.(X.31.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezető és óvodapedagógusi munkakör
betöltésére pályázati kiírásról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Tiszasasi Általános Művelődési
Központ intézményvezetői és óvodapedagógusi munkakör betöltésére irányuló ismételt
pályázati kiírással.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Hegedűsné Szitó Lilla ÁMK vezető
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2018.(X.31.) számú határozata
Tiszasasi Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC.törvény 67.§ (1) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint
megbízza Mohácsiné Szabó Lenkét a Tiszasasi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői feladatok ellátásával 2018. november hó 10. napjától a Tiszasasi Általános
Művelődési Központ intézményvezetői pályázat elbírálásáig, 2019. január hó 31. napjáig.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a személyi döntéssel kapcsolatos munkajogi és
adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjék.
A megbízott intézményvezető bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII.törvény szerint kerül megállapításra.
Ezen határozatot a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX.törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény alapján
hozta meg.

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Képviselő-testület tagjai – helyben
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Mohácsiné Szabó Lenke megbízott intézményvezető
MÁK Szolnok, Liget u.6.
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2018.(X.31.) számú határozata
A Polgármesteri Hivatal épületének gázellátási munkáiról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elhangzottakat, és a
Polgármesteri Hivatal épülete gázellátási munkáinak megvalósításával egyetért.
A Képviselő-testület
lebonyolítására.

felkéri a polgármestert

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselők -helyben
Irattár.

a gázellátással kapcsolatos teendők

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2018.(XI.28.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. november 28-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2018.(XI.28.) számú határozata
„Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat módosításáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Tisza-menti
virágzás” Ösztöndíj - az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül, humán
szolgáltatásban dolgozók számára - Szabályzat módosítására” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1.

A Képviselő-testület a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja pótpályázati eljárás lefolytatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű szabályzat
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyói Gábor polgármester

A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
képviselő-testület tagjai
Csongrád Város Polgármestere
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2018. (XI.28.) számú határozata
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése,
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt 2. körös közbeszerzési eljárásának
megindítása.
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009
azonosító számú ,,Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, energiahatékonyságának
növelése” megnevezésű projekt
2.körös közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan a
Bírálóbizottság javaslatával egyetértve és azt elfogadva az alábbi döntést hozza:
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása:
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint:
Beszerzés becsült értéke összesen:
44.894.654.HUF
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi
eljárásrendet alakítja ki:
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával
lefolytatandó eljárás.
1.3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés feltétele):
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint a közbeszerzési tervsort elfogadja, az EKR
rendszerében az eljárást felveszi a fenti becsült költséggel.
1.4. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés):
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés nettó forrását:
Támogatás:
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 támogatói okirat alapján:
44.894.654.- HUF
Rendelkezésre álló forrás:
44.894.654.- HUF
1.5. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása:
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás és
Dokumentáció, Szerződéstervezet, Műszaki dokumentáció, Közbeszerzési tervsort tartalmazó
irat.
1.6. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:
1.
Cégnév:
Imrei István Kft.
Székhely:
5440 Kunszentmárton, Bajcsy-Zs. út 32.
2.

Cégnév:
Székhely:

KÖR-BAR-BAU Építőipari Kft.
5083 Kengyel, Rákóczi út 22.

3.

Cégnév:
Székhely:

K.Z.FIX 2007 Építőipari Kft.
5440 Kunszentmárton, Bem József u. 3/B

4.

Cégnév:
Székhely:

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

5.

Cégnév:
Székhely:

GYARMATI-1952 Építőipari Kft.
5440. Kunszentmárton, Érpart út 44.

1.7. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása:
A Képviselő-testület a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról határoz
és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
az eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás megindítására.
Felelős: Gyói Gábor - polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:
- Képviselő-testület
- Gyói Gábor polgármester
- Czucziné Keresztes Anita jegyző
- Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi vezető
- Hegedűsné Szító Lilla intézményvezető
- Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2018.(XI.28.) számú határozata
Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX.
törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra
figyelemmel hozzájárulását adja a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2018. december 31. napjával történő
megszüntetéséhez, ezért a képviselő-testület jóváhagyólag
elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást,
b.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP
1.3.0/2F/09-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.05.31.
vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség,
c.) felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást, illetve az együttműködési
megállapodást aláírja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Molnár Bálint Öcsöd Nagyközség polgármestere
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2018.(XI.28.) számú határozata
Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása megszüntetéséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
d.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX.
törvény 88. § (2) bekezdésében és 91. § a.) pontjában foglaltakra
figyelemmel hozzájárulását adja a Körös-Tisza menti
Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. december
31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a képviselő-testület
jóváhagyólag elfogadja a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást,
e.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP7.2.3.0-2008-0036 és KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat
fenntartási idejére 2021.03.31. vonatkozóan, hogy a gesztor
önkormányzat Öcsöd Nagyközség Önkormányzata,
f.) felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a társulás
megszüntetéséről szóló megállapodást, illetve az együttműködési
megállapodást aláírja.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Molnár Bálint Öcsöd Nagyközség polgármestere
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testületének
146/2016. (XI.28.) határozata
A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
81.§ (3) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tiszasasi Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyói Gábor polgármester
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár.

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2018.(XII.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. december 19-i képviselőtestületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

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

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2018.(XII.19.) számú határozata
Adóbevételekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi önkormányzati adóbevételek
alakulásáról szóló beszámolót – elfogadja.
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző
Határidő: A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2018. (XII.19.) számú határozata
a szociális tüzelőanyag vásárlás és leszállítás feltételeiről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tüzelőanyag vásárlás és
leszállítás feltételeit megtárgyalta és a napirenddel kapcsolatosan a következő határozatot
hozta:
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásának lebonyolításával Gyói Gábor polgármester-t bízza meg.
Felelős: Gyói Gábor polgármester
Határidő: 2018. december hó 31. nap
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Képviselő-testület tagjai
Irattár

Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete
151/2018. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozata
a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

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

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

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2018. (XII.19.) számú határozata
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről

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

Erről értesülnek:

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

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2018.(XII.19.) számú határozata
Napirend elfogadásáról
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. december 19-i zárt
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban beterjesztett napirenddel elfogadta.
A határozatról értesül:
- Képviselő-testület tagjai

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2018. (XII.19.) számú határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők önkormányzati
tárgyában képviselő – testületi döntéshozatal
a.) Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjpályázókat az „A” típusú pályázatok esetében –
akik már felsőoktatásban tanulnak – pályázónként 10
hónapra (2018/2019. tanév II. és a 2019/2020. tanév I.
félév) ösztöndíjban részesíti.
b.) Az ösztöndíjban részesített hallgatók az alábbiak:
Az ösztöndíj havi összege „A” típusú pályázat esetén: 5000 Ft
Név

Lakcím

Oktatási intézmény

Deák Orsolya Anita

5474 Tiszasas Bagaméri u. 12.

Gál Ferenc Főiskola
Ápolás és betegellátási
alapképzés

c.) 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: 2019. január 31. és 2019. augusztus 31.
A határozatról értesül:
Gyói Gábor polgármester
Czucziné Keresztes Anita jegyző
Deák Orsolya Anita 5474 Tiszasas, Bagaméri u.12.
Képviselő-testület tagjai helyben
Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Kossuth L. u. 2.
Irattár

