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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2019.július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly képviselő 
   Szitó Lajos Zoltánné képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
 

Braxa Józsefné és Vágner István képviselők az 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 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet elfogadása 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
2./ Térfigyelő kamerák üzemetetésével kapcsolatos megállapodás megkötése 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
3./ Településrendezési terv állami főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
4./ Szociális célú tüzelőanyag pályázatban való részvételről döntés 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
85/2019.(VII.30.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 30-i képviselő-testületi 
ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
 Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Döntött a képviselő-testület a kamerarendszer kiépítéséről, melynek működtetését a képviselő-
testület rendeletben szabályozza. A rendelet melléklete az adatvédelmi szabályzat, amely 
részletesen tartalmazza a térfigyelő kamerák és kapcsolódó műszaki elemek alkalmazásának és 
használatának jogi szabályozását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019.(VII.31.) önkormányzati rendelete 
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről 

 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található. 
 
II.Napirend 
 Térfigyelő kamerák üzemetetésével kapcsolatos megállapodás megkötése 
  Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Czucziné Keresztes Anita ismertette az előterjesztést, mely szerint a Polgárőrséggel lesz a 
megállapodás megkötve. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2019. (VII. 30.) számú határozata 
A térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 
elfogadásáról 
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Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 
határozott, hogy az együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
 
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. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság (5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 7.) 
5. Irattár 

 
 
III.Napirend 
 Településrendezési terv állami főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlatok 
elbírálása 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt testületi ülésen elnapoltuk a főépítészi feladatok ellátásra beérkezett ajánlatok 
elbírálását, mivel egy ajánlat érkezett. 
Időközben megérkezett egy másik ajánlat is. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Pálinkás István ajánlata bruttó 450.000,-Ft, Tekse András ajánlata bruttó 580.000,-Ft. 
 
Gyói Gábor 
A településrendezési tervünk elkészítésének egyik feladata, a főépítészi feladatok ellátása. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2019. (VII. 30.) számú határozata 
A településrendezési terv készítésének idejére a rendezési tervvel kapcsolatos főépítészi 
feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálásáról 

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, a 
településrendezési terv készítésének idejére a rendezési tervvel kapcsolatos főépítészi feladatok 
ellátására érkezett ajánlatot, Pálinkás István főépítész bruttó 450.000,- Ft, azaz bruttó 
négyszázötvenezer forint ajánlatát elfogadja. 
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A megbízás időtartama a településrendezési terv elkészítéséig és önkormányzat általi 
jóváhagyásáig, várhatóan 2020 évig tart. 

A képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert Pálinkás István főépítésszel 
kötendő szerződés aláírására. 

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. Pálinkás István főépítész  
5. Irattár 

 
 
IV.Napirend 
Szociális célú tüzelőanyag pályázatban való részvételről döntés 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor 
Mint minden évben, idén is pályázunk szociális célú tüzelőanyagra. Eldöntendő kérdés, hogy 
fa vagy szén legyen. 
Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa 
mennyiséget, lágy lombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 3 m 3/ellátott tűzifa mennyiséget, 
barnakőszén igénylése esetén pedig legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a tüzelőanyag kiválasztására: barnakőszén esetén 480q, 
keménylombos tűzifa esetén 160m3, lágylombos tűzifa esetén 240 m3 az igényelhető 
mennyiség. 

A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2019.(VII.30.) számú határozata 
Döntés a települési önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési 
önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlására 
pályázatot nyújt be, melyben 480 q barnakőszenet igényel. 
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Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban meghatározott 
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 
(IV.23) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján megállapítja, hogy a pályázat 
benyújtásához az önkormányzatnak, mint jelentősen munkanélküliséggel sújtott 
önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia. 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a 2019. 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, továbbá 
az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem kér.   

Határidő: 2019. augusztus 01. 
Felelős: polgármester 
             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Pénzügyi Iroda helyben 
Irattár 
 
 
V.Napirend 
Egyebek 
 
1. 
Bölcsődei férőhelyek kialakítására kiírt pályázatban való részvétel 
 
Gyói Gábor 
Kiírásra került a TOP-1-4-1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú 
pályázat. 2017. január 1-től hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden 
olyan településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, 
szolgáltatások valamely formájának biztosítása, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja 
a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. Előzetes felmérés 
alapján 8 kisgyermeket érint, és 10 millió Ft támogatás remélhető gyermekenként. Mini 
bölcsőde kialakítására lenne célszerű benyújtani a pályázatot. megvizsgáltuk annak a 
lehetőségét, hogy a most felújított óvoda épületén belül lehetne-e kialakítani egy csoportszobát, 
de ez nem járható. Egy lehetőség van, az óvoda udvarán lehetne bővíteni egy új, kb. 100 m2 
nagyságú épületet. Ennek teljesen külön kell lennie az óvodától. A beadási határidő 2019. 
augusztus 31. Én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget a település ne szalassza el. A 
fenntartással kapcsolatban már vannak aggályaim, de mindezek ellenére azt mondom, hogy 
induljunk el ezen a pályázaton. 
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Szitó Lajos Zoltánné 
Véleményem szerint is szükség van a bölcsődére. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
A dolgozók feltérképezését is el kell időben kezdeni. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2019.(VII.30.) számú határozata 
A TOP-1.4.1-19 kódszámú, bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú 
pályázatban való részvételről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a  TOP-1.4.1-19 
kódszámú, bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázatban részt kíván venni. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31 
Felelős: polgármester 
             jegyző 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Képviselő-testület tagjai 
Pénzügyi Iroda helyben 
Irattár 
 
2. 
A Tiszasas, 187/1 hrsz 4511.j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának területrendezése 
 
Gyói Gábor 
Tiszasas Községi Önkormányzatot megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Tiszasas 187/1 
hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi szakaszának területrendezésével 
kapcsolatban (mellékelve). 2016. december végén már döntött a testület a ROP projekt kapcsán 
megvalósult burkolat-felújítások vonatkozásában a Tiszasas 0115 hrsz-ú ingatlan Magyar 
Állam tulajdonába és a KKK ill. megszűnését követően jogutódja vagyonkezelésébe 
kerüléséről. 
 A  6/2019.(I. 28.) számú képviselő-testületi határozatban hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi szakaszánál az 
önkormányzati utak becsatlakozásai, a járdák, a járdákhoz kapcsolódó zöldterületek, illetve 
azok a szomszédos ingatlanok melletti területsávok, melyek a távlati járda építések helyigényét 
biztosítják Tiszasas Községi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe maradjanak, továbbá 
hozzájárul ahhoz, hogy az országos közút burkolata, padkája és vízelvezető rendszere a Magyar 
Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe átkerüljön. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya által 800020/2019 számon Tiszasas 187/1 hrsz.-ú ingatlanra kiadott 
telekalakítási engedély véglegessé vált. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. elkészítette és megküldte a Telekalakítással vegyes tulajdonjog 
átruházási szerződést, melyet áttekintettünk és kiegészítettünk. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
90/2019.(VII. 29.) képviselő-testületi határozat 
A Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi 
szakaszának területrendezési eljárásában szerződéskötésről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta az előterjesztést. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Gyói Gábor polgármestert, hogy a Tiszasas 187/1 hrsz. 4511. 
j. Tiszaug-Kunszentmárton összekötő út belterületi szakaszának területrendezési eljárásában a 
határozat melléklete szerinti tulajdonjog átruházási szerződést a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel aláírja. 

 
 
Erről:  
1./ Gyói Gábor polgármester– helyben, 
2./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 
3./ Czucziné Keresztes Anita jegyző– helyben, 
4./ MKN Zrt. Szolnok, Petőfi S. u. 7-11. 
5./ irattár                                                                        É r t e s ü l.  

 
3. 
Irattár selejtezése 
 
Gyói Gábor 
Az irattár selejtezésére kaptunk egy 590.000,-Ft-os árajánlatot. Javaslatom szerint ezzel a 
lehetőséggel most ne éljünk, a magas összeg miatt se. 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

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


