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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2019.július 8-án megtartott képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 
   Csongrádi Ferencné 
   Kakulya Károly képviselő 
   Szitó Lajos Zoltánné képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
Vágner István képviselő 
 

 
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 7 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Beszámoló Tiszasas közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
2./ Beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018.évi munkájáról 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
3./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2018.évi tevékenységéről 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
4./ Beszámoló a Tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 
2018.évi munkájáról 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
5./ Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
6./ Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala 
      Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
7./ Egyebek 
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A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
71/2019.(VII.08.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 8-i képviselő-testületi 
ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Beszámoló Tiszasas közbiztonságának helyzetéről 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor polgármester felkérte Simon Imre r.alezredes kapitányságvezetőt, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
 
Simon Imre az írásos beszámolóban foglaltakat ismertette, majd kiegészítette azzal, hogy 
Tiszasason nem jelentős a bűncselekmények és a tulajdon elleni cselekmények száma. Az 
újonnan felszerelt kamerarendszerrel is vissza lehet szorítani a bűncselekmények számát. Az 
aratással kapcsolatban ilyenkor megnő a gépjárműforgalom az utakon. A Polgárőrséggel jó 
kapcsolatot ápolunk. Igyekszünk arra törekedni, hogy minden nap legalább egyszer jussanak ki 
a településre a kollégáink. A körzeti megbízotti státusszal van olyan gondunk, hogy körzeti 
megbízottat csak 8 év szolgálati viszony után lehet kinevezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2019.(VII.08.) számú határozata 
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2018. évi Tiszasas közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának megtárgyalásáról  
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmártoni 
Rendőrkapitányság 2018. 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 
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    - Gyói Gábor polgármester, helyben 
    - Czucziné Keresztes Anita jegyző, helyben 
 - Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
    - Irattár 
 
 
 
 
II.Napirend 
Beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018.évi munkájáról 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor polgármester felkérte Balla István tű.őrnagy mb.parancsnokot, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 
 
Balla István az írásos beszámolóban foglaltakat ismertette, majd kiegészítette azzal, hogy 
jelentősen nőtt a műszaki mentések száma a 44-es főút megnövekedett forgalma miatt, a 
beszámolóban látható, hogy Tiszasas tekintetében nem sok feladata volt a Tűzoltóságnak az 
elmúlt évben.  
 
Gyói Gábor polgármester hozzászólásában megemlítette, hogy ezek az adatok, a jó 
együttműködés eredményei. megemlítette továbbá az aratással kapcsolatban a gépszemlét, 
valamint kérdést tett fel a Tűzoltóság állományával kapcsolatban. 
 
Balla István válaszában elmondta, hogy aratás előtt igénybe veszik a gépszemle lehetőségét, az 
állománnyal kapcsolatban pedig elmondta, hogy fiatalodik az állomány, 3 üres helyre sikerült 
találni embert. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2019.(VII.08.) számú határozata 
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalásáról  
 
Tiszasas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2018. 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 
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III.Napirend 
Beszámoló a Polgárőr Egyesület 2018.évi tevékenységéről 
     Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Gyói Gábor polgármester felkérte Bertók Sándort a Polgárőr Egyesület elnökét, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
 
Bertók Sándor 
2011.óta van önálló Polgárőrség Tiszasason. A Polgárőrség társadalmi funkció, esti 
szolgálattal. 2018-ban 175 alkalommal tartottunk szolgálatot, 1290 órában. A rendezvényeken 
mindig rendelkezésre álltunk, az iskola kezdetekor is részt veszünk a közlekedésbiztonság 
fenntartásában. 2018-ban rendőrrel 2-szer 10 órát voltunk járőrözni, amit kevésnek tartok. A 
tavalyi év folyamán nagyon lecsökkent a létszámunk, de az idei év elején történt falubeli 
események hatására 11 fővel növekedett, ami még örvendetes ebben, hogy fiatalokkal. A 
felszerelt kamerarendszernek nagyon örülünk, valamint annak, hogy a Polgárőrség kapott egy 
irodahelyiséget, amit igyekszünk fejleszteni, vettünk laptopot, nyomtatót. Az önkormányzat 
minden évben támogatja az egyesületet anyagilag, amit ezúton is köszönünk. 
 
Simon Imre 
A 2-szer 10 órát én is kevésnek találom, amit a polgárőrök együtt töltenek a rendőrökkel. Sajnos 
a klasszikus KMB-s feladat már nem így működik, nagy a terület, mindenhova menni kell. 
megváltozott a struktúra. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
74/2019. (VII.8.) számú határozata 
a Tiszasasi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalásáról 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasasi Polgárőr Egyesület 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Gyói Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Gyói Gábor (helyben) 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
3. Képviselő-testület (helyben) 
4. Bertók Sándor elnök Tiszasasi Polgárőr Egyesület (helyben) 
5. Irattár 
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IV.Napirend 
 Beszámoló a Tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos 
Otthona 2018.évi munkájáról 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Gyói Gábor polgármester felkérte Váradi Zsófia intézményvezetőt, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 
 
Váradi Zsófia ismertette a beszámolóban foglaltakat. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat. 
 
Kakulya Károly 
A hulladékgyűjtő sziget helyét jó lenne valamilyen szilárd burkolattal ellátni. 
 
Váradi Zsófia 
Ennél fontosabb lenne a mentő fogadó. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
75/2019. (VII.8.) számú határozata 
A tiszasasi Alkony Gondozási Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalásáról 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.   
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Gyói Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
 

1. Gyói Gábor (helyben) 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 
3. Képviselő-testület (helyben) 
4. Váradi Zsófia Alkony Gondozási Központ vezetője (helyben) 
5. Irattár 

 
 
 
V.Napirend 
Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
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Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
A településtervezővel felvettük a kapcsolatot, hogy mik a következő feladatok a 
településrendezési terv készítése kapcsán. A településrendezési terv készítésének idejére a 
rendezési tervvel kapcsolatos főépítészi feladatok ellátására árajánlatot kértünk 3 személytől. 
A megadott határidőre egy személy küldte meg az árajánlatát. 
 
Gyói Gábor 
javaslom, hogy a döntést napoljuk el, mivel egy árajánlat érkezett be eddig. Várjuk meg a 
többi árajánlatot is, és akkor döntsünk. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2019. (VII. 08.) 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, és úgy 
határozott, hogy a főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálását elnapolja. 

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

1. Gyói Gábor polgármester 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Irattár 

 
 
VI.Napirend 
Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala 
  Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Czucziné Keresztes Anita 
Felszerelésre kerültek a kamerák a faluban, mivel az önkormányzat nem tudja biztosítani 
közterület-felügyelet fenntartását, így a kamerarendszer üzemeltetését a rendőrséggel való 
megállapodás keretében kell biztosítani. Ezt rendeleti formában is célszerű szabályozni, 
valamint erre vonatkozóan adatvédelmi szabályzatot is készíteni kell. 
 
Vágner István képviselő ismertette a kamerarendszer működését. 
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Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2019. (VII. 8.) számú határozata 
Térfigyelő kamerák üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 
határozott, hogy a kamerarendszer kiépítése kapcsán a képviselő-testület felhatalmazza Gyói 
Gábor polgármestert, hogy a rendszer üzemeltetésének feltételeként szükséges megállapodás 
kereteit egyeztesse a Kunszentmártoni Rendőrkapitánysággal (5440 Kunszentmárton, Kossuth 
L. út 7.), illetve erre vonatkozóan a megállapodást kösse meg. 
 
 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

5. Gyói Gábor polgármester 
6. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
7. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 
8. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság (5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 7.) 
9. Irattár 

    
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2019. (VII. 8.) számú határozata 
Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi döntése alapján kamerarendszer 
kialakítására kerül sor a településen, melynek jogszerű működtetésére figyelemmel a képviselő-
testület felhatalmazza Czucziné Keresztes Anita jegyzőt, hogy az adatvédelmi előírásokat 
figyelembe véve, a következő nyílt testületi ülésre a kamerarendszer működtetésére 
vonatkozóan rendeletet és adatvédelmi szabályzatot terjesszen elő. 
 
 
Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Határidő:  értelemszerűen 
 
A határozatról értesítést kapnak: 

1. Gyói Gábor polgármester 
2. Czucziné Keresztes Anita jegyző 
3. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető 
4. Irattár. 
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VII.Napirend 
Egyebek 
 
1.    
Medicopter Alapítvány kérelme 
 
Gyói Gábor 
A Medicopter Alapítvány nyújtott be támogatás kérő levelet. Jelenleg eszköz vásárláshoz 
kérnek pénzbeli támogatást. Minden évben támogatunk ehhez hasonló kérelmeket, javaslom  
idén a Medicopter Alapítvány működését támogassuk 10..000,-Ft-tal. 
 
A javaslattal a képviselő-testület egyetértett. 
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2019.(VII.08.) számú határozata 
Medicopter Alapítvány anyagi támogatás kérelméről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Medicopter Alapítvány 
anyagi támogatás kérelmét és úgy döntött, hogy az alapítvány eszköz vásárlásához 10.000,-Ft 
anyagi támogatást nyújt. 
 
 
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 1081 Budapest, Szilágyi u.3. 
       Irattár 
 
 
 
2. 
Péntek Lászlóné önkormányzati lakás bérleti kérelme 
 
Gyói Gábor 
Péntek Lászlóné nyújtott be kérelmet, az önkormányzati tulajdonú Tiszasas, Fő út 58/a szám 
alatt lévő önkormányzati lakás bérletére. 
 
Kérelem ismertetve. 
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Ezt szolgálati lakásként kezeljük, így javaslom, hogy legyen egy üres lakás tartalékba. 
Másmilyen formában próbáljunk meg rajta segíteni. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet.  
 
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2019.(VII.08.) számú határozata 
Péntek Lászlóné önkormányzati lakás kérelméről 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Péntek Lászlóné 
önkormányzati lakás bérleti kérelmét, és úgy határozott, hogy a kérelmet nem támogatja. 
 
A képviselő-testület lehetőségéhez mérten más formában kíván segítséget nyújtani kérelmező 
részére.  
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Gyói Gábor polgármester 
              Czucziné Keresztes Anita jegyző 
 
A határozatról értesül: 
       Gyói Gábor polgármester 
       Czucziné Keresztes Anita jegyző 
       Képviselő-testület -helyben 
       Péntek Lászlóné kérelmező 
       Irattár 
 
Ezután szó volt a széles sávú internet bekötéséről az iskolában, valamint a Petőfi utcával 
kapcsolatos problémákról. 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

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


