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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2019.március 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné képviselő 
   Kakulya Károly képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
 
Csongrádi Ferencné, Szitó Lajos Zoltánné és Vágner István a képviselő-testületi ülésről 
távolmaradtak. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Térítési díjak felülvizsgálata 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
2./ 2019.évi közbeszerzési terv elfogadása 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
3./ Óvodai beiratkozás időpontjáról döntés 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
4./ Köznevelési intézmény átszervezése 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
5./ Tiszasasi Óvoda kérelme 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
6./ Tiszasasi Polgárőr Egyesület kérelme  
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
7./ Köztisztviselők juttatásairól 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
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8./ Közszolgálati Szabályzat elfogadása 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
9./ 2019.évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
10./  Belső ellenőrzést végző szolgáltató és a belső kontrollrendszer szabályzatainak 
elkészítését végző szolgáltató kiválasztása 
      Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
11./ Lakásbérleti szerződés megszüntetése 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
12./ Egyebek 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
26/2019.(III.25.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 25-i képviselő-
testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
 
I.Napirend 
Térítési díjak felülvizsgálata 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
A térítési díj a konyhát és az idősek otthonát érinti. 
 
Váradi Zsófia intézményvezető ismertette az előterjesztést. 
 
Gyói Gábor 
Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátásáért eddig 95.000,-Ft volt a térítési díj, ez most 
a javaslat szerint 100.000,-Ft lenne. A számítások alapján ennél több emelésre lenne 
szükség.Úgy gondolom, hogy ez annyira nem terheli meg a lakókat és a hozzátartozókat, annál 
is inkább, mert a nyugdíjak is emelkednek. 
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Solymosi Zoltán 
A konyha veszteséggel gazdálkodik. Itt is, mint az Alkony Gondozási Központnál a személyi 
állomány tekintetében kihasználtunk minden lehetőséget, értve itt a bértámogatásilehetőséget 
is. 4 emberből 3 már szerződéses jogviszonyban dolgozik, 1 fő pedig bértámogatotti státuszban 
van alkalmazva szeptember elejéig. Mindenképpen valamilyen szintű térítési díj emelkedésre 
van szükség. Az nyilvánvaló, hogy az 1 millió Ft-os veszteséget nem tudjuk a térítési díj 
megemelésével kompenzálni, mert akkor nagyon sokat kellene emelni a díjon. 50 Ft-os emelést 
javaslok, valamint az Alkony Gondozási Központ vonatkozásában 30 Ft-os emelést. 
 
Gyói Gábor 
Én a konyhára mindig stratégiai kérdésként gondolok, az hogy egy település tudja-e magát 
ebben a tekintetben ellátni, ez egy fontos dolog, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez nem mindig 
pozitív a bevétel szempontjából. Az biztos, hogy ha kiadtuk volna vállalkozásnak a konyha 
üzemeltetését, az biztos egyből megemelte volna a térítési díjat, hogy ne legyen vesztesége. 
A gondozási központnál én is javaslom a 30,-Ft-os emelést. 
 
Kakulya Károly 
A hátralékokkal mi lesz? 
 
Solymosi Zoltán 
Felnőtt étkezésnél 142.000,-Ft, gyermek étkezésénél 216.000,-Ft a hátralék. Jegyzői 
felszólításra egy adósságrendezést kell kezdeményezni. 
 
Váradi Zsófia 
A dolgozók mennyiért ebédelhetnek? Eddig fél adagot ettek 350,-Ft-ért. 
 
Solymosi Zoltán 
 A kötelező bent étkezők a felnőtt ellátás 61,5%-át térítik meg.  
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi önkormányzati 
rendeletet hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2019.(III.26.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
intézményben alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjak, továbbá az óvodában, 
általános iskolában és egyéb szociális étkeztetés körében alkalmazható élelmezési 
nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról 

 
Tiszasas Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1)  bekezdés és (2) bekezdés e) pontjában 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. § (1) 
bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében és 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
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A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona által biztosított 
ellátásokról és nyújtásuk feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról és a felvétel rendjéről szóló 
6/2010.(IV. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 
Az élelmezési nyersanyagköltségekről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe a rendelet 2. számú 
melléklete lép. 
 

3.§ 
 

Ez a rendelet a 2018. április 01. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
      

                        Gyói Gábor                                                            Czucziné Keresztes Anita 
                       polgármester                                                                         jegyző 

 
 

 
     4/2019.(III.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

     6/2010.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

 
 

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthonának 2019. év április 
01. napjától érvényes intézményi térítési díja és személyi térítési díja 

  

  
 

1. Szociális étkeztetés 

 
 
 

Az intézményi térítési díj szociális étkeztetést igénybe vevők esetén: 
 

-  helyben fogyasztás, illetve elvitel esetén 

630,- Ft/ adag 
 

-  lakásra szállítás esetén 

660,- Ft/ adag 
mely magába foglalja az étel kiszállításának költségét, mely 30,- Ft/adag   
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2. Házi segítségnyújtás 

  
 A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díja 

 
- személyes gondozás térítési díja  

     500,- Ft/gondozási óra 
 

- szociális segítés térítési díja 

                           500,- Ft/gondozási óra 
  

3. Nappali ellátás 

 
 Nappali ellátás intézményi térítési díj csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők 

esetén: 
0,- Ft / nap / fő 

 

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén csak az étkezésért kell térítési 
díjat fizetni:  

 

630,- Ft/adag 

 

 

 

4. Tartós bentlakásos ellátás 

 
 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása intézményi térítési díja 

3.333,- Ft/nap 
100.000,- Ft/hó 
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     3/2008.(II.12.) önkormányzati rendelet 1.melléklete 
     4/2019.(III.26.) önkormányzati rendelet 2.melléklete 
 
 
1. számú melléklet: 
 
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer-nyersanyagok mennyisége, valamint az 
energia és tápanyagtartalom alapján: 
 
1. Óvodai ellátás 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 

Fizetendő térítési 
díj 

Ft/nap/fő 
Tízórai 92,- 116,- 116,- 
Ebéd  214,- 272,- 272,- 
Uzsonna 88,- 112,- 112,- 
Napi norma 394,- 500,- 500,- 
 
2. Iskolai ellátás 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 

Fizetendő térítési 
díj 

Ft/nap/fő 
Tízórai 100,- 127,- 127,- 
Ebéd  238,- 302,- 302,- 
Uzsonna  95,- 121,- 121,- 
Napi norma 433,- 550,- 550,- 
 

3. Iskolai ellátás – diétás étkeztetés 

A diétás ételek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján más közétkeztetőtől 
történő megrendelés által biztosított. 
  
 

 Fizetendő térítési díj 
Ft/nap/fő 

Tízórai 237,- 
Ebéd  782,- 
Uzsonna              249,- 
Összesen            1268,- 
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4. Felnőtt ellátás (szociális étkeztetés, idősek klubja) 
 
 
 Nyersanyagérték 

(ÁFA nélkül) Ft/adag 
Nyersanyagérték 

(ÁFA-val) Ft/adag 

Fizetendő térítési 
díj 

Ft/nap/fő 
Ebéd  341,- 433,- 433,- 
Rezsi ktg. 50% 171,- 217,- 217,- 
Összesen 512,- 650,- 650,- 
 
5. A kötelező bent étkezők a felnőtt ellátás  61,5%-át térítik meg.  
 

 Fizetendő térítési díj 
Ft/nap/fő 

Tízórai 71,- 
Ebéd  400,- 
Uzsonna                69,- 
Összesen              540,- 

 
 
 
 
 
 
II.Napirend 
2019.évi közbeszerzési terv elfogadása 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2019. (III. 25.) számú határozata 
2019. évre közbeszerzési terv elfogadásáról 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy 
az Önkormányzatnak 2019. évben a hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan 
tervezett beruházása, amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá 
esne.  

Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2019. évi 
közbeszerzési terve nemleges.  

Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Gyói Gábor polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. Gyói Gábor polgármester 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
3. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 

 
 
III.Napirend 
Óvodai beiratkozás időpontjáról döntés 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2019. (III. 25.) számú határozata 
az óvodai beiratkozás időpontjáról 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy elfogadja az óvodai beiratkozás tervezett időpontját, azaz a 2019. április 23-
24. napokat. 

Erről értesül: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 2./ Gyói Gábor polgármester (helyben) 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
 4./ Mohácsiné Szabó Lenke intézményvezető 
 5./ Irattár 
 
 
IV.Napirend 
Köznevelési intézmény átszervezése 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
Gyói Gábor 
Az elmúlt években csökkent a gyermeklétszám a településen. Nálunk két összevont osztállyal 
működik az alsó tagozat. Fenntartó tekintetében is változás történt. A szelevényi 
tagintézményben már megtörtént az átszervezés, az iskola telephelyként működik. Nálunk most 
kerülne erre sor, ugyanis a tagintézmény vezető nyugdíjba vonult. Vélemény nyilvánítási 
jogunk van csak ebben a kérdésben, amit vagy figyelembe vesznek, vagy nem. 
Vágner István képviselő ugyan nincs jelen a testületi ülésen, de ő nem támogatja ezt a döntést. 
Itt a kérdés az, hogy a lakosság felé mi hogyan számolunk el a döntésünkről. 
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A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2019. (III. 25.) számú határozata 
Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés elnapolásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntést – elnapolja. 

 

Erről értesül: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 2./ Gyói Gábor polgármester (helyben) 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
 5./ Irattár 
 
 
V.Napirend 
Tiszasasi Óvoda kérelme 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
A bál a hétvégén megtartásra került, jól sikerült, javaslom 50.000,-Ft-tal támogassuk mi is a 
bevételt, amiből az óvoda udvari játéktárát szeretnék gyarapítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2019. (III. 25.) számú határozata 
Tiszasasi Óvoda anyagi támogatás kérelméről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a Tiszasasi óvoda részéére 50.000,-Ft támogatást nyújt. 

 

Erről értesül: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 2./ Gyói Gábor polgármester (helyben) 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
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         4./ Pénzügyi Iroda (helyben ) 
 5./ Irattár 
 
 
VI.Napirend 
Tiszasasi Polgárőr Egyesület kérelme  
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Előzményként annyit szeretnék elmondani, hogy az elmúlt években drasztikusan csökkent a 
polgárőrség létszáma, azonban az elmúlt hetekben történt falubeli események kapcsán 10 fő 
lépett be a polgárőrségbe. Kaptak egy irodát a szolgáltatóházban, és úgy állapodtunk meg, hogy 
ingyenes használatba adjuk a helyiséget, és marad a támogatás összege, az elmúlt évekhez 
hasonlóan, azaz 10.000,-Ft / hó. Az internetet fogják ők fizetni. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2019.(III.25.) számú határozata 
a Tiszasasi Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tiszasasi Polgárőr 
Egyesület részére 2019. évben a működéséhez 120.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tiszasasi Polgárőrség részére a Tiszasas, Fő út 58/a 
szám alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget térítésmentesen biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:    - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita jegyző 
    - Bertók Sándor, Tiszasas, Fő u. 110. 
    - Irattár 
 

 
VII.Napirend 
Köztisztviselők juttatásairól 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Czucziné Keresztes Anita 
A költségvetés tárgyalásakor felmerültek a köztisztviselőket érintő cafeteria és egyéb 
juttatások, ezeket rendeletben kell szabályozni. Ilyen rendelet nem volt még, most elkészítésre 
került. Pénzbeli és természetbeni juttatások lettek szabályozva. 
 
Részletesen ismertetésre került a rendelet—tervezet. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (III.26.) önkormányzati r e n d e l e t e 
a köztisztviselők juttatásairól 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre, a Hivatallal munkaviszonyban 
állókra (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki. 
 
(2) A köztisztviselő részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális 
és egészségügyi juttatás (a továbbiakban: juttatás) nyújtható. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti juttatások a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt 
munkaidő – arányosan illetik meg. 
 
(4) Az e rendeletben meghatározott szabályokat – a 3.§ kivételével – a foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármester tekintetében is alkalmazni kell. 
 
 

2. § 
 

(1) A juttatások kifizethető keret összegét a képviselő-testület mindig az adott évre 
vonatkozóan, az önkormányzat gazdasági helyzetének függvényében, az éves költségvetésről 
szóló önkormányzati költségvetési rendeletében állapítja meg. 
 
(2) A jegyző év közben is kérheti a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások 
előirányzatával kapcsolatban, hogy az adott költségvetési évre a képviselő-testület 
a) a juttatásokra előirányzatot állapítson meg, vagy ha 
b) a juttatásokra megállapított előirányzat kevésnek bizonyul, azt emelje meg. 
 
(3) A jóváhagyott előirányzatból keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselő-
testület döntése alapján használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra. 
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(4) Amennyiben a juttatások céljára a tárgyévi költségvetésben megállapított keretösszeg a 4-
8. § szerinti juttatásokra nem nyújt fedezetet, az nem állapítható meg. 
 
 
 

Cafetéria – juttatás 
 

3. § 
 

(1) A cafetéria juttatások igénybe vehető éves kerete egy főre 200.000 Ft, amely magában 
foglalja a juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterheket is. 
 
(2) Az éves keretösszeg a hivatal személyi állományára vonatkozóan egységes. 
 
(3) A cafetéria juttatás részletes szabályait a Hivatal Cafetéria Szabályzata tartalmazza. 
 
 

Cafetéria juttatáson kívüli szociális és jóléti juttatások 
 

4. § 
 

(1) A köztisztviselő részére a lakhatási támogatások körében albérleti díjhoz történő – vissza 
nem térítendő – pénzbeli hozzájárulás adható. 
 
(2) A köztisztviselő részére albérleti díj hozzájárulást akkor lehet megállapítani, ha a 
településen nem rendelkezik lakhatást biztosító állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, és 
albérleti díjat fizet. 
 

5. § 
 
(1) A köztisztviselő részére szociális juttatásként 
a) rendkívüli – eseti – pénzbeli szociális segély, 
b) rendkívüli – eseti – természetbeni szociális segély 
c) családalapítási támogatás állapítható meg. 
 
(2) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját – amennyiben a köztisztviselőt nem 
nyilvánították a közszolgálat halottjává – kérelmére temetési segély illeti meg. 
 

6. § 
 
(1) A köztisztviselő számára, kérelmére illetményelőleg folyósítható. 
 

7. § 
 

(1) A köztisztviselőknek a hivatali munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges, képzési, 
továbbképzési, nyelvtanulási tanulmányaihoz támogatást lehet biztosítani: kamatmentes 
visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. 
 
(2) A támogatást csak iskolarendszerű oktatásban való részvétel esetén lehet adni. 
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(3) Pénzben fizetendő támogatást csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a feladat 
ellátáshoz szükséges tanulmányok meglétét jogszabály írja elő és a köztisztviselővel legalább 
a tanulmányok végzésével azonos időtartamra tanulmányi szerződést kötöttek. 
 
(4) Az önkormányzat a köztisztviselő részére biztosítja a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségek megtérítését. 
 
(5) Az önkormányzat a köztisztviselő részére biztosítja a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményt, utazási utalvány formájában, évente 12 alkalomra. 

8. § 
 
(1) A köztisztviselő részére egészségügyi támogatásként adható: 
a) éleslátását biztosító szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához való hozzájárulás. 

 
Egyéb juttatások 

 
9. § 

 
Bankkártya-hozzájárulás 

 
(1) Az illetmény kifizetésével kapcsolatos fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselőt 
évente a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankkártya-hozzájárulás illeti meg. 
 

10. § 
 

(1) A cafetéria juttatásokon kívüli szociális és jóléti juttatások mértékét, a bankkártya-
hozzájárulás igénybevételének részletes szabályait, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszafizetés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban 
állapítja meg. 
 
 

Záró rendelkezések 
11. § 

 

(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
Tiszasas, 2019. március 25. 
 
 
 
   Gyói Gábor        Czucziné Keresztes Anita 
   polgármester            jegyző 
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VIII.Napirend 
Közszolgálati Szabályzat elfogadása 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
32/2019. (III.25.) számú határozata 
A közszolgálati szabályzatról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati 
Szabályzatáról szóló 1./2019. (III.26.) Szabályzatát tudomásul veszi. 
 
Erről értesül: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 2./ Gyói Gábor polgármester (helyben) 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
 4./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 
 5./ A megismerési záradék szerinti köztisztviselők 
 6./ Irattár 
 
 
IX.Napirend 
2019.évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról 
     Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Biztosan emlékeznek a képviselők az elmúlt év végén arra, hogy a köztisztviselők benn maradt 
szabadságáról beszéltünk. Más településen is van arra példa, hogy igazgatási szünet van 
bevezetve. Meg kell jegyeznem, hogy ez az év nem lesz egyszerű, két választás is lesz, úgyhogy 
nem tudom, hogy lehet ezt majd tartani. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Nem lenne teljesen zárva a hivatal, ügyelet lenne. Aki tud, annak lehetősége lenne elmenni 
szabadságra. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (III. 26.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e 
a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3), 232/A. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az 
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Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
Jelen rendelet hatálya kiterjed a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) által foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre és munkavállalókra 
(továbbiakban: munkatársak). 

 
2. § 

Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása 
 

(1) A Hivatal 2019. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2019. július 
22. napjától 2019. augusztus 2. napjáig tart. 

(2) A Hivatal 2019. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. 
december 23. napjától 2020. január 3. napjáig tart. 

(3) A Hivatal 2019. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való 
eltéréssel járó – munkarendjétől eltérően a 2019 évben augusztus 10.,  december 07., 
december 14.  napjára is igazgatási szünetet rendel el. 

(4) A nyári igazgatási szünet kivételével az (2) bekezdésben meghatározott időszakban a 
Hivatal zárva tart, kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset) anyakönyvi 
ügyelet működik. Az anyakönyvvezető telefonon történő elérhetőségét a helybe szokásos 
módon közzé kell tenni. 

(5) Igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. 
(6) A nyári igazgatási szünet időszakában kizárólag tájékoztatás céljából 8:00-12:00 óráig 

telefonos ügyeletet tartunk, ügyintézés kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben 
(haláleset) történik. 

 
3. § 

 
Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja a munkatársak számára munkaszüneti nap. 

 
Záró rendelkezések 

4. § 
 

(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 04-én hatályát veszti 
(2) A Rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Tiszasas, 2019. március 25. 
 
 
   Gyói Gábor        Czucziné Keresztes Anita 
  polgármester                       jegyző 
 
 
 
X.Napirend 
 Belső ellenőrzést végző szolgáltató és a belső kontrollrendszer szabályzatainak elkészítését 
végző szolgáltató kiválasztása 
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      Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt ülésen szó volt a belső ellenőrzés és a belső kontrollrendszer szabályzatainak 
elkészítéséről, kb.900.000,-Ft lenne. Ez nagyon sok. Tudom, hogy mind a szabályzatok, mind 
a belső ellenőrzés nagyon fontos. Akkor azt beszéltük, hogy ha minden feladatot egy szolgáltató 
végezne, akkor mennyibe kerülne, hát kb.100.000,-Ft-tal lenne olcsóbb a revision Soft Kft-nél. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
A Hexaker Kft-től még nem kértünk árajánlatot. 
 
Gyói Gábor 
Ezt várjuk meg, és ismételten azt javaslom, hogy napoljuk el a döntést. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2019.(III.25.) sz. határozata  
A 2019. évi belső ellenőrzést végző szolgáltató és a belső kontrollrendszer szabályzatainak 
elkészítését végző szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés elnapolásáról  
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Belső ellenőrzést és 

belső kontrollrendszer szabályzat elkészítését végző szolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatos döntést elnapolja az újabb ajánlatok beérkezéséig. 

 
 
Erről értesül: 
 
 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 
 2./ Gyói Gábor polgármester (helyben) 
 3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
 4./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 
 
 
XI.Napirend 
Lakásbérleti szerződés megszüntetése 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Gyói Gábor 
Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani az előterjesztéshez, hogy ez szolgálati lakás, a 
bérlő 2018. ősz óta nem dolgozik az önkormányzat intézményében. Ezt volt, aki sérelmezte. 
Javaslom a lakásbérleti szerződés felmondását. 
 
Tényi Imre 
Hátraléka nincs? 
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Gyói Gábor 
Nincs. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2019. (III. 25.) számú határozata 
Lakásbérleti szerződés megszüntetéséről 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2011. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a 2013. november hó 1. napján 
az 5474 Tiszasas, Fő u. 58/a. 1. számú lakásra Bódi Ildikó Rita (Szentes, 1976.08.10.) korábbi 
önkormányzati dolgozóval kötött bérleti szerződést 1 hónapos felmondási idővel megszűnteti. 

Felkéri Bódi Ildikó Ritát (Szentes, 1976.08.10.), hogy az ingatlant a bérleti szerződés 17. 
pontjának megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 2019. április 30.-ig 
adja vissza, továbbá hiány/kár esetén az önkormányzat felé helytállni köteles. 

Felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. Gyói Gábor polgármester 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
3. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 
4. Bódi Ildikó Rita 

 
 
XII.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Goodwill Consulting Kft ajánlata extra településfejlesztési csomagra 
 
Czucziné Keresztes Anita 
A Goodwill Consulting Kft ( 1162 Budapest, Timur utca 74.)  írásban tett ajánlatot az 
önkormányzat részére extra településfejlesztési csomagra, amely pályázatokkal kapcsolatos 
fejlesztési, tanácsadói szolgáltatásokból, településfejlesztési dokumentációkkal kapcsolatos 
szolgáltatásból, energetikai fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatásokból, 
fejlesztésdokumentációs szolgáltatásból, közbeszerzési tanácsadásból áll. 
 
Gyói Gábor 
Nem javaslom, hogy elkötelezzük magunkat. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
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Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2019. (III. 25.) számú határozata 
Goodwill Consulting Kft ajánlatáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván élni a 
Goodwill Consulting Kft ( 1162 Budapest, Timur utca 74. ) extra településfejlesztési 
csomagra tett ajánlatával. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1.Gyói Gábor polgármester 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
3. Goodwill Consulting kft 
4. Irattár 

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

Kmf. 
 
 

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


